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V O O RW O O R D
Beste bewoners

Deze maand begint de lente. De dag waarop de nacht
even lang is als de dag, is dit jaar 20 maart. Het moment
waarop de zon loodrecht invalt op de evenaar is op 20
maart om 4.50 uur. Dat is dus een dagje vroeger dan wat
wij traditioneel als de start van de lente kennen. Het voelt
voor mij goed aan zo, ik kijk uit naar de lente.
We zijn twee maanden nadat we mekaar het beste wensten voor 2020 met daarbij vooral ‘een goede gezondheid’. Wel, het jaarthema van
2020 is in ons woonzorgcentrum ‘Gezond ouder worden en blijven’. Met goede tips
en leuke momenten willen we elke maand aandacht schenken aan gezondheid in
lichaam en geest. Voorkomen van ziektes hoort er ook bij. Je zag waarschijnlijk
de vele affiches over handhygiëne hangen. Februari is de maand waarbij meer
mensen ziek zijn, bewoners en medewerkers. Daarom het belang om zo weinig
mogelijk de ziektes over te brengen van mens tot mens. En handhygiëne is de belangrijkste preventieve maatregel hiervoor.
Humor kan ook helpen om gezond te
blijven, want lachen is gezond. Humor
als medicijn, willen we in maart in de
praktijk brengen.
Vertel eens een
mopje of een plezante herinnering aan
mekaar, breng een lach op mekaars
gezicht. Het kan wonderen doen.
En wat ook wonderen doet, is een
complimentje krijgen én geven.
1 maart is complimentendag. Je vindt
in deze Apropo enkele voorbeelden van
complimenten die je aan iemand kan
geven. Doe jij mee? Tover jij mee de glimlach op het gezicht van een ander?
Ria Martens
Geniet volop deze maand.
directeur

REDACTIE
Ria Martens
Ria Porteman
Katrien Van Robaeys Vera Benoit
Christel Somers
Cristina Gonzalez
Tom Van Berckelaer

WERKTEN VERDER MEE
Marijke De Smedt
Animatie- en ergoteam
Hanane Azarkan
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K L A C H T E N E VA L U AT I E

Klachtenevaluatie oktober tot en met december 2019
Tijdens het vierde kwartaal van 2019 merken we een stijging van het aantal
klachten. Er dienden 15 personen een klacht in over één van volgende onderwerpen: zorg (4), communicatie (2), schoonmaak (2) veiligheid (2), facturatie (1), linnen (1), maaltijden (1), vervoer (1), andere (1). Twaalf van deze klachten bleken
gegrond te zijn.
Waarover gaan deze klachten?
Zorg en communicatie
Deze klachten waren zeer individueel en werden ook in die zin opgenomen en behandeld. We merkten dat de punten van ontevredenheid niet zozeer om de zorg
op zich gingen maar vooral over de attitude van de betrokken medewerkers. Naast
het aspect ‘zorg’ hechten wij in ons woonzorgcentrum zeer veel belang aan het
aspect ‘wonen en leven’. Onze drie kenwaarden ‘Samen, Uniek, Passie en bezieling’ kenmerken deze cultuur van wonen en leven in Hof van Egmont. Deze cultuur
vraagt een bewustwording die zich vertaalt in de attitude en houding van elk van
ons. Daar werken we dag in dag uit aan, want vanzelfsprekend is dat niet. We blijven onze medewerkers hierin ondersteunen met een permanente coaching zowel
in groep als individueel.
We merken bij bewoners en familie ook af en toe een bezorgdheid over het aantal
medewerkers op de afdeling. In het vierde kwartaal van 2019 en het eerste van
2020, dienden we omwille van hoog ziekteverzuim, van zwangerschaps- of bevallingsrust van meerdere medewerksters en van de vakantieperiode in december vaker dan gewoonlijk een beroep te doen op jobstudenten, waardoor er dus minder
‘vaste’ collega’s aanwezig waren op de afdelingen.
Sinds december passen we ook een vertraagd opnamebeleid toe. Dit wil zeggen
dat we bij een nieuwe vraag tot opname steeds eerst de situatie en de mogelijkheden op de afdelingen grondig evalueren. Pas als de situatie op de afdeling het
toelaat, kan een nieuwe bewoner verhuizen naar het woonzorgcentrum.
Schoonmaak
Enkele familieleden merkten op dat er niet grondig genoeg gepoetst was op de kamers. Wij begrijpen deze opmerking, onze excuses daarvoor. Ook in ons schoonmaakteam hadden we in de vermelde periode een personeelstekort dat niet snel
genoeg kon ingevuld worden met aanwervingen. Dit probleem is nu opgelost. De
medewerkers van de schoonmaak blijven hun uiterste best doen en volgen terug
het gebruikelijke schema waarbij alle kamers netjes gehouden worden en op regelmatige basis een grondiger beurt krijgen.
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K L A C H T E N E VA L U AT I E
Veiligheid

