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Vinden mensen met dementie leven nog zinvol?
Betekenisbeleving bij ouderen met Alzheimer 
Dit is het onderwerp van onderzoek 
dat Laura Dewitte in het kader van 
een doctoraat aan de KU Leuven voert. 
Omdat De Wingerd hierbij betrokken 
werd is het goed even stil te staan bij 
haar eerste voorlopige bevindingen.
 
Het welzijnsgevoel van de mens wordt 
grotendeels bepaald door de zin en 
de betekenis die hij aan zijn leven kan 
geven. Dit is wetenschappelijk bewezen 
en geldt ook en zelfs vooral voor 
ouderen. De proefpersonen die hierbij 
tot nu toe onderzocht werden, waren 
echter steeds mensen met voldoende 
“cognitieve vaardigheden”. Dit zijn 
grote woorden om aan te geven dat het 
geheugen nog voldoende werkt, er een 
zekere taalvaardigheid is, de oriëntatie 
in tijd en ruimte nog functioneert, er nog 
plannen kunnen gemaakt, initiatieven 
ondernomen en problemen opgelost 
worden. Maar mensen met de ziekte van 
Alzheimer verliezen deze vaardigheden 
gaandeweg. Hoe is het dan gesteld met 
hún vermogen om zin en betekenis aan 
hun leven te geven en dus ook met hun 
gevoel van welzijn? 

Om een antwoord te vinden op deze vragen 
heeft mevrouw Dewitte 138 ouderen 
bevraagd in 9 woon- en zorgcentra, 
waaronder ook De Wingerd. Het is de 
bedoeling deze metingen nog tweemaal 
te herhalen, zodat er meer zicht ontstaat 
op de aard van het verband tussen 
zingeving enerzijds en het welzijnsgevoel 
anderzijds, en op de evolutie ervan bij 
afname van de cognitieve vermogens.  

We geven hier een overzicht van 
het onderzoek, zonder al te veel 
cijfermateriaal om het geheel leesbaar 
en bevattelijk te houden.

Wie werd onderzocht?

De gemiddelde leeftijd van de 
ondervraagde personen bedroeg 86 jaar. 
Het zal de lezer niet verbazen dat het 
gros van hen weduwe of weduwnaar was, 
van het vrouwelijk geslacht en gelovig 
katholiek of christelijk - weliswaar niet 
altijd praktiserend - terwijl slechts 
een minderheid zich anders-gelovig of 
ongelovig noemde.

Wat werd er bevraagd?

Welzijnsgevoel

Het welzijnsgevoel werd gemeten aan de 
hand van drie parameters:

Waren er symptomen van depressie? 
Voor de meerderheid waren die er niet, 
maar een niet onaanzienlijke minderheid 
vertoonde die wel en moet dus beschouwd 
worden als kwetsbaar voor depressie.

De levenstevredenheid: deze lag erg 
hoog, slechts een kleine minderheid 
voelde zich “niet” of “niet echt” 
tevreden, de overigen voelden zich 
“behoorlijk” tot “tevreden” of “erg 
tevreden”.

De kwaliteit van leven: acht op de tien 
van de bewoners vond de levenskwaliteit 
“goed”, de anderen spraken van een 
“redelijke” kwaliteit. Hierover werden 
echter niet alleen de bewoners zelf 
ondervraagd, maar over een deel 
van hen gaven ook de leden van het 
personeel hun oordeel weer. Dit gaf een 
specifiek resultaat: de personeelsleden 
schatten de kwaliteit van leven van de 
aan hen toevertrouwde mensen lager in 
dan de mensen zelf. Maar niemand vond 
de levenskwaliteit van zichzelf of van de 
ander “slecht”.

Samengevat kan men stellen dat 
een groot deel van de ondervraagde 
bewoners een behoorlijk tot goed 
welzijnsgevoel heeft, een kleiner maar 
niet verwaasloosbaar deel is gevoelig 
voor depressieve symptomen en/of een 
eerder lage tevredenheid. Tevens is er 
een duidelijk verband tussen het aantal 
depressieve symptomen en de graad 
van tevredenheid en levenskwaliteit, 
tenminste voortgaande op de bevindingen 
van de bewoners, minder op die van het 
personeel.

Betekenisbeleving

Een kleine helft ervaart “altijd” 
betekenis, zin van het leven, een 
kwart “vaak” en de overigen zijn gelijk 
verdeeld over “soms” of “nooit”. 
Meerdere bronnen van betekenis 
werden aangegeven en de ouderen 

vonden deze veelal “heel erg” of “een 
beetje” betekenisvol. In volgorde van 
belang bij de heel erg belangrijke 
haalde gezondheid de hoogste score, 
familie kwam op de tweede plaats 
terwijl persoonlijke groei voor slechts 
een minderheid erg betekenisvol was.  
Drie kwart van de ondervraagden 
vonden het leven in het algemeen “erg 
betekenisvol”. 

Cognitief functioneren

Dit kan objectief gemeten worden 
met de MMSE-test. Het is een 
screeningsinstrument waarbij aan de 
hand van een aantal vragen de mate van 
cognitief functioneren kan vastgelegd 
worden. De te behalen scores variëren 
van 0 tot 30 waarbij een hogere score 
staat voor een beter functioneren. De 
gemiddeld behaalde score voor alle 
testpersonen was 16.

Ook de personeelsleden werd gevraagd 
het stadium van dementie van de 
ondervraagde bewoners aan te geven. 
Zij oordeelden dat slechts een heel 
kleine minderheid “geen” dementie had, 
de meerderheid had naar hun aanvoelen 
“matig ernstige” of “matige” dementie.

Verband tussen welzijn, zinsbeleving 
en cognitief functioneren

Er werd een duidelijk omgekeerd 
verband vastgelegd tussen de waarde 
gegeven aan betekenis van het leven en 
depressieve klachten, een rechtstreeks 
verband bleek daarentegen tussen 
betekenisgeving en levenstevredenheid 
en kwaliteitsbeleving. Een verband 
tussen betekenisbeleving en 
kwaliteit van leven beoordeeld 
door het personeel, was er niet. 
Een lagere MMSE waarde stemde 
niet overeen met minder zingeving, 
tevredenheid of levenskwaliteit 
beoordeeld door de bewoner, maar 
wel met de lagere levenskwaliteit 
beoordeeld door het personeel.  
De studie is nog te beperkt om vast te 
stellen of de duidelijke relatie tussen 
zinsbeleving en tevredenheid ook 
werkelijk oorzakelijk is m.a.w. of een 
duidelijke zinsbeleving ook oorzaak is 
van meer welbevinden. Daar zullen de 

volgende bevragingen hopelijk uitsluitsel 
rond geven.

De Wingerd er uit gelicht

De groep mensen uit De Wingerd waren 
wel een significant deel van het geheel: 
45 van de 138. De gemiddelde MMSE score 
was 15, de laagste 1 en de hoogste 27. 
Het aandeel mensen met “geen” of 
“bijna geen” depressieve klachten 
lag hier iets hoger, het aantal met een 
depressieve kwetsbaarheid dus lager. Alle 
ondervraagden rapporteerden “goede” 
of “redelijke” levenstevredenheid. 
Allemaal oordeelden ze positief over 
hun levenskwaliteit. Ook hier lag 
de beoordeling van het personeel 
lager voor de kwaliteit van leven. 
De scores op betekenisbeleving lagen 
eveneens iets hoger dan in de algemene 
steekproef. We kunnen echter omwille 
van het beperkte aantal bevraagden 
geen echt gefundeerde conclusies 
trekken over de verschillen tussen de 
verscheidene woon- en zorgcentra. 
 
Ook hier kan men voorzichtig besluiten 
dat er een positief verband bestaat 
tussen het ervaren van betekenis van 
het leven enerzijds en levensvreugde 
en levenskwaliteit anderzijds, ook bij 
mensen met verminderde cognitieve 
vaardigheden. 

Dat de bewoners van De Wingerd en 
andere residentiehuizen nog betekenis 
geven aan hun leven is een belangrijke 
bevinding. Dat de buitenwereld hier 
vaak anders over denkt maakt de studie 
juist de moeite waard.  

