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V O O RW O O R D
Beste bewoner

We hebben een mooie maand april gekregen, althans
wat het weer betreft. Klaarblijkelijk werden er recordcijfers gehaald en dat is in deze periode toch mooi mee
genomen.
In deze Apropo lezen jullie heel wat over effecten van
Corona op het leven en wonen voor onze bewoners.
Ook de mooie solidariteit die ontstaat in deze periode zetten we in het vizier. En
dat is minstens even belangrijk voor onze bewoners én voor onze medewerkers.
Het is ook zo mooi dat bewoners onze medewerkers aanmoedigen en dat we
van familieleden bemoedigende mails ontvangen. Dankjewel allemaal. We gaan
hier SAMEN door en ik voel heel goed aan dat we hierdoor ook SAMEN STERK
kunnen blijven.
De contacten tussen bewoners en familie blijft voorlopig nog behouden via telefoon, skype, whatsapp, facetime, raamcontact of wuiven van achter het raam.
De ruimtelijke afstand blijft nog behouden. Door de PASSIE en BEZIELING van
onze medewerkers maken we de mentale afstand zo klein mogelijk.
Mei is een mooie maand. Moederdag zullen we niet vergeten. Als de zon van de
partij is, kunnen onze bewoners in de tuin genieten of achter het raam genieten
van de mooie tuin die onderhouden wordt door onze buren van het Transitiehuis
in de Hanswijkstraat.
Ria Martens
Veel leesplezier.
directeur
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Katrien Van Robaeys Vera Benoit
Christel Somers
Cristina Gonzalez
Tom Van Berckelaer

WERKTEN VERDER MEE
Marijke De Smedt
animatie-en ergo team
Hanane Azarkan
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BEWONERSRAAD

In maart kwamen de volgende punten aan bod:
Vorig verslag uit de Apropo van februari
Klachtenanalyse uit de Apropo van maart
Maaltijden
Activiteiten en initiatieven
Vragen van bewoners
Er waren in totaal 56 bewoners en familieleden op 4 verschillende bewonersraden
aanwezig. De aanwezigheid is 10 minder dan bij vorige bewonersraden.

Je zal aan het verslag merken dat de bewonersraden voor of in het begin
van de lockdown in ons woonzorgcentrum doorgingen. Een aantal
zaken zijn daarom achterhaald of zullen niet helemaal kunnen doorgaan
zoals gewenst.
Vorig verslag
Verslag bewonersraad in de Apropo van december werd overlopen.
Klachtenanalyse – verslag in de Apropo van maart
Tijdens het vierde kwartaal van 2019 merken we een stijging van het aantal
klachten. Er dienden 15 personen een klacht in. Twaalf van deze klachten bleken
gegrond te zijn. Het verslag van de klachtenanalyse vind je terug in de Apropo van
maart en dit werd overlopen met de bewoners en familieleden. Er werden geen
bijkomende vragen gesteld.
Maaltijden en maaltijdgebeuren in aanwezigheid van Maarten en/of
Ineke van Sodexo
Bewoners konden persoonlijke wensen doorgeven. Er werden ook enkele
voorstellen gedaan voor chef on tour, namelijk: steak met bearnaisesaus en
champignonsaus, paling in het groen en tomaat garnaal met frietjes. Voorlopig zal
de chef on tour jammer genoeg niet doorgaan.
Verder werden nog een aantal suggesties gedaan omtrent het eten. Bijvoorbeeld
de vraag om vaker croissants op zondag te voorzien, lettertjes/vermicelli in de
soep, eens lamsvlees op het menu, graag bij het ontbijt ook eens fondant chocola
korrels aanbieden, …. heel wat bewoners zijn tevreden dat er terug gebakken vis
met bruine saus op het menu komt.
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5
BEWONERSRAAD

