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Innovatieve Arbeidsorganisatie
Werk maken van werkbare jobs in de zorgsector

Wat verstaat men precies onder 
werkbare jobs?

Een werkbare job heb je als je in je werk 
een evenwicht vindt tussen enerzijds 
de eisen die aan jou gesteld worden en 
anderzijds de regelmogelijkheden die 
je hebt om aan die eisen te voldoen. Ze 
maken je job tot een actieve job. Zijn 
daarentegen je taken erg zwaar en de 
regelmogelijkheden gering, dan krijg je 
een slopende job waarin een burn out om 
de hoek loert. In de zorgsector en vooral 
in de zorgcentra voor ouderen durft het 
schoentje hier nogal eens wringen.

Waarom is precies de zorgsector 
en zijn meer bepaald de WZC’s zo 
vatbaar voor slopende jobs?

De oorzaak is meervoudig en heeft een 
lange geschiedenis. Enerzijds was er 
na WO II in geheel West-Europa én in 
de VS een vloedgolf van geboorten, de 
zogenaamde babyboom, die in ietwat 
verzwakte vorm aanhield tot het midden 
van de jaren zestig en verantwoordelijk 
was voor een forse stijging van het 
bevolkingsaantal. Anderzijds werd de 
gemiddelde levensduur in diezelfde 
periode en nog steeds door de permanent 
stijgende welvaart én de vooruitgang van 
de medische wetenschap voortdurend 
langer. Deze beide factoren zijn 
verantwoordelijk voor de fameuze 
vergrijzing. Reken daarbij dat na de 
zestiger jaren door o.m. de opkomst 
van de pil, de secularisatie én alweer de 
hogere welstand, het aantal geboorten 
drastisch daalde. Daardoor werd de 
ontgroening van de bevolking een feit. 

Er is dus een structureel probleem 
ontstaan van krapte aan werkkrachten, 
gekoppeld aan een steeds stijgende 
vraag naar ouderenzorg. Om met mínder 
mensen voor méér personen dezélfde 
kwaliteit van zorg te kunnen leveren, 

kan de oplossing niet liggen in méér 
werken, maar moet de arbeid anders 
georganiseerd worden. Vandaar de IAO.

Hoe begin je aan zo’n veelomvattende 
opdracht?

Er wordt per woonzorgcentrum een 
ontwerpgroep samengesteld. De 
deelnemers aan zo’n ontwerpgroep 
komen uit alle lagen van de inrichting 
en werken mee op vrijwillige basis. 
Ze vertegenwoordigen zowel de 
leiding als de mensen uit de zorg en 
werknemers met ondersteunende of 
opvolgende taken b.v. uit de logistiek 
of de administratie. In een eerste fase 
zullen ze op zeer regelmatige tijden bij 
mekaar komen om alle knelpunten die 
gaandeweg zullen opduiken te bespreken 
en op te lossen door een herontwerp 
op te stellen. De problemen kunnen 
door gelijk wie aangebracht worden; 
ook door bewoners, familieleden, 
mantelzorgers, vrijwilligers. Er is dus 
vanuit alle hoeken inspraak mogelijk. 
Vooreerst leg je als organisatie je visie 
vast. Wat wil je bereiken en hoe wil je 
het bewerkstelligen?

In het voorbeeld van De Wingerd is de 
visie niet nieuw, maar van oudsher 
bepaald en steeds verder gegroeid. 
Hier beoogt men in eerste instantie 
een optimale levenskwaliteit voor de 
bewoners te bewerkstelligen. Dit wil 
men doen door hen een genormaliseerde 
kleinschalige woonvorm aan te bieden. 
“Genormaliseerd” wil zeggen dat het 
leven zo veel mogelijk een voortzetting 
moet zijn van het vroeger bestaan 
en “kleinschalig” betekent dat men 
vooral belang hecht aan het huiselijk 
karakter van verblijf en levensstijl. De 
arbeidsorganisatie moet de realisatie 
van deze visie mogelijk maken. 
Terzelfdertijd bewaakt men angstvallig 
de werkbaarheid van de job voor 

de medewerkers. Kleinschaligheid en 
huiselijkheid houden in: leefgroepen met 
– steeds in het geval van De Wingerd - acht 
bewoners die door één persoon tegelijk 
verzorgd worden. Dit is prima voor de 
bewoners, maar voor de medewerker 
schuilt er een dubbel gevaar in nl. dat 
van isolatie en stress – hij of zij staat 
immers alleen in voor het goede verloop 
van het dagelijks leven - en dit kan de 
werkbaarheid fnuiken. IAO wil juist de 
werkbaarheid verhogen. 

Hoe kan je dit ondervangen?

De stress kan, zoals hierboven reeds 
aangehaald, aanzienlijk verminderd 
worden door meer autonomie te 
verlenen. Zelf kunnen bepalen hoe je 
je werk inricht, inspraak hebben in 
bv uurroosters, ondersteuning krijgen 
van collega’s en leidinggevenden en 
duidelijke en vlotte informatie bekomen 
over je opdrachten zijn factoren die je 
een grote zelfstandigheid verlenen. 