Mieke Soens

Laura Dewitte (KU Leuven)



Internet: www.wingerd.info
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Leven - Leren - Zorgen
De nieuwe functieomschrijvingen lopen naar visie en inhoud bij alle medewerkers voor 80% gelijk
Werken in een woonzorgcentrum is elke 
dag weer wat anders en dat geldt zeker 
in De Wingerd met de kleinschalige 
woningen. Je maakt hier deel uit van 
een “multidisciplinair” team en iedereen 
neemt mee de verantwoordelijkheid 
op. Van logistiek medewerker tot 
zorgcoördinator, we hebben allemaal 
een rol in het dagelijks leven van de 
bewoner en de ene functie kan niet 
zonder de andere. Dit huis mag met 
woonzorgconcept en visie soms dan wel 
een buitenbeentje zijn, in de schoot van 
Woonzorgnet-Dijleland hebben we met 
medewerkers en verantwoordelijken uit 
de vier woonzorgcentra eens grondig 
nagedacht over wat we met z’n allen 
eigenlijk elke dag doen… 

Wat doet een logistiek medewerker elke 
dag opnieuw en waar maken zij hét verschil 
om goede zorg te kunnen verlenen? 
Welke specifieke taken zijn aan een 
zorg- of verpleegkundige voorbehouden? 
Vervult de kinesist of ergotherapeut 
alleen een ondersteunende rol in de 
woning en binnen het zorgteam? Vanuit 
ieders opleiding en binnen de wettelijke 
normen vertrouwen we specifieke 
handelingen toe aan de verschillende 
beroepsgroepen en functies. 
Maar hoe goed en hoe graag doen we 

eigenlijk ons werk? Welke competenties 
hebben we nodig om tot goede resultaten 
te komen? En vooral, hoe dragen wij met 
z’n allen bij tot de kwaliteit van leven? 
Op die vragen en nog veel meer hebben 
we de voorbije maanden een antwoord 
gezocht en gevonden. Het resultaat 
daarvan vertaalt zich nu in een reeks 
vernieuwde functieomschrijvingen en 
die lopen naar visie en inhoud voor 80% 
gelijk bij de verschillende medewerkers 
in de woningen.

De concrete taken blijven natuurlijk wel 
verschillen, maar de verpleegkundigen 
geven hier niet alleen pilletjes. Het 
dagelijkse leven in huis wordt door hen 
mee georganiseerd. Rekening houdend 
met de interesses en achtergrond van 
de bewoners bieden ze de ‘normale’ 
huiselijke activiteiten aan. 

Zo worden er wel eens pannenkoeken 
gebakken, de was wordt geplooid en 
samen met de bewoners doen ze ook 
de vaat. In de potten roeren voor het 
middagmaal kan de logistiek medewerker 
ook. De kamers netjes houden is een 
gedeelde taak en bij de ochtendkoffie 
zitten wij wel eens neer en lezen samen 
met de bewoner in de krant. Dat is 
kleinschalig genormaliseerd wonen én 
werken.

De Wingerd is daarmee niet alleen een 
eigenzinnige, maar ook een zorgende en 
vooral een lerende organisatie. Iedereen 
heeft een aantal persoonlijke kwaliteiten. 
Alle medewerkers hebben eigen talenten 
die we graag verder ontwikkelen. Deze 
nieuwe functieomschrijvingen reiken ons 
niet alleen handvatten aan om te groeien 
als team, ze vormen straks ook de basis 
voor wie in dit huis wil komen werken.

De komende maanden en jaren gaan we 
daarmee samen op zoek naar nog meer 
kwaliteit van wonen, leven en werken;   
voor de bewoners én de medewerkers.

SP

“Iedereen weet goed wat de opdracht is en dat deze grotendeels dezelfde is. We 
werken op vertrouwen en mogelijkheden, en niet vanuit een gesloten systeem dat 
uitgaat van beperkingen. Dat maakt het voor mij als dagelijks verantwoordelijke 
1000 keer gemakkelijker. De visie en de werkingsprincipes worden uitgelegd. 
Wat we ermee bedoelen kan je nu verder lezen in de functieomschrijvingen. Het 
sluit aan bij de werkingsprincipes en  het VTO beleid. Een tevreden medewerker 
maakt het verschil voor de bewoner!”  

Jan Vanwezer

“Ieder van ons wil gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Wij hebben echter 
ook blinde vlekken, wat we niet van onszelf zien. Blijven stilstaan bij wat er 
echt toe doet, is een hele uitdaging. Dit doe je niet alleen. Rustig de tijd nemen 
om met elkaar te praten en te vertellen wat jouw behoeften zijn, wat jij wil 
bijleren en samen zoeken hoe jij jouw competenties kan versterken. We willen 
een inspirerende organisatie zijn met tevreden en deskundige medewerkers. De 
competenties en talenten van medewerkers goed inzetten en de noden van de 
medewerkers goed kunnen schatten. Verandering vraagt tijd...”  

Nele Gaeremynck

Capaciteitsuitbreiding 
officieel erkend

De verbouwingen en uitbreidings-
werken, waardoor de capaciteit van 
het woonzorgcentrum steeg van 128 
naar 147 woongelegenheden, werden 
administratief afgerond met een 
bezoek van de Zorginspectie.

In opdracht van het Agentschap Zorg 
en Gezondheid controleerden de 
inspecteurs van de Vlaamse Overheid 
op 2 juni de nieuwe woningen. Met 
het oog op de officiële erkenning 
van de eerder vergunde plaatsen 
kwamen ze onaangekondigd langs om 
de conformiteit vast te stellen. Twee 
maanden later kregen we finaal groen 
licht. 

“Alle woongelegenheden en gemeen-
schappelijke ruimten beantwoorden 
aan de erkenningsvoorwaarden”, 
besluit het gedetailleerde inspec-
tieverslag van 8 augustus 2017, dat 
je kan terugvinden op de webstek 
van De Wingerd en bij het Vlaams 
Agentschap Zorg.

JVW

Tijdens de “Week van de Mobiliteit” in 2016 kondigde Vlaams 
minister Ben Weyts (N-VA) financiële steun aan voor een drietal 
ondernemingen in Vlaams-Brabant. Bedrijven en organisaties 
die zich net als Woonzorgnet-Dijleland inzetten voor groenere 
mobiliteit en gezond woon-werkverkeer. In totaal werden er 
33 leasefietsen door het Leuvense Velo vzw geleverd aan de 
woonzorgcentra De Wingerd, Dijlehof, Ter Meeren en Keyhof.

We kiezen voor een leasingformule, zo krijgen de fietsen van 
medewerkers die erop intekenen tweejaarlijks een preventief 
onderhoud en is herstel van schade ten gevolge van normaal 
gebruik inbegrepen in de kostprijs. Met de keuze voor Velo 
leggen we als werkgever bewust de nadruk op sociaal en 
duurzaam engagement. Deze non-profitorganisatie zorgt 
behalve voor de aangekochte rijwielen ook voor opleiding en 
werkervaring voor mensen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Een eerste reeks van 10 elektrische fietsen werd ondertussen in 
gebruik genomen, dankzij die subsidie vanuit het Pendelfonds. 
Daarbij zijn ook 3 bedrijfsfietsen: een stadsfiets, een 
elektrische fiets en een plooifiets. Die staan ter beschikking 
van de personeelsleden.

Vooraf reserveren via het secretariaat is geen must, maar zo 
ben je wel zeker dat de door jou gevraagde fiets ter beschikking 
is op het moment dat jij hem wenst te gebruiken.

Ben je overtuigd en wil je ook een fiets leasen?

Neem contact op met Liesbet Volders, centrumleider van 
LDC Wijnveld: via e-mail naar liesbet.volders@wznd.be of 
telefonisch op het nummer: 016/28.49.50

Bij voldoende interesse wordt een bestelling voor de volgende 
lading leasefietsen geplaatst!