Twee bewoners stelden vast dat iemand tussen de voorwerpen op hun nachtkastje had gerommeld. Medewerkers merkten een onbekende jonge man op, belden
naar Securitas en spraken de man aan. De medewerkers hebben dit goed aangepakt, de man is niet meer gesignaleerd in het woonzorgcentrum.
Facturatie
Op de medicatiefactuur werd medicatie te veel aangerekend. Omdat dit medicament niet langer gebruikt moest worden kon de nog ongeopende verpakking terug gestuurd worden naar de apotheek. Het teveel betaalde bedrag werd uiteraard in mindering gebracht.
Maaltijden
Er is altijd wat brood in voorraad op de afdeling voor het geval iemand buiten de
maaltijden nog een boterham wenst. Dit brood moet uiteraard wel vers zijn, wat
op een keer niet zo bleek te zijn. We vragen daarom aan de medewerkers om
minder brood te bewaren op de afdeling en de bestellijsten regelmatig na te kijken en indien nodig aan te passen.
Vervoer
Een bewoner kreeg een factuur van de ziekenvervoerdienst voor een rit die niet
doorgegaan was. We stelden vast dat deze rit niet geannuleerd werd bij de vervoerdienst. Uiteraard nemen we de betaling voor onze rekening. Omdat er regelmatig problemen zijn met vervoer dat niet werd afgezegd zullen we dit proces
herbekijken en opnemen in kwaliteitsplanning.

Wij blijven het belangrijk vinden dat bewoners, familieleden of anderen
ons melden als iets niet naar wens verloopt. Soms geeft dit aanleiding
tot een specifieke actie of verandering in onze werking. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en dit ten bate van een goede
dienstverlening en vertrouwen.
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COMPLIMENTEN— 1 MAART

Proberen te zorgen voor anderen in de ruime zin van het woord, geeft een voldaan, ja
zelfs gelukkig gevoel. Het geeft extra zin aan je bestaan als je een ander kan bijstaan in
grote maar evengoed in kleine alledaagse dingen. Vaak doe je het zelfs heel spontaan
omdat je het als evident beschouwt.
En toch, we kunnen niet ontkennen dat het deugd doet wanneer iemand opmerkt wat je
doet en het waardeert door je er een pluim voor te geven. Dat gevoel van appreciatie
verwarmt ieders hart en nodigt uit om hetzelfde nog eens te herhalen, omdat je weet dat
je de ander er enorm mee pleziert. We durven snel de negatieve punten zien van een
ander, want wat je zelf doet lijkt vaak beter te zijn. Maar de ander bekijken vanuit een
positieve bril met oog voor zijn talenten of voor het unieke waarin men een verschil voor
je maakt, en dat ook durven benoemen, doet de ander en jezelf deugd!
Net omdat het zo fijn voelt, mensen doet groeien en sterker met elkaar verbindt, werd 1
maart omgedoopt tot grote complimentendag! Dé dag waarop we extra aandacht
geven aan het uitdelen van oprecht verdiende pluimen.
Niet iedereen is even creatief in het vinden van de juiste woorden om een appreciatie op
een fijne manier uit te drukken. Daarom helpen we je graag.
Op de voorpagina van dit krantje hangt een envelop met daarin enkele complimenten.
Ook in de gangen van ons woonzorgcentrum zal je affiches met complimenten
terugvinden die je mag afscheuren. En wie heel creatief wil zijn, verwoordt of schrijft ze
toch gewoon zelf! Schenk ze vandaag of een andere dag, aan iemand die je heel graag
mag! Denk even aan je kinderen die naast hun eigen gezinsleven alle moeite doen om
geregeld op bezoek te komen, de kok die je zo vaak culinair verwent, de
onderhoudsmedewerker die met passie je kamer poetst, de technieker die bij het
vervangen van een lamp die spontane babbel met je slaat, de verpleegkundige die bij een
bloedafname vraagt naar het bezoek van je achterkleinkind, of de vrijwilliger die je
dagelijkse krant brengt..
Zovele mensen zie je in en rond ons huis, ze wonen er, werken er, komen er op bezoek.
Ongetwijfeld zullen er velen voor jou echt het verschil maken, met heel veel oprechtheid,
omdat je het waard bent!
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W E E K VA N D E V R I J W I L L I G E R
Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd
en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van
één of meer personen, andere dan degene die
de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; die inge-