Die grotere onafhankelijkheid geldt 
zowel voor de individuele medewerker 
tijdens zijn urenlange werkdag als voor 
een voltallige ploeg die instaat voor de 
permanente zorg van een eenheid. Zo’n 
ploeg kent de bewoners door en door: 
hun specifieke verlangens, vroegere 
hobby’s, levensgeschiedenis, familie… en 
kan dus best inspelen op de individuele 
wensen als bv het menu, de geliefkoosde 
activiteiten, de zin voor cultuurvormen… 
Het spreekt vanzelf dat een goede 
verstandhouding en sterke samenwerking 
tussen de leden van de totale ploeg 
daarbij een absolute must is én de 
beste remedie tegen de isolatie van de 
afzonderlijke verzorgers. 

Let wel: meer autonomie beoogt niet dat 
men meer werk aankan, wel dat het werk 
gefaciliteerd wordt, minder omslachtig 
wordt. Er gaat b.v. veel minder tijd 

verloren doordat beslissingen veel 
directer kunnen genomen én uitgevoerd 
worden. De voldoening is des te groter.

Wie hoort er in het zorgteam? 

De samenstelling van de teams is één 
van de items die op voorhand besproken 
worden in de ontwerpgroep en vastgelegd 
in een herontwerp.

Een zorgteam kan ofwel bestaan uit 
enkel verplegers en verzorgers of men 
kan ook meer gespecialiseerde krachten 
verdelen over de onderscheiden teams, 
zoals een kinesist, een specialist in 
wondverzorging, een ergotherapeut, een 
diëtist, een animator, een kapster… 

De totále zorg in een woning wordt zo 
veel mogelijk verwezenlijkt door het 
complete team. Heel wat taken zijn niet 
aan een bepaalde persoon gebonden, 
maar kunnen door elkeen uitgevoerd 
worden die er het talent, de interesse, 
de handigheid, de zin voor heeft. Denk 
b.v. aan het onthaal van een nieuwe 
bewoner, het opsmukken van de woning, 
de zorg voor kleding van bewoners, … 
Deze werkzaamheden kunnen onder de 
medewerkers verdeeld worden. Men 
spreekt van “sterrollen”. Ook nu geldt 
weer: des te meer regelmogelijkheden 
voor de groep, des te betere zorg er aan 
de bewoner kan worden gegeven.

Het is duidelijk dat in elk zorgteam 
heel wat overleg noodzakelijk is, opdat 
alles vlot zou verlopen en dat elkeen 
aan zijn trekken zou komen zonder 
dat iemand overbevraagd wordt, 
want goede afspraken maken goede 
collega’s  en goede collega’s verhogen 
de werkbaarheid van de job.

vervolg blz. 2

Tegenover mij zit Lander Vermeerbergen, jonge wetenschapper aan het Instituut 
voor Sociale Wetenschappen. Hij heeft een doctoraat op stapel staan over 
“werkbare jobs” en “Innovatieve Arbeidsorganisatie” of IAO. Wetenschappers 
hebben geprobeerd vast te leggen welke factoren een baan meer of minder 
werkbaar maken en zij ontwikkelden IAO. Het bestuur van Woonzorgnet-Dijleland 
en dus ook De Wingerd draagt werkbare jobs voor hun medewerkers én goede 
zorg voor hun bewoners hoog in het vaandel en zijn zich tevens bewust van een 
groeiend probleem op de arbeidsmarkt. Daarom zagen zij zowel de noodzaak als 
het heil in van IAO en willen de gevolgtrekkingen ervan toepassen. Lander staat 
hen hierin bij, geruggesteund door de bevindingen opgedaan via zijn doctoraat.
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In Beeld

Op 4 januari 2018 traden de twee jonge, talentvolle 
muzikanten, Briek Herregods, 15 jaar, met saxofoon en 
Mirte Herregods, 13 jaar, met hoorn op in woning 5 en 6.
Getooid met een aangepaste kerstversiering, speelden zij 
voor hun oma Juliette en voor de andere bewoners met 
veel enthousiasme mooie kerstliederen.
De bekende liederen, zoals ‘Er is een kindeke geboren 
op aard’, ‘Jingle Bells’ en ‘I wish you a Merry Christmas’, 
maakten dat de aanwezigen helemaal in stemming 
raakten om zelf mee te zingen of te neuriën. Met veel 
handgeklap werd herhaaldelijk een bisnummer gevraagd, 
waaraan door de muzikanten graag werd voldaan.
Een geslaagd initiatief, waarvoor dank!

Marcel    

Bloempjes voor het goede doel

Met enthousiasme gemaakt, verkocht en centen geteld...