Een aantal opmerkingen werden geformuleerd, zoals de soep die soms al koud is
wanneer bewoners nog moeten wachten met eten of het eten dat soms lauw toekomt op de kamers doordat de kar niet tot aan de kamers rijdt. Sommige bewoners
willen graag meer groenten bij het middageten en wat meer keuze voor beleg. De
suggestie werd ook gedaan om te beginnen met kleinere porties, zodat de bewoner
nadien eten kan bijvragen indien gewenst. Het is ook jammer dar er zoveel voedsel
in de vuilnisbak belandt.
Alle suggesties worden door Sodexo meegenomen en worden besproken in de briefings en teamoverleg.
Activiteiten en initiatieven
De valpreventie maand april werd toegelicht met de activiteiten erbij. Een aantal
bewoners hebben al aangegeven aan welke activiteiten ze willen deelnemen. Door
de coronacrisis konden niet alle activiteiten doorgaan.
Gaan wandelen, smoutebollen op de kermis, muziek buiten aan de zomerbar, ijskar, zangavond met dekentjes buiten, naar Tivoli of ander park gaan, zomerbarbecue, rolstoelfiets, gaan zwemmen, naar treinmuseum in Schaarbeek zijn ideeën
voor een activiteit in de zomer. Een picknick willen de bewoners ook graag terug
doen. De zomeractiviteiten zoals vorig jaar stellen de bewoners op prijs.
Een bewoner gaf aan dat ze zich ’s avonds vaak alleen voelt en dan graag nog iets
zou doen, daarvoor kunnen de tweewekelijkse Dijle-avonden een oplossing zijn.
Het project van de moestuin werd voorgesteld en er werd gevraagd wie interesse
heeft om hierbij mee te helpen. Ook werd navraag gedaan wie wil meedoen aan
een talentenjacht.
Enkele bewoners zouden graag als activiteit eens broodpudding, rijstpap of pudding
willen maken.
Andere punten door de bewoners aangehaald
Een aantal bewoners moeten nog wennen aan de nieuwe kapper. Het is vaak dezelfde snit. Dit werd ondertussen met Janath besproken en hij wil zeker rekening
houden met de opmerkingen en wensen van de bewoners.
De zomer staat voor de deur, voor sommige bewoners is het nu meer storend
dat er aan de ingang van het woonzorgcentrum gerookt wordt. Wij zullen
met de betrokken bewoners bespreken of zij op een andere plek willen roken.
Een aantal bewoners zou graag meer dan één keer per week douchen of in
bad gaan zoals ze dit thuis deden.
Op de bewonersraad werd informatie gegeven over richtlijnen m.b.t. het Corona
virus. Deze veranderen nog continu.