richt wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene
die de activiteit verricht; en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie
wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een
statutaire aanstelling. Zo omschrijft de wet vrijwilligerswerk…
Maar voor ons is vrijwilligerswerk zoveel meer. Elke vrijwilliger kiest er iedere keer opnieuw voor om een deel van zijn of haar kostbare vrije tijd aan ons te geven. De vrijwilliger ondersteunt op zoveel verschillende vlakken in Hof van Egmont dat het bijna onmogelijk is om alles op te noemen. Er zijn vrijwilligers die mee zorgen voor de organisatie
en uitvoering van de activiteiten, die mee gaan wandelen met bewoners, die bewoners
begeleiden naar hun kapper- of andere afspraken, die bewoners een bezoek brengen
voor een fijn gesprek, die de post ronddragen op de verschillende afdelingen, die zorgen
dat bewoners makkelijk praktische zaken kunnen aankopen, die zorgen dat bewoners
iedere dag kunnen genieten van een drankje in de Dijlepot, die met de rolstoelfiets bewoners laten genieten van de buitenlucht, die muziek spelen op de afdeling en bewoners zo verleiden tot een dansje, enzovoort, enzovoort.
Dankzij onze vrijwilligers slagen we erin om bewoners net dat ietsje meer te bieden.
Dankzij onze vrijwilligers krijgen we extra ideeën over een goed leven in het woonzorgcentrum.
Dankzij onze vrijwilligers is er meer leven in deze brouwerij.
Van 29 februari tot 8 maart 2020 is het de officiële week van de vrijwilliger. Hoewel we
onze vrijwilligers iedere dag zouden moeten bedanken, is dit een ideale gelegenheid om
hen extra in de bloemetjes te zetten. Geef daarom in
die week ook een beetje van jouw kostbare vrije tijd
aan de vrijwilliger en neem de tijd om hem of haar
heel even te bedanken.
Voor alle vrijwilligers dus al een dikke DANK JE WEL!
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INDEXERING DAGPRIJZEN

Het managementteam besliste op 12 februari 2020 om de indexering van de
dagprijs door te voeren vanaf 1 april 2020, op basis van de stijging in de consumptieprijsindex van januari 2020.
Vanaf 1 april 2020 gelden volgende dagprijzen voor de bewoners van woonzorgcentrum Hof Van Egmont :

Dagprijzen woonzorgcentrum:
•

Individuele Mechelaar

53,24 euro / dag

•

Mechels echtpaar

92,00 euro / dag

•

Niet-Mechelaar (van vóór 21/1/2013) 60,59 euro / dag

Dagprijzen kortverblijf:
•

Individuele bewoner

55,45 euro / dag

Prijzen nachtverblijf:
•

Individuele Mechelaar

20,43 euro / dag

•

Individuele niet-Mechelaar

25,95 euro / dag

Dagprijzen dagverzorgingscentra:
•

Individuele Mechelaar

21,75 euro / dag

•

Individuele niet-Mechelaar

27,26 euro / dag

Voor verdere inlichtingen kan u steeds de directieleden van ons woonzorgcentrum contacteren. Zij helpen u graag verder.
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K A P P E R – E N P E D I C U R E P R I J Z E N va n a f 1 A P R I L 2 0 2 0