Kom onze huisfietsen ontdekken
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Alzheimer Code - editie 2017
bewoners als ontluikende beeldende kunstenaars
Van 20 tot en met 24 maart was 
kunstenares Alexandra Cool te gast in 
De Wingerd. Samen met bewoners werd 
die week onder haar begeleiding met 
klei gewerkt. De gemaakte beelden 
worden  in het najaar tentoongesteld 
in het kader van “Alzheimer Code - 
editie 2017”. 

Heidi Pauwels, dochter van Jeanine uit 
woning 14, kwam een dagje meewerken 
en genieten. Ze nam enthousiast notities 
over dit gebeuren. Heidi woont al jaren 
in Amerika en was heel blij om haar 
ervaringen op te schrijven en te delen in 
deze krant. 

De eerste editie van dit project vond 
plaats in 2015. De Alzheimer Code is een 
sociaal en cultureel initiatief dat pleit 
voor een respectvol en genuanceerd 
beeld over mensen met dementie. Tevens 
wil het ook een hart onder de riem steken 
bij wie mensen met dementie bijstaat, 
begeleidt en verzorgt. In september- 
november 2017 loopt in Vlaanderen en 
Brussel de tweede editie.

In het kader van dit project bezoekt 
Alexandra verschillende woonzorgcentra 
in Vlaanderen. Ze nodigt bewoners met 
dementie uit tot boetseren. Het is een 
spontaan creatief bezig zijn, waarbij 
mensen met dementie intuïtief tot een 
beeld komen. Vaak stralen de ontstane 
figuren een soort van ‘oerkracht’ uit. Mia 
De Brabander begeleidde het project voor 
De Wingerd en vrijwilligster Ine Janssen 
hielp tijdens het kleien. Een geslaagd 
initiatief met bijzondere resultaten!

“Het opzet was even geniaal als 
eenvoudig: een houten plank met een 
dunne rechtopstaande balk, klei werd 
uitgedeeld en kort werd er getoond hoe 
je hoger en groter kon bouwen door 
de balk met klei te bekleden. Andere 
instructies waren er niet. Iedereen was 
vrij om te maken wat hij of zij wilde. 
Toevallige voorbijgangers stopten even 
bij het raam en bleven kijken naar de 
boetserende bewoners, alsof ze voelden 
dat er daar iets bijzonders gebeurde”.

“De bewoners gingen – sommigen eerst 
aarzelend – aan de slag, maar kwamen 
gaandeweg elk tot een eigen uniek 
werk. Alexandra en Ine fungeerden als 
‘helpende handen’, maar kwamen zo 
min mogelijk tussen. Wel probeerden 
ze de ontluikende kunstenaars te laten 
vertellen. Want bij het beeld in wording 
hoorde vaak een verhaal, een opmerking 
of anekdote. De concentratie van de 
bewoners was opmerkelijk, geboeid door 
wat hun handen voor hun eigen ogen 
creëerden”. 

De tweede dag was ook fotografe Mirjam 
Devriendt erbij. Zij fotografeerde het hele 
gebeuren.  Alle boetseerwerken werden 
in het atelier van Alexandra losgemaakt 
van de houten steun en na het drogen in 
de oven tot stenen beelden gebakken. 
De beelden en de foto’s zullen in het 
najaar van 2017 worden tentoongesteld 
en opgenomen in een boek. Mogelijk 
volgt ook een documentaire over kunst 
en dementie. Dit alles in het kader van 
“Alzheimer Code”, de tweede editie. 

Heidi  | Ine Janssen

Bijkomende informatie over de Alzheimer Code, editie 2017 vind je op: 
www.alzheimercode.be

Alexandra Cool woont en werkt in Villa Hellenbosch, een schrijversresidentie 
in Vollezele. Ze is fotografe en beeldhouwster. Voor de eerste editie van de 
Alzheimer Code presenteerde Alexandra een dubbelreeks van twaalf beelden en 
twaalf foto’s van mensen met Alzheimer. 
www.alexandracool.be

Mirjam De Vriendt is de officiële fotografe van kunstenares Berlinde de Bruykere. 
Ze is als docent verbonden aan de Academie van Beeldende Kunsten te Brussel 
(RHoK). 

Iedereen kunstenaar

De column van Jan Hautekiet
 
Nog tot eind november loopt de actie Alzheimer Code 2017. Een actie die de muur 
van onbegrip en taboes over dementie de wereld uit wil.
In 81 steden en gemeenten in Vlaanderen zijn er tentoonstellingen, 
muziekactiviteiten, lezingen, wandelingen, studiedagen, infomomenten en 
theater- en filmvoorstellingen. 

Het is een initiatief van de Alzheimer Liga Vlaanderen, het Expertisecentrum 
Dementie Vlaanderen en Hellebosch vzw samen met meer dan 120 musea, cultuur- 
en gemeenschapscentra, bibliotheken, erfgoedcellen, kunstacademies, scholen, 
regionale expertisecentra dementie, familiegroepen, ziekenfondsafdelingen, 
OCMW’s, woonzorgcentra, …

Belangrijk is dat niet gefocust wordt op de beperkingen van mensen met dementie, 
maar net op hun talenten, wat ze wél kunnen en vaak goéd kunnen. Mensen met 
dementie tellen mee!
 
In het kader van dit project kwam Alexandra Cool begin dit jaar boetseren. Een 
bijzondere ervaring voor de bewoners van De Wingerd.
Op een houten balk konden de artiesten een eigen werk maken, in alle vrijheid, 
met alleen de materie en hun eigen handigheid en verbeelding als elementen.
De vrijheid die een kunstenaar telkens ervaart als hij aan een creatie begint, 
is een opportuniteit, maar kan ook een rem zijn. Iedere boetserende bewoner 
vertelde zijn eigen verhaal of anecdote in zijn beeldje. Het was het moment om 
hun eigen talent te ontdekken.

En dan is de vraag: wat is talent precies? Bij de Oude Grieken was een talent een 
eenheid van massa: 26 kilo in Griekenland, 32,2 in Rome, 27 in Egypte en 30,3 in 

Babylonië. Het was ook de aanduiding van een geldwaarde: een bepaald gewicht 
in goud of zilver had een muntwaarde. Wie hard werkte kon in een paar jaar 1 
talent verdienen. Een arbeider moest daar zelfs 14 jaar voor werken. 

Vandaag associëren we talent vooral met begaafdheid. “Belgium’s got talent” is 
de naam van een zangwedstrijd die muzikaal talent opspoort.

Wat is talent ? Niemand die er een sluitend antwoord kan op geven. Het is niet 
iets dat je per strekkende meter kan gaan kopen, en ook niet iets dat je op afroep 
kunt verwerven. Het zit ergens, in elk van ons, het is enkel zaak het te vinden, 
het te verfijnen en er zoveel mogelijk plezier aan te beleven.

Maar iedereen heeft wel een talent voor iets: voor wiskunde, wetenschap, 
communicatie, talen, en ook voor artistieke uitingen. Je hoort vaak zeggen: 
talent, je hébt het of je hébt het niet.

Mijn gevoel is dat we allemaal wel ergens een talent zitten hebben. Maar dan is 
het kwestie dat te vinden, op te graven en de vrije loop te laten. Ook voor wie met 
dementie geconfronteerd wordt, is talent iets om te koesteren, te ontwikkelen 
en te delen met anderen. Daar bestaat geen strak recept voor, maar wie zich 
goed in zijn vel voelt, zal makkelijker creatief aan de slag kunnen gaan. Zoek 
maar eens in de huizen van De Wingerd, er zitten vast grote kunstenaars tussen.



Internet: www.wingerd.info
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Tijd “gegeven” creëert geluk
Dat éne zinnetje maakte reeds tijdens 
mijn kinderjaren veel indruk op mij. 
Ik heb het over “bemin je naaste zoals 
jezelf”. Toen ik 6 à 7 jaar was, vulde 
mijn moeder aan: doe voor de anderen 
wat je gaarne zou hebben dat de anderen 
voor jou doen. En wat was/is dat? Dat de 
anderen mij kunnen nemen zoals ik ben, 
met “mijn kunnen” van sommige dingen 
en met “mijn niet-kunnen” van andere 
dingen.  