ACTUEEL
CORONA: HOE ELKAAR BESCHERMEN

6

ACTUEEL

7
CORONANIEUWS EN ANDER
Vreemde tijd, Corona-tijd.

In deze periode komen er weer veel nieuwe woorden bij. Er zal er wel eentje ‘het
woord van het jaar’ worden in december. Je kan nu zelfs al nieuwe woorden insturen.
“Aanloopleren” is er zo eentje. De schoolgaande jeugd en hun ouders ervaren nu wat
het is om thuis te leren. Heel wat kinderen van onze medewerkers leren nu via deze
weg. Coronahamsteren, hoestschaamte, afhaalfile, … allemaal nieuwe begrippen. Benieuwd welke er zullen standhouden.
“Social distancing”, dat is er nog zo eentje dat heel belangrijk is voor ons allen. Minstens 1,5 meter afstand houden van elkaar om de verspreiding van het virus te voorkomen. Dat doen jullie als bewoners nu ook met mekaar, zeker als jullie van de afdeling
weg zijn. Het is dan wel fysieke afstand dat bedoeld wordt. De sociale of mentale afstand met mekaar, met jullie familie, met jullie vrienden trachten we te overbruggen
met telefoon, skype, Facetime, Whatsapp, raamcontact, wuiven, kaartjes, …. Hoe
moeilijk het ook is, wie zien heel veel verbondenheid en solidariteit in deze periode.
Ook veel begrip voor ieder van jullie en voor al onze medewerkers in de zorg. Zo zie je
maar “elk nadeel heb z’n voordeel”, zoals de gekende uitspraak van Johan Cruyff.
Op maandag 27 en dinsdag 28 april werden al onze personeelsleden getest op het Covid-19 virus. De resultaten zijn nu nog niet gekend. Het is wel spannend en we zullen
jullie zeker op de hoogte houden. Tot nu werden 5 personeelsleden via het triagepunt
getest en zij testten negatief. Op 1 en 2 mei worden al onze bewoners getest.
We konden inschrijven op een snelprocedure van het Agentschap. Tot nu
werden 27 bewoners getest zonder virus te vinden. Dit blijft allemaal heel bemoedigend nieuws, niet?
Op de werking en de toekomstplanning van het nieuw woonzorgcentrum op Roosendaelveld heeft dit Covid-19-virus ook een invloed. De bouw heeft even stil gelegen omdat de aannemers zich moesten aanpassen aan de nieuwe richtlijnen. Nu is men terug
stilletjes aan het hernemen. Ook het ontwerp van de nieuwe organisatie op Roosendaelveld heeft een kleine vertraging opgelopen. We vergaderen nu vanop afstand, met
Zoom. We noemen het onze ‘zoemsessies’. De klankbordgroep die was gepland op 23
april kon niet doorgaan. En het is nu nog niet duidelijk wanneer we terug met een
grotere groep, met familieleden, medewerkers, vrijwilligers aan tafel kunnen zitten om
hierover verder na te denken en feedback te vragen. We zoeken verder uit hoe we dit
best aanpakken. Maar weet dat we intern verder aan de slag zijn opdat we geen vertraging zouden hebben op de verhuisdatum. Duimen maar dat
het ons lukt.
Het is ongelooflijk straf hoe iedereen, jullie als bewoners, de familieleden, onze medewerkers, zich allemaal door deze periode
banen. Soms worden we boos, hebben we angst of zijn we onrustig door het nieuws dat we horen. Alles begrijpen, 100% controle houden, dat lukt niet in deze tijd. We moeten nu leren leven met een stukje onzekerheid en dat is wennen voor velen.
Laat echter het vertrouwen in mekaar, de steun van mekaar niet
verloren gaan. Dat is wat we nu vooral nodig hebben.
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FOTOWEDSTRIJD

nr

1

foto van Katrien van Robaeys

Op nr 2
Vincent Van Gorp

De fotowedstrijd op de gelijksvloer is afgelopen.
De foto’s werden beoordeeld door een jury van bewoners en medewerkers.
Iedereen kon hun top 3 doorgeven. Dat leverde volgende rangschikking op.
Foto 18: 8 stemmen

Foto 5: 7 stemmen

Foto 7: 4 stemmen

Foto 15: 2 stemmen

Foto 4: 2 stemmen

Foto 9/12/16/17: 1 stem
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CORONA QUOTES VAN BEWONERS

I k v r a a g m i j a f o f m i j n ki nd e r e n m i j n o g g a a n h e r ke n ne n .
Ben precies wat bijgekomen.

I k he b m i j n k i nd e r e n o p z o e e n s c h e r mp j e g e z i e n , m a a r a l mi j n
k i n d e r e n . D a t vo n d i k w e l r a a r .

I k v i nd he t e i g e n l i j k n i e t z o e r g , h e e l d i e c o r o n a . H e t i s r us t i g
en kalm. Geen bezoek , geen honden. Kan daar wel van geniet e n , m a a r i k m i s m i j n k i nd e r e n w e l !

I k m o e t a l w a t o e fe n e n m e t s t a p p e n w a n t mo r g e n g a i k n a a r b e n e d e n o m m i j n k i n d e r e n a a n h e t r a a m t e z i e n e n i k mo e t t o c h
zien dat ik er geraak he!