Knippen



Mise en plis

10,50 euro



Mise en plis
(incl. producten)

15,00 euro



Mise en plis + knippen

19,50 euro



Mise en plis + knippen
(incl. producten)

22,00 euro



Los drogen



Brushing

12,00 euro



Brushing
(incl. producten)
Brushing + knippen
(incl. producten)

17,50 euro



Permanent

31,50 euro



46,50 euro



Permanent + MP
(incl. producten)
Permanent + MP + knippen
(incl. producten)
Kleuring



Kleuring + knippen

43,00 euro



Kleuring + MP
(incl. producten)

50,00 euro



Kleuring + MP + knippen
(incl. producten)

55,00 euro



Meches

43,00 euro



Meches + knippen

50,50 euro



Haarnetje

3,00 euro



Mousse

1,00 euro



Plix

2,00 euro



Balsem/masker

2,00 euro







9,50 euro

3,00 euro

24,50 euro

53,50 euro
38,00 euro

1 pedicurebehandeling 15,00 euro

PRIKBORD
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NIEUW PERSONEEL

Bart Prijs

Shari Verdickt

Verpleegkundige Niv 2

Zorgkundige C 3-4

Nora Ameti

Clementine Uwera

Zorgkundige A 5-6

Zorgkundige C 5-6

Elmira Kuypers
Zorgkundige C 3-6

Zorgkundige A 3-4

Abigail Asamoah

KARIN DE LAET

Zorgkundige Niv 1

Zorgkundige A 3-4

GEBOORTES
JINSE
Zoontje van Shana Steenackers
Zorgkundige C3-6

Danaysi De la Rosa

PRIKBORD
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W I J V E RW E L K O M E N


GYSSENS Guido

sinds 29/01/2020



VAN DE VEN Rosalie

sinds 06/02/2020



BOESMANS Nelly

sinds 10/02/2020



VAN HERCK Philoméne

sinds 17/02/2020

W I J N E M E N A F S C H E I D VA N


VAN DYCK Wilfrieda

kamer 421



VAN DEN BRANDEN Maria

kamer 511



SPOELDERS René

kamer 415

ZOMERUUR
Van zaterdag 28 MAART 2020 op zondag 29 MAART 2020
draaien we de klok een uurtje verder.
2 uur wordt 3 uur...dus een uurtje minder slapen

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D E N
Het zakgeld voor MAART 2020 zal worden uitbetaald op:
Dienst boekhouding: DONDERDAG 12 maart 2020
IN DE VOORMIDDAG
Uitbetaling op kamer: DONDERDAG 12 maart 2020
IN DE NAMIDDAG OP DE KAMER
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MONDZORG

Het belang van een gezonde mond voor de algemene gezondheid is enorm.
Bij onvoldoende mondzorg kunnen de bacteriën in de mond mede oorzaak zijn
van onder meer een longontsteking of een verminderde geheugencapaciteit.
Ook vormen ze een risicofactor voor hartinfarct en suikerziekte.
Maar meer nog dan de gevolgen voor de gezondheid is een ongezonde mond
verantwoordelijk voor een minder goede eetlust, pijn, smaakstoornissen, een
slechte adem en daardoor schaamte, minder zelfvertrouwen en vereenzaming.
Extra aandacht voor mondzorg loont, dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
Daarom proberen we hier
in Hof van Egmont met z’n
allen in te zetten op een
gezonde mond voor elke
bewoner. Want een gezonde mond zorgt voor een
betere levenskwaliteit!
Zo is er de werkgroep mondzorg die geregeld samen zit om na te denken over
hoe het beter kan. Tandenborstels worden op vaste tijdstippen gewisseld.
Momenteel loopt een laatstejaars studente mondzorg stage bij ons. Haar stagedoelstellingen zijn tweedelig.
Naast het toepassen van mondzorg bij bewoners stelt ze een concreet actieplan
op voor Hof van Egmont voor een maximaliseren van de kwaliteit van de door
ons aangeboden mondzorg. Met vragen of opmerkingen ben je steeds welkom
bij Sofie Manantsoa, de verantwoordelijke van onze werkgroep mondzorg.