Ook in mijn “op weg gaan met bewoners”, 
vooral van woningen 9 en 10 is dat ene 
zinnetje de leidraad van waaruit ik 
vertrek. Ik ga in op wat een bewoner kan 
en gaarne heeft. Doet hij of zij gaarne 
een wandelingetje dan stel ik dat voor en 
tijdens “dat buiten komen” creëren we  
langs kleine gesprekjes een band. Soms 
verzamel ik een paar bewoners rond een 
tafel en versnijd ik fruit, en deel ik het 
fruit uit onder de bewoners; dat creëert 
een gevoel van verbondenheid.

Op andere dagen verzamel ik een paar 
mensen die gaarne zingen en dan zingen 
we samen van “in de stille Kempen” of 
“De Trommel Slaat” of nog andere van 
die oude Vlaamse liedjes; sommigen 
doen dat bijzonder gaarne. Van enkele 
bewoners weet ik dat ze gaarne naar 
de cafetaria gaan voor een ijsje of een 
drankje of een koffie, en als ze daar 
goesting in hebben, dan doen we dat ook. 
De laatste weken was het weer dikwijls 
goed, en dan genoten de bewoners van 
de lentesfeer op het terras; ze bleven er 
gaarne nog een tijdje, ook nadat het ijsje 
op was.  

Mijn “op weg gaan met bewoners” begon 
van uit “een gevende houding” maar ik 
ervaar telkens opnieuw “Ja, ik geef, maar 
ik krijg zo veel terug”. Bewoners kunnen 
zo mooi hun dankbaarheid uitdrukken.  
Zo herinner ik een bejaarde bewoner die 
me tijdens een wandelingetje meerdere 
keren zegde “ik ben blij en dankbaar dat 
jij tijd maakt voor mij”. 

Een andere bewoner zei me eens “jij 
luistert naar mij en jij spreekt met mij, 
dat stemt me blij”. 

Bij mijn vertrek uit de woning vertellen 
de gezichten van de bewoners zo open en 
eerlijk: ze zijn blij dat ze een bezoekje 
kregen. Hun glimlach kan zo tevreden en 
zo dankbaar overkomen, dat ik er bijna 
van wegsmelt. Ik ervaar het zo dikwijls, 
de bewoners hebben nog veel gevoel 
en ze staan helemaal open voor een 
attentie, een babbeltje, wat aandacht, 
een beetje nabijheid. Ik ben dankbaar 
naar de bewoners toe, dat ik mag binnen 
komen in hun leven. De bewoners laten 
me aanvoelen dat ze blij zijn met de 
bezoekjes.

We kennen allemaal het gezegde “time 
is money” We ervaren ook dat tijd 
“gegeven” aan bewoners van de Wingerd 
zinvol is. Zo voelen die medemensen 
zich nog gezien, nog meetellend, nog 
verbonden, niet vergeten; zulke “tijd 
gegeven” kleurt hun dag, het brengt een 
welgekomen afwisseling in de routine van 
elke dag.  We kunnen zeggen “zulke tijd 
creëert geluk” en dat is nog iets anders 
dan “time is money”.  

Jef
vrijwilliger

Opmerkelijke blijken van affectie bij bewoners

Door verschillende vormen van 
affectie kan de levenskwaliteit en 
de levenslust van de bewoners sterk 
toenemen. Ze gaan ze zich hierdoor 
psychisch en fysiek beter voelen. 

Tedere uitingen van affectie zijn 
merkbaar wanneer echtgenoten, 
kinderen, familieleden of vrienden 
een bewoner komen bezoeken, samen 
zitten, een gesprek voeren, eenvoudig 
luisteren of rustig gaan wandelen.

Veel affectie ligt ook in de aandacht, de 
persoonlijke empathie en het bestendig 
geduld, waarmee de zorgverleners de 
bewoners behulpzaam zijn. 

Enkele voorbeelden van bijzondere 
affectie in woning 5 volgen hierna.

Een man bezoekt zijn echtgenote

Zij zitten naast mekaar, hand in hand. 
Er wordt meestal weinig gesproken. 
De echtgenote reageert blij als de 
echtgenoot vertelt over de kinderen, de 
familie, het dorp, vroeger. 

Hun hoofden neigen licht naar mekaar 
toe. De echtgenoot kijkt nu en dan 
vluchtig naar het gelaat van zijn 
echtgenote, bezorgd of ze zich wel goed 
voelt. Haar ogen zoeken hem op.

Contacten tussen zorgverleners, 
bezoekers  en bewoners 

Een bewoonster geniet steeds intens 
en luid van een vriendelijke “goeden 
dag” van een zorgverlener of een 
bezoeker. Dit betekent voor haar een 
uiting van bijzonder vriendschappelijke 
genegenheid.

De bewoonster houdt de hand van een 
groetende persoon telkens stevig vast, 
dankt voor het bezoek en vraagt om nog 
wat te blijven. 

Bewoners zorgen voor mekaar

Een nog goed beweeglijke bewoonster 
toont een opmerkelijke moederlijke 
bezorgdheid voor een andere bewoonster, 
die zich moeilijk kan verplaatsen en 
bestendig in haar rolstoel zit. 

Nu en dan komt zij haar een knuffel  
geven. Ze is blij dat ze iemand heeft 
gevonden aan wie ze haar liefde en zorg 
kan schenken.

Wanneer een bewoner bemerkt, dat een 
bewoonster zich bedrukt en bedroefd 
voelt, vraagt hij bezorgd en medelevend 
of het gaat. 

Marcel Herregods
echtgenoot van Juliette 

haiku:

“Twee wilgentwijgen,
  hand in hand, elkaar terloops 

  een blik toewerpend”

Feest voor en door vrijwilligers 
Niet zo verwonderlijk toch, want de vrijwilligers staan dagelijks ten dienste van de bewoners en bieden hulp waar nodig. Wie 
veel werkt, mag af en toe ook wel eens aan zichzelf denken. Zeker omdat er onder de vrijwilligers van De Wingerd zo’n toffe 
sfeer van vriendschap en samenwerking heerst!

De vrijwilligers staken zelf ook de handen uit de mouwen, met steun van Mia, Liesbet en Lore en met beschikking over alle 
faciliteiten van De Wingerd. Het werd op vrijdag 8 september dus een barbecue vóór en dóór vrijwilligers, zoals de uitnodiging 
aankondigde in het Grand Café – een thuismatch voor de meesten. Stiekem hoopten we dat er als interludium ook petanque 
zou gespeeld worden, maar daar dachten de weergoden anders over. Dan maar overgeschakeld naar wat rustiger amusement.

In de zaal vonden de 64 deelnemers een hele reeks speeltuigen uit de oude doos, zoals sjoelbak, stuiverbak en nog andere. 
Er werd zelfs een prijs uitgeloofd voor de winnaar. Dus speelden we bijna op leven en dood om die trofee binnen te halen. Na 
veel tellen en cijferen, kon Jos Vanwezer de prijs toekennen aan vrijwilligers Paul en Lieve Verdurmen-Franki.

Tijd om aan het grote werk te beginnen: de barbecue. Tijdens het aperitief en de onvermijdelijke, maar lekkere hapjes, 
mocht Paul Trekker, in naam van de BBQ werkgroep, iedereen nog eens hartelijk verwelkomen en gingen we vol verwachting 
aan tafel: “Ha, zo’n barbecue, daar krijgt een mens op voorhand al het water van in de mond!”

In dit geval zeker, want het was het keukenvolk van De Wingerd zelf (n.v.d.r. de collega’s van Sodexo), dat voor een lekkere, 
smakelijke en gevarieerde maaltijd had gezorgd. Dient nog gezegd dat bij zulke overvloed een flink glas edel vocht niet 
mocht ontbreken? Wees er zeker van, dat het ons ook daaraan niet heeft ontbroken. Een toffe namiddag, en de morgen erna 
of diezelfde avond nog, zijn al die vrijwilligers weer zoals altijd gemotiveerd aan ’t werk!