H e t i s m a a r b e t e r d a t e r n o g g e e n b e z o e k m ag k o me n , w i e w e e t
b r e ng e n z e z o d e c o r o n a h i e r b i n n e n !

INTERNATIONALE DAG TEGEN HOMOFOBIE EN TRANSFOBIE
Op 17 mei wappert aan de hoofdingang van ons woonzorgcentrum de regenboogvlag. Want al lijkt het ondertussen misschien vanzelfsprekend, er is nog vaak
sprake van onbegrip en discriminatie ten aanzien van holebi’s en transgenders in
Vlaanderen. Wist je dat tot 17 mei 1990 homoseksualiteit nog officieel als psychische aandoening in de internationale lijst van ziekten was opgenomen?
Als organisatie zetten we alles op alles om ieder uniek persoon zich helemaal thuis
te laten voelen in zijn woon- of werkplek, ongeacht de seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Bij ons telt iedereen!
Nood aan babbeltje of wil je hier graag iets over kwijt? Sonja Kareman en Tom Van Berckelaer zijn er graag voor jou
om in alle discretie te luisteren naar jouw vragen of bezorgdheden.

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



MEEL Lucienne

kamer 562



LEPAGE Andre

kamer 510



MASSAER Paulina

kamer 253



SNOECKX Hubert

kamer 262



SCHAERLAECKEN Freddy

kamer 201



VERSCHUEREN Mariette

kamer 217



VAN CAPELLEN Hortense

kamer 111



BOEDT Henri

kamer 413

NIEUW PERSONEEL

Al Ejeili Rawaa
Technische dienst

Daisy Huygelen

Lise Bogaerts

Logistiek medewerker C3-6

Verpleegkundige nacht

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


VERSCHOOTEN Clementine

kamer 262



HEYLEN Marie Josée

kamer 272



VANDERSANDE Eduard

kamer 281



WELLENS Marie José

kamer 413



VERDONCK Patrick

kamer 217



TORFS Irma

kamer 364



CLAES Maria

kamer 311



PIRA Marie

kamer 523



VAN DERSANDE Joseph

kamer 601



NIEUWEJAERS Paula

kamer 403



DE MEYER Maria

kamer 509



CANDRIES Elise

kamer 567



DE VOS Jeanette

kamer 521

EEN HART ONDER DE RIEM
In deze tijd van Corona willen heel wat mensen de Zorg een hart onder de riem
steken met een kleine attentie. We hebben al heel wat telefoontjes, aanmoedigingen en brieven mogen ontvangen. We hadden zelfs de eer om een brief van
ons koningshuis te krijgen!
Ook deze tekening van Eva Diliën, 12 jaar, kwam onze richting uit. Origineel
en kleurrijk. Iedereen van harte bedankt! Het doet deugd!

LIFESTYLE
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PUZZEL: VOORJAARSBLOEMEN

Verbind met een lijn: hoe noemen deze mooie voorjaarsbloeiers.
Klaproos, Blauwe druifjes, Anemoon, Sneeuwklokje, Hyacint, Viooltjes
Meiklokjes

LYFESTYLE
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ASPERGES - ‘T WITTE GOUD

Het aspergeseizoen gaat officieel weer van start! Vanaf de derde donderdag van
april tot eind juni kan je genieten van deze delicatesse. Op donderdag 14 mei
zetten we ze graag op het menu! We serveren ze op de klassieke manier: witte
asperges met een eitje, peterselie en een botersausje.
Maar hoe goed kennen jullie ons wit goud?