De werkgroep mondzorg

LYFESTYLE
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GEZOND OUD WORDEN - LACHEN, HUMOR
Er wordt vaak gezegd dat lachen gezond is…
Is dat wel zo? Ja hoor, er is heel wat onderzoek gebeurd naar het effect van een
flinke lachbeurt op ons lichaam. Daaruit bleek dat lachen HEEL gezond is. Het is
een echte opkikker voor je hele lijf.
Tijdens het stevig lachen maken de hersenen verschillende stoffen aan die stress
verlagend en zelfs pijnstillend werken en die je ook nog een tijdje na je lachbui
een fijn gevoel blijven geven.
Je gaat dieper ademhalen om flink te kunnen door lachen, en de buikspieren
moeten stevig aan het werk bij een stevige schaterlach. Daardoor worden de
inwendige organen aangezet tot extra activiteit, waardoor ook de doorbloeding
verbetert. Nooit gezegd “ik heb buikpijn van het lachen”?. Ziedaar het bewijs dat
je buikspieren flink gepresteerd hebben!
De bloedsomloop wordt aangewakkerd en de hartslag stijgt, vergelijk het maar
met een stevige wandeling, goed voor hart en bloedvaten.
Lachen werkt ook heel aanstekelijk, zien lachen , doet lachen….waardoor je soms
gezamenlijk en niet te stoppen de “slappe lach” krijgt tot de tranen je over de
wangen rollen…een enkele blik is voldoende om een volgende lachsalvo te doen
losbarsten! Dat doet zo’n deugd achteraf en dan zeggen we: “ we hebben goed
gelachen”. Je kan er de rest van de dag nog een fijn gevoel aan overhouden.
Dus: glimlach eens wat vaker, lach gezellig mee,
schater het uit, krijg de lachkramp, of rol over de
grond van het lachen, het doet je lijf zo’n goed en
de wereld wordt een pak leuker!!
Het is allemaal echt waar, ’t was niet om te
lachen...

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MAART

Carrefour Zemst

Donderdag 5 maart

Kaarten

Dinsdag 10 maart

Vertrek om 13 uur

14 uur

Met inschrijving

animatielokaal

Kookclub
MAANDAG
2 maart
Animatielokaal
Start om 9.30 uur
Met uitnodiging

WOENSDAG

Zitgym Gymnastiek
Animatielokaal 10.15 uur

Verstellen
Elke woensdag
voormiddag
Aanvraag via de afdeling

WOENSDAG
25 maart
14 uur
Restaurant

UIT EN THUIS

15

BELEVINGSKALENDER MAART

Eucharistie
Zangclub

VRIJDAG
6 maart 14.30 uur
restaurant

Woorddienst
VRIJDAG
MAANDAG
16 maart

13 maart 14.30 uur
kapel

Vrijdag 6 en 20 maart
DEN DIJLE-AVOND

De vrolijke luisteraars
DONDERDAG
12 en 26 maart
Animatielokaal 10.15 uur
Met uitnodiging

16.30 uur — 20.30 uur
Welkom in de Dijlepot

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MAART

Toon Hermans
Maandag 2 maart 14.30 uur
Onemanshow
op groot scherm

Muzieknamiddag
Vrijdag 20 maart 14.30 uur

Restaurant

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MAART

Wie neemt de gekste foto?
Bewoner + medewerker
Bewoner + familie
Bewoner + vrijwilliger
Bewoner + bezoeker

Bezorg ons uw gekke foto tegen 15 maart

Café Royal
Op maandag 30 maart in het restaurant van 14.30 uur tot
15.30 uur. De bewoners die jarig zijn in maart worden
g e t r a k t e e r d o p e e n l e k ke r s t u k b i s c ui t . D e ni e t - j a r i g e n , f a m i l i e
e n v r i e nd e n b e t a l e n h i e r vo o r 3 e u r o i n vo o r ve r ko o p . Te r
plaatse betaal je 3,50 euro .