Roger

Word ook vrijwilliger in De Wingerd!
Neem contact op met Mia De Brabander via: mia.debrabander@wznd.be of telefonisch op het nummer 016/28.47.90.
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Leive Kermis

21 september 2017. Geen kermis zonder smoutebollen.
Een recept voor een geslaagde Kermis in De Wingerd: 

• 15kg bloem
• 120 eieren
• 10L water
• 250gr gist
• 300 frietzakjes 
• 26 vrijwilligers 
• 1 orgelman

Alle ingrediënten mengen met veel volk, de bewoners van 
De Wingerd en de bezoekers van het dagcentrum. 

Afwerken een snuifje familieleden en een zonnige lach.

Golden Oldies

28 september 2017. 
Werelddag Dementie én Oldtimerdag

• 20 wagens 
• 20 chauffeurs 
• 44 medepassagiers 
• 20 tal kijklustigen 
• 12 vrijwilligers 
• 4 medewerkers

Serveren met een kop koffie en gebak.

De oldtimerrit met bestemming Huldenberg was een succes, 
de ontvangst door de vrijwilligers en medewerkers van 
woonzorgcentrum Keyhof heel hartelijk. 

15km op en 15km af, ook de bewoners bij onze collega's 
genoten van het moment.

Mia De Brabander

‘t Zomerde weer in De Wingerd Maatjesavond

Op donderdag 3 augustus zijn we met acht 
bewoners een bezoekje gaan brengen 
aan onze collega’s in De Wingerd. Het 
minibusje van Ter Meeren bracht ons van 
Neerijse naar Leuven en daar stond een 
gezellige en lekkere avondactiviteit op 
het programma. De combinatie van fijne 
achtergrondmuziek van Brass Partout, 
een goedgevuld bord met lekkere maatjes 
en de gezellige sfeer maakten er een 
enorm geslaagde avond van. De vrolijke 
blikken van de bewoners en uitspraken 
zoals “Jawel, dat smaakt!”, “Het was 
lekker” en “En we gaan nog niet naar 
huis” spraken voor zich. We hebben er 
met z’n allen van genoten! 

Katrien Philips, WZC Ter Meeren

La vie est Riguelle

Met een topper sloten we op dinsdag 29 augustus de 
zomerterrassen af: Jan Hautekiet intiem op de piano, met 
dochter Eva op accordeon, zoon Jasper op contrabas en 
vergezeld door Patrick Riguelle aan de microfoon. 

De klank van de Franse chanson en een zwoele zomeravond 
vulden het Grand Café met een bijna tropische warmte. 

Dankjewel vrijwilligers en alle helpende handen om 
ook van deze reeks ‘t Zomert in De Wingerd weer 
geslaagde en gesmaakte evenementen te maken!



Internet: www.wingerd.info
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Preekstoel
‘Dialoog met God’ (slot)

Poëzie   Glimlach
Soms denk ik wel eens: het zou zalig zijn als jij was 
kunnen blijven zoals vroeger:
die man die bij een welgekozen wijn
‘t gezelschap zo kon boeien met verhalen,

 die zo precies nuances kon vertalen –
op het gebied van taal was je een ploeger, een zaaier, 
oogster, bakker en genieter.
Och ja, ik weet het wel, het leven ziet er

soms anders uit dan wij hadden gedacht.
Maar als je bij momenten opeens zacht
die glimlach over je gezicht laat spelen,

dan denk ik, ach wat kan het ons ook schelen:
om dit moment, daar is het om te doen,
die glimlach is nog milder nu dan toen.

Ik schreef dit gedicht om zelf een beetje over mijn verdriet heen te komen, net 
nadat hij in De Wingerd was komen wonen. Lang heb ik geaarzeld om het hem 
zelf te laten horen, omdat ik vreesde dat hij het er moeilijk mee zou hebben. 
Maar op een goede dag deed ik het toch en kijk: hij vond het treffend en voelde 
zich erkend. En zijn glimlach onderstreepte dat. Zo zie je maar…

RT

Wat denkt U over hen die zich Zeer 
Eerwaarde Heer, Zeer Eerwaarde Zuster, 
Eminentie of Excellentie laten noemen?
- Ik denk dat het hen soms naar het hoofd 
stijgt of dat het hen ontbreekt aan zin voor 
humor. Ten tijde van Paulus en de eerste 
Christenen begroetten de leerlingen zich 
simpelweg met ‘broeders’. Daarna is het 
uit de hand gelopen. Later bij de stichting 
van de Kloosterorden kwamen ze terug 
tot de eenvoud van het Evangelie. Ze 
werden opnieuw als broeder Dominique, 
zuster Clara, broeder Bernard, zuster 
Thérèse aangesproken. Maar na korte 
tijd werd alles weer verknald en kwamen 
de ‘Vaders’ en de ‘Moeders’ opdagen. Er 
is toch maar één Vader en dat ben ik en 
maar één moeder en dat is Maria. Het 
was maar een begin, want de Vaders 
werden Eerwaarde Vaders en de moeders 
Eerwaarde Moeders, om niet te spreken 
over de Excellenties, de Eminenties 
of andere hoogdravende titels.Je 
begrijpt... broeder, zuster... dat is niet 
ernstig genoeg!

En God, bent U ooit bang geweest? 
- Ja, doodsbang.  Het is de ergste angst 
die er bestaat. Die angst, vlak voor het 
sterven. Ik kan ervan meespreken. Het 
geloof houdt de angst niet tegen en de 
liefde stopt de doodsangst niet. Anders 
zou het te gemakkelijk zijn. Wanneer 
iemand bang is of doodsbenauwd, dan 
kom ik naar hem toe en dan wil ik zijn 
hand vasthouden. Alle zieken zullen u 
zeggen dat ze zich minder alleen voelen 
als iemand hen bij de hand houdt.

En, bent U nooit ziek geweest? 
- Eigenlijk niet. Ik heb veel geluk gehad, 
maar ik heb wel veel zieken genezen. 
Met mijn eigen middelen, dat wel, want 
ik was geen dokter. Vandaag zou men me 
er een proces voor aandoen. 
Misschien zou men me ook in de bak 
steken, omwille van het onwettig 
uitoefenen van de geneeskunde.

Hebt U al horen spreken van 
harttransplantaties?
- Ja zeker! Geweldig is dat! Ja, ernstig, 
ik hoop dat ze slagen, want dat loont 
de moeite. Het hart van de mens heeft 
heel en al mijn interesse. Vooral wat er 
binnenin zit.

Wat is het gebed?
- Daar kan ik niet zomaar op antwoorden... 
Je vraagt toch ook niet waarom geliefden 
woorden van liefde tot elkaar zeggen? 
Deze woorden komen zomaar spontaan 
bij hen op, zoals een bloem zich door de 
sneeuw werkt... Zoiets is het gebed...

Bent U voor of tegen het celibaat? 
- Ik hou van mensen die zich totaal 
geven aan iets of aan iemand. En ik weet 
waarover ik spreek. In mijn paradijs 
zullen er veel celibatairen zijn, vrouwen 
en mannen. En zij zullen niet versteend, 
niet verzuurd of gefrustreerd zijn. Je 
zult wel zien.

Wat denkt U van de mis? 
Mijn kinderen vervelen zich in de mis. Ik 
soms ook.
- Ik heb het al gezegd: Ik hou van het 
samenzijn rond de tafel om het brood 
en de wijn van de liefde te delen. Het is 
voor mij altijd een grote vreugde, maar 
ik begrijp dat kinderen en ook grote 
mensen zich af en toe vervelen tijdens 
de mis. Soms duurt ze te lang of is ze te 
ingewikkeld. Men mag de kinderen niet 
beletten de tafel te verlaten, wanneer 
de familiemaaltijd te lang duurt en de 
grote mensenpraat hen de keel uithangt. 
Elke mis zou een vreugdevol samenzijn 
moeten zijn, waar iedereen welkom is.