Hoelang moet de plant op het veld staan voordat je een volledig seizoen
kunt oogsten?
1 jaar
3 jaar
10 jaar
Welk onderdeel van de plant eet
je ?
De wortel
De stengel
De bloem
Hoeveel stengels kan één plant per seizoen leveren?
10 stengels per seizoen
15 stengels per seizoen
20 stengels per seizoen
Hoeveel centimeter kan een stengel op een warme dag groeien?
2cm
7cm
20cm
Hoeveel kilo asperges bestellen we voor het Hof van Egmont en de lokale
dienstencentra?
80kg
120kg
170kg
Asperges eten is niet goed voor je gezondheid?
Waar
Niet waar
Waarom laat de teler de planten na het seizoen doorgroeien?
Na het seizoen groeien er geen asperges meer
Het loof maakt dan voedingsstoffen aan voor de wortelstok

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER MEI

Meer dan de helft van de Vlamingen beweegt te weinig. Het grootste deel van de tijd zitten we. Genoeg bewegen is een belangrijke
voorwaarde voor een goede gezondheid. Sport je niet graag? Dan
kan je toch een actieve leefstijl opbouwen door dagelijks 10.000
stappen te zetten. Stappen integreer je makkelijk in je dagelijks
leven.
Ook mensen die rolstoel gebonden zijn kunnen bewegen door te
fietsen. Het aantal minuten fietsen wordt omgezet naar stappen.
Amper 4 op 10 beweegt elke dag 30 minuten aan matige of hoge
intensiteit. Daarom is het belangrijk mensen op een eenvoudige
manier aan te zetten om meer te bewegen.
En elke dag 10.000 stappen zetten (of 8.000 stappen voor 65plussers) is een eenvoudige manier om dag in dag uit meer te bewegen

Samen gaan we ervoor!

15

UIT EN THUIS
BELEVINGSKALENDER MEI

Gezondheidsrally,
De gezondheidsrally is een bewegingsparcour in de tuin waar we elke
werkdag oefeningen doen.
Vertrek aan het onthaal om 10 uur.

Elke werkdag om 10.15 uur

Leuninggymnastiek ,
Voor de leuninggymnastiek vind je op de gang een aantal oefeningen die
je individueel kan doen. Je kan dit doen op eigen tempo en op het uur dat
je zelf kiest.

10 000 stappen zoektocht,
Elke werkdag in mei vind je op een plek op de gelijkvloers één vraag.
Vraag je antwoordenblad op de afdeling of aan het onthaal
Steek het ingevulde formulier in de groene brievenbus
aan het animatielokaal vóór 3 juni

Prijsuitreiking
Maandag 8 juni om 14.30 uur in het animatielokaal

UIT EN THUIS
BELEVINGSKALENDER MEI

Aangepast Corona
programma

Bekendmaking
via affiche
en
mondeling
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BELEVINGSKALENDER MEI

Eucharistie

Op groot scherm

VRIJDAG

8 MEI
14.30 uur
Restaurant

UIT EN THUIS

18

WAT I S E R T E B E L E V E N I N D E E R G O
Nog een kleine mededeling:

Dinsdag: crea
5, 12,19 en 26 mei

vanaf 10 uur
in het ergolokaal

Houtbewerking op donderdag

Donderdag schilderen

14 mei

7 mei uitzonderlijk om 10 uur.
14 en 28 mei

vanaf 9.30 uur in
het ergolokaal

vanaf 14 uur in het
ergolokaal

Vrijdag zitnetbal

Voor de lezers onder ons:

8, 15 en 29 mei

vanaf 10 uur
in Dijlepot

Er zijn nog steeds romannekes te
verkrijgen in het ergolokaal.