Graag inschrijven en betalen
vó ó r d o nd e r d ag 2 6 m a a r t b i j d e a n i m a t o r o f o p d e a f d e l i ng

UIT EN THUIS
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WAT I S E R T E B E L E V E N I N D E E R G O ?
Wandelclub Botanique:

Dinsdag

Maandag: 2,9,16 en 23 maart

Crea
3,10,17, 24 en 31 maart

Op dinsdagen lassen we even een
pauze in.

vanaf 10 uur

Donderdag

Vrijdag

schilderen

zitnetbal

5,12,19 en 26 maart

6,13,20 en 27 maart

vanaf 14 uur in

vanaf 10 uur

in het ergolokaal

in dijlepot

in het ergolokaal

zelf middagmaal bereiden
vrijdag 13 maart

vanaf 10 uur
in het animatielokaal
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IN DE KIJKER
VIJFGESLACHT IN HOF VAN EGMONT
Noë maakt vrouwelijk vijfgeslacht compleet

Mevrouw Van Hamme Josephina, een bewoonster van het woonzorgcentrum,
is trotse betovergrootmoeder geworden van de kleine Noë Cortebeeck.
Josephina is de jongste uit een gezin van vier. Ze heeft vier kinderen, negen
kleinkinderen, veertien achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind.
Josephina is de weduwe van Schippers Jozef, met wie ze gedurende tien jaar
(1961-1971) samen een café, genaamd ‘Café Rembrandt’ uitbaatte op de Grote
Markt in Mechelen.
Sedert september van vorig jaar is er sprake van een vijfgeslacht in de familie
van Josephina. Kleine spruit Noë ging samen met fiere mama Cauberghs Thaini
(25), trotse oma De Vos Sabrina (49), overgrootmoeder Schippers Jacqueline
(72) en betovergrootmoeder Van Hamme Josephina (95) op de foto.

FAMILIERAAD
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V E R S L A G FA M I L I E R A A D - 1 3 F E B R U A R I
Drie maal per jaar organiseren we in Hof van Egmont een familieraad voor
familieleden en hulpverleners van personen met dementie. Deze samenkomst
heeft als doel communicatie te bevorderen, advies te geven en ook informatie
en ondersteuning te bieden aan familieleden van onze bewoners met
dementie. Bovendien is het voor ons een mooie gelegenheid om jullie beter te
leren kennen en jullie mening over onze werking te horen. Hierna kunnen
jullie het verslag lezen van onze laatste bijeenkomst.
We maken hier alvast van de gelegenheid gebruik om jullie uit te nodigen op
onze volgende familieraad op donderdag 14 mei van 18 tot 20 uur.
Op onze familieraad van 13 februari brachten we twee thema’s aan bod: comfortzorg
binnen ons woonzorgcentrum en het nieuwbouwproject op Roosendaelveld.
Karin Baek, referentiepersoon palliatieve zorg en comfortzorg, legt uit hoe we aandacht
hebben voor comfortzorg binnen ons woonzorgcentrum. Comfortzorg streeft naar het zo
aangenaam mogelijk maken van de dagelijkse zorg bij onze bewoners. Voor mensen met
dementie die een hoge zorgbehoefte hebben is het wasritueel vaak onaangenaam . Het
voelt voor deze bewoners vaak aan alsof een wildvreemde hen komt wassen (met de
nodige manipulaties). Vanuit de comfortzorg wassen we de bewoner op maat om hem/
haar zo weinig mogelijk te moeten manipuleren zodat de bewoner zich zo minimaal
mogelijk onrustig voelt. We maken hierbij gebruik van de PDL methode (Passiviteiten van
het dagelijks leven). Dit is een methode, bestaande uit een geheel van handelingen,
voorzieningen en maatregelen dat bijdraagt aan optimale begeleiding, verzorging of
verpleging van 'passieve' bewoners. Zo streven we ernaar om de persoon te kunnen
wassen en te kleden door hem/haar maar één keer te moeten draaien (1 manipulatie).
Tijdens het wassen maken we gebruik van verschillende hulpmiddelen of technieken die
dit mogelijk moeten maken. Enkele voorbeelden maken helder wat de PDL methode kan
betekenen voor onze bewoners:
Het aankondigen van wat er gaat gebeuren. Door te vertellen dat je een bepaalde
handeling gaat uitvoeren, is de bewoner gewaarschuwd. We merken dat er hierdoor
minder onrust ontstaat.
Omwille van het rustgevende effect wordt er gebruik gemaakt van lavendel als
etherische olie.