Vertaling uit “Les Cabanes du Bon Dieu” van 
Gilbert Moëlle.
                                                                                                                                        

- Piet Debruyn (Pater Piet)

In Beeld: “Wek mijn zachtheid weer”

Wek mijn zachtheid weer, een fragiel maar mooi moment in de ondergaande 
avondzon op dinsdag 22 augustus. Stemmigheid tijdens het zomerterras met 
de zachte stem van Rudi en het soms melancholische ritme van de gitaar.  De 
vrolijke blikken van de bewoners en uitspraken zoals “Jawel, dat smaakt !”, “Het 
was lekker” en “En we gaan nog niet naar huis” spraken voor zich. We hebben er 
met z’n allen van genoten!

sp

Meditatietuin
In het vorige nummer van deze krant 
kon je al kennis maken met het 
Spiritueel Zorgteam dat aan bewoners, 
hun familieleden en medewerkers 
ondersteuning en verdieping biedt 
rond levensvragen, zingeving en 
geloof. We willen nu het luwe 
gedeelte van de groene zone rondom 
het woonzorgcentrum, waarover 
het “stiltehoekje” in het lokaal 
dienstencentrum uitkijkt, omvormen 
tot een echte “meditatietuin”.

Doorheen de glazen wand creëren we 
één ruimte die bezinning faciliteert.
De meditatietuin zal uit drie delen 
bestaan: bovenaan in de tuin behoudt 
het Mariabeeld een prominente plek, 
een eerste nieuw element wordt een 
“gedachtenis-labyrint” en ten slotte 
leggen we ook een “verbondenheidstuin” 
aan. Alle drie de elementen buiten zullen 
zichtbaar zijn vanuit het “stiltehoekje” 
binnen.

Het “Maria-hoekje”
Voor vele bewoners met een katholieke 
achtergrond is de traditionele 
Mariaverering een aanzet die hen helpt 
om dieper spiritueel bewust te zijn. Het 
“Maria van Lourdes”-beeld staat in de 
hoek van de tuin, langs het wandelpad. 
We plaatsen er een gemakkelijke 
halfronde tuinbank bij, met plaats 
voor enkele rolstoelen en voorzien de 
mogelijkheid om er discreet een kaarsje 
te ontsteken.

Het “gedachtenislabyrint”
Een labyrint biedt de mogelijkheid tot 
“loopmeditatie”, bezinning, heling en 
spirituele groei. Wij zien dit element als 
een ruimte, toegankelijk voor iedereen 
die zoekt naar spirituele voeding. Het 
bevordert verzoening met de ziekte, bij 
conflicten of een overlijden. Het schept 

ruimte voor reflectie over de eigen 
levenservaringen of het gedenken van 
bewoners die van ons zijn heen gegaan. 
Centraal, rond het gedenkbeeld van De 
Wingerd, worden de witte stenen met 
de namen van de overleden bewoners 
bijgezet.  Onder de appelboom plaatsen 
we een halfronde bank zodat ook hier 
een rust- en meditatiepunt ontstaat.

De “Verbondenheidstuin”
Dit deel van de tuin, het dichtst bij de 
glazen wand van het “stillehoekje”, 
leggen we aan als een bloementuin 
naar het Ying en Yang-model, met een 
watervalletje en een kleine rotspartij 
die uitnodigt om tot rust en verdieping 
te komen.

Geef om zorg en steun de realisatie van 
dit project !
Voor de grondwerken en verleggen van 
het wandelpad moeten we een beroep 
doen op de tuinaannemer. Maar de 
opbouw van het labyrint, het metselen 
van de granietmuur, het aanleggen van 
de rotstuin met het watervalletje en 
het planten van de bloemen, dat doen 
we liever samen met vrijwilligers en 
bewoners. We spreken daarbij graag 
ieders persoonlijke talent aan.

Met talent alleen komen we er natuurlijk 
niet, zo zijn er ongeveer 20m bordersteen 
nodig voor het labyrint, 36m² onkruid 
werend gronddoek, 4m³ boomschors, 
370 getrommelde betonklinkers, 100 
granietblokken voor het muurtje, een 
Wilgen-tuinwand, 1400kg rots, een 
20-tal struiken, nog wat kleinere planten 
allerlei, de bron-fontein, met pomp en 
filters en 2 halfronde zitbanken. Je raadt 
het al: dat kost heel wat geld. Een snel 
rekensommetje brengt ons al op een 
totale kostprijs van 2800 euro.

JVDB / SP

We investeren graag in kwaliteitsvolle omkadering van de zorg, maar onze 
middelen zijn beperkt en daarom rekenen voor de realisatie van dit mooie 
project ook op u! Geef dus om zorg en stort een bijdrage op het rekeningnummer 

BE63 7340 3603 5408 van Woonzorgnet-Dijleland VZW met vermelding 
“GIFT MEDITATIETUIN DE WINGERD”.
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CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie

Joka is een vrijwilligersorganisatie waarbij 
jongeren tussen 16 en 30 jaar oud een weekje op 
kamp komen in een zorgvoorziening. Dit kan een 
woonzorgcentrum zijn maar ook een asielcentrum, 
een psychiatrisch centrum of centra voor volwassen 
met een mentale en/of fysieke handicap. De 
jongeren verblijven een week in een voorziening en 
doen er vrijwilligerswerk.

Van 31 juli tot 4 augustus 2017 vond er een Jokakamp 
plaats in WZC De Wingerd.  

Drie Joka-kampers (Anton, Louise en Elina) bezorgden 
de bewoners een week vol toffe activiteiten. 
De Joka jongeren overnachtten een week in het 
ontmoetingshuis. Ze hadden een leuk kampprogramma 
opgesteld. Hun thema was ‘de tijd van toen’. Rond 
halftien kwamen ze naar de woning. In de voormiddag 
deden ze vooral individuele activiteiten. Ze gingen 
wandelen met de bewoners, gaven handmassages… In 
de namiddag deden ze groepsactiviteiten. Zo deden ze 
o.a. een gezelschapsspel in de woning, een Vlaamse 
kermis op het terras van het Grand Café, een crea 
activiteit (klokjes maken uit de tijd van toen).  Ze 
sloten het kamp af met een slotshow. Ze zorgden voor 
een dansnamiddag. De bewoners konden dansen op 
liedjes uit de tijd van toen. Een fantastische activiteit 

om een leuk kamp af te sluiten. 
Hopelijk vinden we volgend jaar opnieuw kandidaten 
om kennis te maken met onze werking. Deze mensen 
waren alvast heel erg enthousiast en wie weet zien we 
ze volgend jaar terug.

Isabelle Boelen                           

Al meer dan een jaar spelen we in op 
de groeiende behoefte aan extra steun 
voor gezinnen die geconfronteerd 
worden met jongdementie. Tientallen 
gezinnen hebben ondertussen de weg 
gevonden naar de initiatieven in het 
kader van de Zorgcirkels Jongdementie 
en zijn zo met een bijzonder zorgtraject 
gestart.

Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven 
ging in 2016 van start als “een uniek 
project” en op maandag 31 juli 2017 
zijn we in die lijn verder gegaan 
met de oprichting van de allereerste 
“zorgcoöperatie” in Vlaanderen. 
Generaties lang heeft De Wingerd 
een toonaangevende rol gespeeld in 
het zorglandschap, door samen met 
andere pioniers te timmeren aan een 
toen nog onbekend en soms onbemind 
zorgconcept. Die pioniersgroep kent 
ondertussen heel wat bijval en is 
uitgegroeid tot het professionele 
“Netwerk Kleinschalig Genormaliseerd 
Wonen” dat gestaag verder bouwt aan 
innovatie in de residentiële zorg voor 
mensen met dementie.

Een unicum in Vlaanderen! 

Met “CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie” 
nemen we vanuit Woonzorgnet-Dijleland 
en het Expertisecentrum Dementie 
Vlaams-Brabant – MEMO opnieuw die 
voortrekkersrol op door resoluut te 
kiezen voor vernieuwing in de klassieke 
zorgmodellen. De toekomst van het 
proefproject, dat van meet af aan 
de steun kreeg van oa. het Vlaams 
Agentschap Zorg- en Gezondheid en 
de Provincie Vlaams-Brabant, wordt 
hierdoor verzekerd. We vormen nu de 
eerste zorgorganisatie van het land 
waarbij de doelgroep ook écht onderdeel 
wordt van de organisatiestructuur zelf. 
De gebruikers tekenen zelf mee de visie 
en het beleid uit waardoor ze de grootst 
mogelijke garantie hebben dat het 
zorgaanbod altijd zal blijven aansluiten 
bij hun zorgvraag. De organisatie past 
zich aan de cliënt aan en nooit omgekeerd 
– ze evolueert mee met de inzichten van 
de samenleving en haar aandeelhouders.