UIT EN THUIS
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DEMENTIE

Normaal gezien, zou ik jullie op deze pagina moeten uitnodigen voor onze familieraad en ons praatcafé dementie, maar omwille van de corona-epidemie hebben we
beide samenkomsten moeten annuleren.
De laatste fysieke bezoeken hier in Hof van
Egmont dateren al van midden maart. Een bezoekje van
partner, familie, vrienden en anderen zijn voor onze bewoners gewoonlijk momenten om naar uit te kijken of zelfs een vast ritueel.
Eén van de maatregelen die we nu in acht moeten nemen om het virus in te
tomen, is het dragen van een mondmasker. Dat maakt het niet alleen moeilijk
voor ons als zorgverlener, maar ook voor onze bewoners.
Voor ons is het moeilijk omdat we onze taal niet kunnen ondersteunen met onze mimiek: een ‘goeiemorgen’ die gepaard gaat met een glimlach is heel anders dan een ‘goeiemorgen’ van achter een mondmasker.
Voor onze bewoners met dementie is het moeilijk, omdat niet iedereen de situatie nog kan begrijpen. Aan een aantal bewoners kunnen we nog
(herhaaldelijk) in eenvoudige taal uitleggen waar het over gaat. Zij kunnen het
nog begrijpen en de impact van de situatie nog inschatten.
Voor bewoners in een verder gevorderde fase van dementie, kan deze situatie
echter angst en onrust te weeg brengen. We kunnen proberen om hen uit te
leggen wat er aan de hand is, maar de feiten worden steeds weer vergeten en
alleen het ‘gevoel’ erbij blijft hangen.
We kunnen echter niet doen of er niets aan de hand is, want iedereen ziet en
voelt de sfeer. Wat we wel kunnen doen is, eenvoudige en duidelijke informatie
geven aan hen die het nog begrijpen. Bij de andere bewoners proberen we gerust te stellen, af te leiden en een positieve of zelfs vrolijke noot te brengen.
Nu groepsactiviteiten niet meer aan de orde zijn en we meer inzetten op individuele contacten, proberen we per bewoner te weten te komen wat deze epidemie met hen doet en waar zij behoefte aan hebben. En het leuke is dat er nu
op alle mogelijke manieren contacten worden gelegd: brieven en kaartjes,
maar ook skype- en videogesprekken.
Aarzel niet om deze contacten te onderhouden, want in tijden van corona zijn
het lichtpuntjes voor al onze bewoners!
Vergeet-ons-niet!

IN DE KIJKER
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MEDEWERKERS DVC

De voorbije periode leerden jullie misschien wel
enkele personeelsleden kennen die jullie nog
nooit hadden gezien. In het Hof van Egmont
kwamen onder andere medewerkers helpen uit
de kinderdagverblijven, maar ook uit de dagverzorgingscentra. Door de coronacrisis sloten ook
het dagverzorgingscentrum Hof van Egmont en
Hanswijk hun deuren, net zoals vele andere instanties.

In normale omstandigheden zouden we deze periode op
reis gaan met de bezoekers van de dagverzorgingscentra,
zouden we in volle voorbereiding zijn van ons jaarlijks lentefeest voor bezoekers en hun mantelzorgers en hadden
we nu bijvoorbeeld volop kunnen genieten van het mooie
weer in onze tuin. We zorgden trouwens al voor nieuwe
planten in de tuin, maakten het terras schoon en hebben
de tafeltjes vernist.

Met een klein hartje sloten we de dagverzorgingscentra en zijn onze bezoekers
nu genoodzaakt om thuis te blijven. Sommige wonen alleen, sommige met een
partner of hun kinderen. We houden contact met hen, weliswaar van op afstand. Wekelijks doen we een telefoontje naar hen en een aantal bezoekers
krijgen maaltijden aan huis geleverd door onze seniorenbegeleiders. Zij doen
normaal gezien het vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum en steken
ook een handje toe in de dagelijkse werking van de dagverzorgingscentra. Ze
zijn blij dat ze op deze manier nog contact kunnen houden met de mensen. De
seniorenbegeleiders en zorgmedewerkers brachten ook paaseitjes rond alsook
het maandelijks (en de extra editie) tijdschrift van de dagverzorgingscentra ’t
Facteurke.