FAMILIERAAD
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Kleding kan voor heel wat onrust zorgen bij het uit- en aankleden. We raden kledij aan
die kan stretchen zodat de manipulatie bij het uit- of aankleden minimaal is. Momenteel kan men in kledingstukken magneten of drukknopen plaatsen die het aan- en uitdoen van de kleding vereenvoudigen. Voor meer informatie kan je terecht bij Karin
Baek. We kunnen gebruik maken van speciale washandjes voor verzorgend wassen.
Deze washandjes dienen opgewarmd te worden in een magnetron. Ze bevatten een
lotion die reinigend en verzorgend werkt. Er bestaat een soort van ‘badmuts’ die dient
opgezet te worden bij mensen die niet meer in bad kunnen of die dit als zeer onaangenaam ervaren. Deze badmutsen zorgen ervoor dat het haar van onze bewoners kan
gewassen en verzorgd worden zonder dat ze hiervoor in bad moeten.
Ria Martens, directeur wzc Hof van Egmont, geeft uitleg over het nieuwbouwproject op
Roosendaelveld. Het Hof van Egmont wordt in twee nieuwe woonzorgcentra gesplitst:
Roosendaelveld (januari 2021) en Zwartzustersvest (latere fase). Roosendaelveld bestaat uit 120 woongelegenheden waarbij het kleinschalig wonen centraal staat. Er zijn
15 ‘woningen’ waar telkens 8 bewoners samenleven. Onze doelgroep bestaat uit mensen die jongdementie, dementie of een psychiatrische kwetsbaarheid hebben. Momenteel is het zeker dat er één huisje wordt voorzien voor bewoners met jongdementie.
De overige verdeling is nog in onderzoek. Via een Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO)
traject proberen we op een zo goed mogelijke manier te bouwen aan onze nieuwe organisatie. Een belangrijk onderdeel van dit project zijn onze klankbordgroepen. Onze
eerste klankbordgroep vond plaats op 2 december. Hierbij worden bewoners, familieleden, vrijwilligers, werknemers en externen uitgenodigd om samen mee te denken over
Roosendaelveld. Onze volgende klankbordgroep vindt plaats op 3 maart. We willen
graag een warme oproep doen om hieraan deel te nemen. Als afsluiter deden we tijdens onze familieraad een brainstorm met de aanwezige personen omtrent onderstaande vragen.


Wat speelt er voor jullie mee om al of niet naar Roosendaelveld te verhuizen?



Hoe willen jullie over dit project geïnformeerd blijven?



Waaraan willen jullie dat wij denken in de fase van verhuis? Welke adviezen geven jullie ons hieromtrent?



Welke andere vragen roept dit verhaal bij jullie op?



We gaan deze vragen nog via een ander kanaal verspreiden zodat we
op een maximale manier de bewoners en familieleden kunnen bereiken.