De keuze voor een “coöperatieve 
vennootschap met sociaal oogmerk” laat 
toe dat jonge mensen met dementie zij 
aan zij met professionele partners de 
werking sturen. Ze zijn dankzij deze 
coöperatie niet langer cliënten, maar 

worden echte aandeelhouders van de 
Zorgcirkels Jongdementie. Woonzorgnet-
Dijleland, Thuisverpleging Meerdael, 
Landelijke Thuiszorg, Mertens Schoenen 
en Marc De Beir zetten als oprichtende 
vennoten hun schouders onder de 
zorgcoöperatie. 

De vennoten van de Zorgcirkels 
Jongdementie hebben het volledige 
eigenaarschap en medezeggenschap in 
handen en daarin ligt net de meerwaarde 
van dit unieke initiatief. Om de 
continuïteit te waarborgen en de eigen 
sterkte van de coöperatie te garanderen 
zijn er drie soorten aandelen. Een 
eerste groep vennoten zijn de personen 
met jongdementie, hun familie en hun 
netwerk inclusief mantelzorgers, zij 
houden minimaal 3 aandelen. Een tweede 
groep zijn de structurele partners, 
initiatiefnemers en professionele 
zorgverleners, die ten minste 30 
aandelen bezitten. Ten slotte zijn er 
ook de coöperanten die het initiatief 
een warm hart toedragen en steunend 
vennoot worden van de Zorgcirkels 
Jongdementie. De aankoopwaarde van 
één aandeel bedraagt 100 euro. 

Ook jij kan vennoot worden!
Neem contact op met dhr. Erik 
Meulemans, voorzitter CVBA-SO 
Zorgcirkels Jongdementie  
of mevr. Elif Can, beleidsmedewerker 
bij Woonzorgnet-Dijleland vzw. 
www.wznd.be

Interesse in de dagelijkse werking? 
Zorgcirkels Jongdementie en Hét 
Ontmoetingshuis 
’s Hertogenlaan 97, 3000 Leuven | T: 
016/29 50 59 
www.zorgcirkelsjongdementie.be

MEMOrabel  
Ontmoetingsdag jongdementie 

De bijeenkomst ‘I am somebuddy’ 
gaat op zaterdag 18 november 2017 
door in het Provinciehuis te Leuven.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw 
organiseert al voor de 6de keer haar 
‘Ontmoetingsdag Jongdementie’. 
Het thema is: ‘I am somebuddy’, 
omdat ze alle Vlaamse buddy-
werkingen in de kijker willen 
plaatsen én daarbij de personen met 
jongdementie centraal zetten. De 
ontmoetingsdag loopt in samenwer-
king met Expertisecentrum Dementie 
MEMO, Zorgcirkels Jongdementie 
regio Leuven, buddywerkingen 
‘Het Ventiel’ en ‘Samendrie’, WZC 
Damiaan, WZC Ambroos en de 
Provincie Vlaams-Brabant.

PROGRAMMA:

• 9.30 uur - Ontvangst met koffie 
& cake

• 10.00 uur – Verwelkoming door 
Annemie Janssens, MEMO

• 10.15 uur – Getuigenissen over 
buddywerking 

• 11.00 uur – Ann Baeyens, raadge-
ver van minister van welzijn Jo 
Vandeurzen 

• 11.15 uur 
– Ontmoetingsactiviteiten

• 12.45 uur – Broodjeslunch
• 14.00 uur 

– Ontmoetingsactiviteiten
• 15.30 uur – Receptie en 

slotwoord door Hilde Lamers, 
directeur Alzheimer Liga 
Vlaanderen

INSCHRIJVEN

www.vlaamsbrabant.be/
ontmoetingsdag-jongdementie

“Een achttal jaren geleden werden we voor 
het eerst geconfronteerd met jongdementie; 
mijn goede vriend Luc kreeg de diagnose op 49 
jarige leeftijd. In de loop van de daaropvolgende 
jaren had Luc steeds maar meer en meer zorg 
nodig. Zijn vrouw Marleen vertelde ons over 
de oprichting van ‘hét Ontmoetingshuis’. Wij 
vonden dit een fantastisch initiatief en hebben 
onmiddellijk onze schouders mee onder dat 
project gezet. Als zelfstandigen hebben we in 
het verleden al veel georganiseerd en bouwden 
een groot netwerk aan vrienden en kennissen op. 
Het zoeken naar materialen voor de inrichting 
van het ontmoetingshuis was voor ons niet alleen 
een uitdaging, maar gewoon een logische zaak; 
dit project moest en zou lukken. Het is dan 
ook fantastisch om te zien dat we mensen met 
jongdementie en hun familie gelukkig kunnen 
maken.” – Erik Meulemans & Isabelle Mertens

“We hadden beloofd om voor wat extra gelden 
te zorgen. Daarom organiseerden we op 22 juni 
een benefietconcert met Jan Hautekiet en De 
Laatste Showband in de stadsschouwburg van 
Leuven. Nadien genoten 350 bezoekers van een 
gezellige receptie. Volgend jaar doen we dat zeker 
opnieuw! In een jaar tijd hebben we ongelooflijk 
veel nieuwe enthousiaste mensen leren kennen. 
Over de vraag om te participeren in de oprichting 
van de coöperatieve vennootschap hebben we dan 
ook niet lang moeten nadenken.” 

Jokakamp van 31 juli tot 4 augustus 2017 WZC De Wingerd

http://www.wznd.be
http://www.zorgcirkelsjongdementie.be
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Wingerdstraat 14 - 3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90  F: 016 20 44 45
E: wingerd@wznd.be                        

Centra voor Dagverzorging & Kortverblijf
Thuisondersteunende Diensten
T: 016 28 48 00   E: cathy.sweerts@wznd.be

Kleinschalig Genormaliseerd Wonen 
Zorgflats voor echtparen
Sociale Dienst De Wingerd
T: 016 28 47 93 E: brenda.van.espen@wznd.be

Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
T: 016 28 49 50  E: liesbet.volders@wznd.be

woonzorgnet-dijleland vzw
Samen met de woonzorgcentra Ter Meeren in Neerijse, 
Keyhof in Huldenberg en Dijlehof in Leuven, 
werkt De Wingerd aan kwaliteitsvolle zorg in deze regio.  

[ www.woonzorgnet-dijleland.be ]

Werkten mee aan deze editie

Isabelle Boelen, Roger Cappelle, 
Mia De Brabander, Piet Debruyn, 
Jan Hautekiet, Marcel Herregods, 
Ine Janssens, Erik Meulemans, Stijn 
Paemelaere, Heidi Pauwels, Katrien 
Philips, Mieke Soens, Klaartje 
Theunis, Rudi Thomassen, Jef Van De 
Putte, Jeannette van den Biggelaer 
en Jan Vanwezer. 

Vormgeving: Lennert Bollé 
Eindredactie: P. Coosemans
  S. Paemelaere
Tel.:   016 28 47 90

Reageren op de inhoud via: 
redactie@wingerd.info

Jaarabonnement: € 12,00
Steunabonnement: € 50,00
IBAN: BE69 7343 5622 0078 
BIC:   KREDBEBB    

Sponsors

Pues Begrafenissen
 
Eikestraat 2
3020 Winksele

Drukkerij Ameel 

Platte-Lostraat 216
3010 Kessel-Lo

CleansLeaseFortex NV

Vuillaertstraat 73
8730 Oedelem

Personeelsnieuws
Nieuwe medewerkers in De Wingerd: Jessie 
Amerijckx, Iracelma Baptista, Corinne Billen, 
Katrien De Baerdemaker, Nick Degreef, Tessa 
Deweerd, Lotte Haanen, Gonda Horemans, 
Sarah Poffé en Barbara Vandenplas. 