IN DE KIJKER
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MEDEWERKERS DVC

Naast de dienstverlening voor onze bezoekers treden we een beetje uit onze
comfortzone en dragen we graag ons steentje bij in het Hof van Egmont. Onze
ergotherapeut helpt op de afdeling A5-6, onze zorgmedewerkers helpen bij de
ochtendzorg en het middagmaal op de afdelingen niveau 1, 2 en A 3-4. Daarnaast helpen we ook nog aan het onthaal met de bewonerswas, maakten we
mee de stoffen mondmaskers, doen we toezicht van de tuin, helpen we bij de
linnendienst, bakken we eitjes voor bij het ontbijt, helpen we de pedicure, spelen
we paashaas, enzovoort.

s Middags komen we samen met het team van de dagverzorgingscentra om onze
ervaringen te delen, te babbelen over koetjes en kalfjes en om toekomstplannen
te maken voor als we weer open mogen gaan. In tussentijd blijven we graag ons
steentje bijdragen bij jullie in het Hof van Egmont. Sandra en Nele, de verantwoordelijken van de dagverzorgingscentra, zijn alvast super trots op elke unieke
medewerker van het dagverzorgingscentrum om wat ze samen in deze coronatijd allemaal al gerealiseerd hebben met veel passie en bezieling. Het zijn toppertjes; Rina, Cynthia, Sandra, Greet, Mies, Anita, Luc, Nadine, Hilde, Nele en Angela, een dikke dankjewel!

EEN BIJZONDERE ONTMOETING

22

JORAN—ONZE JONGSTE VRIJWILLIGER

Ik ben Joran, ik ben 11 jaar oud en ik doe vrijwilligerswerk op de verdieping 5A.
Ik zit in het zesde leerjaar en kon kiezen om mijn communie te doen of niet. Ik
koos voor een lentefeest, maar dat krijg ik niet zomaar. Het waren mijn ouders
die voorstelden om vrijwilligerswerk te gaan doen en zo te ervaren wat het zou
zijn om iets te doen voor anderen.
Dat vond ik een goed idee. Ik heb er eens over nagedacht en wou graag in een
rust- en verzorgingshuis gaan werken. Het Hof van Egmont vond dat prima en
zo ben ik in oktober gestart met vrijwilligerswerk. Normaal kom ik elke zaterdagnamiddag op bezoek.
Ik kijk er steeds naar uit. In het begin was ik wel wat zenuwachtig, maar nu
ken ik de bewoners en vind ik het superleuk om te doen.
Eerst doe ik altijd de koffieronde. Dan heb ik altijd een momentje met Jean.
Daarna ga ik meestal babbelen of een spelletje spelen met Paula, Lisette of Elza.
Met Paula ga ik vaak fotoboeken bekijken over één van haar vele reizen. Ik heb
zelf ook een jaar in Guatemala gewoond dus we zijn beiden wel geïnteresseerd
in de natuur en cultuur van andere landen. Een andere interesse van mij zijn
vogels en daar weet Paula ook veel van. We leren veel van elkaar.
Geregeld ga ik met Elza babbelen over koetjes en kalfjes en meestal is het
grappig. Eerst vraagt ze hoe het op school gaat. Daarna vertelt ze vaak een
verhaal over wat ze ooit gedaan heeft. Ik ben geïnteresseerd in haar verhalen
en zij in die van mij, ook al zijn dat er wat minder.
Rummikub spelen met Lisette doe ik ook heel graag want het is vaak heel spannend omdat het gelijk op gaat. Ik vind het fijn dat ze dan haar gedachten kan
verzetten.
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EEN BIJZONDERE ONTMOETING

Jammer van Corona want nu kan ik niet meer komen praten of spelletjes spelen. Ik mis de bewoners heel hard.
Maar bovenal vind ik het heel leuk. Ik doe het zo graag omdat ik dan mensen
een plezier kan doen. Door mijn verhalen en dingen die ik doe heb ik zelfs mijn
zus jaloers gekregen, zij wil nu ook graag vrijwilligerswerk komen doen.

TERUGBLIK
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TUINCONCERTEN

TERUGBLIK
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D E PA A S H A A S O P B E Z O E K

TERUGBLIK
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CORONATIJD

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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