STRAFFE VERHALEN
RUDI STROOBANTS — VRIJWILLIGER
Hallo lieve lezers en bewoners van het Hof Van Egmont.
Ik ben Rudi, ik ben 60 jaar en sta vol goede intenties klaar om in de loop
van de maand maart als vrijwilliger van start te gaan in de ploeg van Ria.
Als vrijwilliger 2.0 eigenlijk, want het blijkt ondertussen reeds 45 jaar
geleden te zijn, dat ik als 15-jarige knaap mijn eerste stappen zette binnen
de muren van mijn geliefde Egmont.
Je leest het goed, het was in 1975 dat ik - samen met twee andere jongens
uit het Mechelse Scheppersinstituut al mijn moed bij elkaar geraapt had om
elke woensdagnamiddag tussen 14 en 17 uur enkele bewoners op een
bezoekje en gezellige babbel te vergasten.
Ik herinner me nog goed de voornamen van mijn nieuwe, bejaarde
vrienden: Lien, Pauline, Gusta, Madeleine en Wiske. Vrienden inderdaad,
want ons engagement was niet vrijblijvend, en ikzelf heb deze regelmatige
bezoekjes nog meerdere jaren volgehouden (tot na mijn studies).
“Begin er niet aan om jezelf wat interessant te maken,” had onze bezieler en
godsdienstleraar (de heer Arthur) ons als goede raad meegegeven. “Ga
ervan uit dat degene wiens kamer je regelmatig binnenstapt daar heel veel
aan heeft en al naar je volgende komst zal uitkijken.”
Meneer Arthur was veel meer dan een gewone leraar. Hij gaf ons waarden
mee zoals respect voor oudere mensen, empathie, dienstbaarheid en
zingeving. In Egmont werd onze wekelijkse komst ook als dusdanig
geapprecieerd, want telkens de directrice (Mevrouw Jacobs in die tijd) ons
zag toekomen, dan stond ze zelf vanuit haar bureel recht om ons aan de
liften te komen begroeten. Die geste heb ik steeds ervaren als een oprechte
blijk van bijzondere sympathie en waardering.
Wij, jongens, hebben er al die jaren zonder twijfel veel levenswijsheden
opgedaan. Vandaag, zovele tientallen jaren later, heb ik de weg naar mijn
“oude liefde” teruggevonden.
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De tweede versie van mezelf is anno 2020 ouder, verstandiger, rustiger geworden.
Ik weet alleszins met zekerheid dat dit vrijwilligerswerk opnieuw mijn ding gaat
worden, als de gezondheid het toelaat tenminste.
Heel mijn beroepscarrière heeft ook altijd van heel dichtbij of soms ook van wat
meer veraf voeling weten te houden met alles wat leeft in de wereld van oude,
bejaarde of meer zorgbehoevende mensen. Daar ben ik blij om, ik zou er terug
voor kiezen, moest men mij die vraag stellen.
Ik sluit deze eerste kennismaking af met een hartelijke groet aan ieder van u.
Maar toch nog even dit: als een rode draad blijven de citaten, wijsheden,
gedichten en spreuken die destijds op mijn studentenkamer de muur versierden,
mijn leven – met al zijn mogelijkheden en beperkingen – inspireren en
bemoedigen. Met één dergelijke tekst sluit ik af.
De hemel is niet ver weg, ginder ergens in de wolken.
Want telkens jij aan mij zoveel lieve dingen hebt gezegd, was de hemel niet meer
ver weg. Het was Gods tederheid zelf, die ik in jouw ogen bespeurd heb.

Heb jij een straf verhaal dat je met ons wil
delen? Laat het ons zeker weten!

TERUGBLIK
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De zang van de vogels
en de geur van de bloemen
voorrang geven
op de dagelijkse beslommering
Citaat van Paula De Smedt
Kamer 507

Paula De Smedt
Huisdichteres 2020
WZC Hof van Egmont

7 februari 2020

WC Hof van Egmont
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Joske Van Bos
Huisdichteres 2020
WZC Hof van Egmont

7 februari 2020

WC Hof van Egmont

TERUGBLIK

26

H O F VA N B U S L E Y D E N — Z I T D A N S E N

C A R N AVA L B A L

TELEFOONNUMMERS
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C O N TA C T G E G E V E N S



Niveau 1

vpla1@zbrivierenland.be

015 44 82 71



Niveau 2

vpla2@zbrivierenland.be

015 44 82 72



Nieuwenhuyse

vpla2@zbrivierenland.be

015 44 88 37



Afdeling A3-4

vpla3@zbrivierenland.be

015 44 82 73



Afdeling A5-6

vpla5@zbrivierenland.be

015 44 82 74



Afdeling C3-6

vplc5@zbrivierenland.be

015 44 82 75



Maneblusserswijk vpld2@zbrivierenland.be

015 44 82 70
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