Nieuwe gezichten in de administratie van 
Woonzorgnet-Dijleland: Els Verheyen en 
Annelies Wouters.

Van harte welkom, collega’s!

Bewonersnieuws
We verwelkomen mevr. Lenaerts, dhr. Lochy 
in Woning 6; mevr. Demares, mevr. Leus 
in Woning 9; mevr. Christiaens in Woning 
10; mevr. Passenier in Woning 11; dhr. Van 
Criekinge in Woning 12; dhr. Busschots in 
Woning 14; mevr. Schrijvers in Woning 16; en 
dhr. en mevr. Smets-Harboort, dhr. en mevr. 
Boon-Bollens in de Flats. 

We deelden in het verlies en de oprechte rouw 
van de families: Belemans, Benoit, Beretta, 
Carels, Dereze, Devroey, Eeckels, Gilles, 
Leus, Nelissen, Tallon, Van Audenaerde, 
Vanden Eynde en Van Winckel.

CONIX RDBM  
Architects bvba
Londenstraat 60/121
B 2000 Antwerp

JAVA bvba

Wingepark 10
3110 Rotselaar

IBO NV

Stwg op Blaasveld 56a
2801 Heffen

Ontbreekt uw logo nog?

Neem contact op met het secretariaat 
en sponsor deze huiskrant. 

Een geschreven woord en een foto zijn 
een onmisbare vorm van communicatie 
voor de bewoners, hun naasten, de vele 
vrijwilligers en sympathisanten van  
De Wingerd.

Eind augustus liep Klaartje Theunis enkele dag mee in 
ons huis, om wat ervaring “op de vloer” op te doen. 
Toen was ze nog Directeur Ouderenzorg bij Zorgnet-
Icuro, straks wordt ze kabinetschef bij Jo Vandeurzen 
(CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin.  Met veel enthousiasme zette zij haar 
ervaringen op papier, redelijk wat papier. Het is voor 
haar belangrijk de vinger aan de pols te houden om 
in Brussel nog beter de zaken te kunnen verdedigen 
die wezenlijk zijn voor de woonzorgcentra. Maar niet 
alleen dat, ook om zelf te zien of alle of adviezen de 
facto ook werkbaar zijn.  

We delen graag enkele van haar bevindingen met de lezers 
van deze krant; het volledige verslag van Klaartje vind je 
terug via: www.wingerd.info/klaartje-theunis.

Klaartje: De eerste dag werd ik onthaald door de 
directeur, die mij onmiddellijk een eerste moeilijke vraag 
voorschotelde: wenste ik wel of niet een schort te dragen?  
Vreemde vraag op het eerste zicht. Ik zou hetzelfde doen 
als de zorgkundige met wie ik mee zou lopen.  Later 
zou ik vaststellen dat het geen onschuldige vraag was. 
Blijkbaar is het dragen van een schort een uitstervende 
cultuur. Ik start in woning 4, bij Elke.  Een toffe, spontane 
madam. Er wordt niet getreuzeld. Ik mag onmiddellijk 
mee: er moet een bewoner gewassen worden. Daar sta ik, 
tegen over een naakte, kwetsbare vrouw.  Met verschrikte 
ogen kijkt zij mij aan. Elke stelt haar gerust, snel is alle 
gêne weg. Ze kijkt wat verward, maar eens aangekleed 
heeft ze een guitige twinkeling in haar ogen, een vrolijke 
blik die ik doorheen de dag nog vaak zal mogen voelen.  
Mijn hart heeft ze gestolen. Het is de ochtendshift; maar 
waar is die drukte, die rush, waar ik altijd over hoor 
zuchten?  Hier alvast niet. Elke werkt door, maar op een 
menselijk tempo. De bewoners staan op wanneer zij zelf 
het aangeven, worden gewassen en gekleed, en ontbijt 
wordt aangeboden eens er enkelen aan tafel zitten. Een 
ieder doet wat hij zelf nog kan, al is het maar een “boke” 
halvelings smeren. Geen haast bij, want geen reden toe.  
Al doet iemand er een halve voormiddag over om zijn 
“boke” op te smikkelen.

Vandaag staan er voor het middagmaal frietjes met een 
burger op het menu. De geur van vers gebakken frietjes 
verspreidt zich door de living. Ik stel vast dat ook voor 

de zorgkundige eten voorzien is. Het antwoord op mijn 
vraag verbaast me, hoe logisch ook: “Hoe kunnen de 
koks feedback krijgen en zichzelf verbeteren als de 
medewerkers niet minstens proeven wat de bewoners 
eten?” We spreken af met de medewerkster van de 
naburige woning dat haar bewoners eerst eten, en wij 
pauze nemen, en dan omgekeerd. De tussendeur gaat 
open, de buurvrouw houdt een oogje in het zeil terwijl 
wij de cafetaria bezoeken. Het voordeel is duidelijk. 
Je bent bij de bewoners. Nadeel is dat je minder van 
gedachten kan wisselen met de collega’s. Zouden ze het 
soms niet missen? Het moment van overdracht tussen de 
shifts is hét contactmoment. Alweer een eye-opener: hier 
geen gepalaver in een apart lokaal, geen verpleegpost 
ergens weg van de bewoners. Het vergt sterke schouders 
om alleen voor acht bewoners de zorg en het huishouden 
op te nemen. Later zal ik ervaren dat dit ook een valkuil 
kan zijn. De selectie van bekwame medewerkers is dan 
ook een continu aandachtspunt.   

Vandaag ga in gesprek met een mantelzorger. De dame in 
kwestie nodigt me uit in de stille ruimte om ongestoord 
in dialoog te gaan over haar beleving van het samenleven 
met een partner met dementie. Haar man komt naar het 
dagverzorgingscentrum, zij brengt hem dagelijks heen en 
weer. De getuigenis grijpt me bij de keel. Eerlijk. Rauw. 
Beenhard. Tegelijk getuigt het van onvoorwaardelijke 
liefde, van respect voor partner en zichzelf, van 
zelfbehoud. Het moet allemaal nog even bezinken, ik 
moet nog even op adem komen; die tijd krijg ik niet. 

Op naar de volgende in een reeks van confronterende en 
meeslepende ervaringen, Kinesist Marijke neemt me mee 
op sleeptouw voor een stoomcursus over hoe dementie 
lichamelijk wordt beleefd. Een leuke ontdekking: zelfs 
diep verzonken mensen met dementie kunnen hier nog 
ontspannen in de Zenso-cocoon die ik ondoordacht een 
‘snoezelbed’ noemde. Ik lunch met de zorgcoördinatoren 
en heb een ongefilterde inkijk wanneer zij elkaar 
debriefen. Na de middag krijg ik, dankzij Mia, zicht op het 
verenigingsleven en de organisatie er van. Het blijft niet 
beperkt tot de klassieke “animatie”, oldtimerrondritten, 
ja zelfs, zwemmen in Sportoase. Wat een titanenwerk!  
Wat een aanbod, zo veel vrijwilligers, …

Ik ontmoet dokter Lisaerde, notoir expert inzake 
dementie.  De problematiek van jong-dementie wordt hier 
ook pijnlijk duidelijk. Er moet duidelijk een aangepast 
beleid over gevoerd worden. Jan Vanwezer verdedigt de 
zaak met vuur. Met stip beveel ik De Wingerd aan als te 
bezoeken organisatie. Dus als jullie binnenkort, nog meer 
collega-directies of beleidsmakers over de vloer krijgen, 
mea culpa.

SP | Klaartje Theunis 

Het leven zoals het is...
Een dag in De Wingerd vanuit de ogen van een Brusselse toerist

“De directeur reageerde onmiddellijk enthousiast 
en vond een onderdompeling van 3 dagen een 
minimum.  Mijn afsprakenkalender en de hectiek 
van het nakende najaar voor ogen, zouden het 2 
dagen worden.  
En wat voor 2!”
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