In en rond De Wingerd werd met het initiatief van 
vrijwilligster Regine niet minder dan 1135 euro opgehaald 
voor de VZW ‘Zorg voor kwetsbare personen in het 
Dijleland’  (jongdementie). Dat bedrag werd afgerond op 
1500 euro en net als het bedrag van de ophalingen in haar 
thuisbasis Holsbeek geschonken aan de goede doelen van 
“de warmste week” in december: het Sequoia-fonds en 
het wetenschappelijk onderzoek van Prof.Vandenbulcke 
(dementie-arts aan het UZ Leuven).

Op 23 januari 2018 was Regine bij Hautekiet te gast tijdens 
“de minuut”. Haar engagement is groot, want haar beide 
ouders én stiefvader zijn getroffen door dementie. Samen 
met toponderzoekers Christine Van Broeckhoven en Bart 
De Strooper slaakt  ze een noodkreet voor een ‘Kom op 
Tegen Alzheimer’.

Dank aan iedereen die hieraan meewerkte en het project 
ondersteunde door mee te haken, katoen, knoopjes of 
speldjes te schenken, met mond aan mond reclame en 
tenslotte de verkoop van al die gehaakte bloempjes.

Je kan ze nog steeds aankopen en zo het wetenschappelijk 
onderzoek en de inzet van Regine blijven ondersteunen: 
reginecoppieters@hotmail.com of telefonisch op het 
nummer 0496 992251.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert afdeling 651 
– algemene pneumologie - van het UZ Leuven een  
teamdag. Aangezien deze werkgerelateerd is, ging 
hoofdverpleegkundige Gert actief op zoek naar 
waardige voorstellen. 

Sinds lange tijd voerde Gert erg lange en boeiende 
gesprekken over de gezondheidszorg met zijn broer 
Jan. Door deze gesprekken groeide uiteindelijk 
het idee om de teamdag in ‘De Wingerd’ te laten 
doorgaan. Het schrille contrast tussen acute zorg 
voor chronische patiënten met een longaandoening 
en de zorg voor zorgvragers met dementie, zou 
een rijk gevulde dag met interessante gespreksstof  
opleveren.

De verwachtingen van de teamdag werden 
ruimschoots overtroffen, niet het minst door de 
hartelijke ontvangst en het gevarieerde programma.
Jan gaf ons op een glasheldere manier de visie 
van ‘De Wingerd’ mee: “zorg waarbij de patiënt 
centraal staat in een unieke, rustgevende 
omgeving”. Deze visie werd gestaafd met 
verschillende praktijkvoorbeelden van enthousiaste 
medewerkers. Nadien schetste dokter Triau de 
medische achtergrond van dementie, waarbij er 
gelegenheid was tot interactie. Tot slot werd deze 
rijk gevulde voormiddag afgesloten met een bezoek 
aan de patiëntenwoningen. 

De kennismaking met deze frisse kijk op de zorg 
was voor vele collega’s een verademing in de 
klachtenregen over ouderenzorg. Het deed ons 
deugd om medewerkers gepassioneerd te horen 
vertellen over hun job.  Het directe contact met 
de bewoners in deze inspirerende omgeving liet 

niemand onberoerd. Zo begon er een kokette dame 
spontaan piano te spelen, na afloop bedankten we 
haar en ze wist niet waarom… 

Het meest beklijvende moment van de dag was de 
bespreking van een casus met het oog op intervisie. 
Het opzet van dit gesprek was om de deskundigheid 
van het palliatief-beleid te verbeteren. Het 
debat werd op een professionele en constructieve 
manier op gang getrokken door zorgcoördinator 
Antje en dokter Triau. De verruimende sfeer bood 
gelegenheid tot reflectie en communicatie. 
Een erg aparte ervaring was ook de wandeling 
in het nabij gelegen ‘Mollekensveld’, een mooi 
stukje natuurgebied dat ons even wegvoerde uit de 
dagelijkse routine. De onverwachte ontmoeting met 
een wereldvreemde figuur als ‘de Gozze’ plaatste 
het geheel in een spiritueel perspectief.

Na de geestelijke voldoening, bleven we ook 
lichamelijk niet ‘op onze honger zitten’. Om deze 
teamdag te besluiten werden we letterlijk vergast 
op een heuse feestmaaltijd. 

Wij willen graag ‘De Wingerd’ bedanken voor 
hun gastvrijheid! Het was een herontdekking van 
enkele kerngevoelens: openheid, verbondenheid 
en verwondering. Mooi om te ervaren hoe zorgen 
voor anderen in een inspirerende omgeving mensen 
dichter bij elkaar kan brengen.  Bedankt!

Gert Vanwezer  
hoofdverpleegkundige e 651  

Ilse Desutter  
verpleegkundig consulent pneumologie 

UZ Gasthuisberg

Teamdag UZ Leuven

Speelweken - Zomervakantie 2018
Op zoek naar avontuur, sport, spel en plezier in de grote 
vakantie? Kom dan naar onze wervelende speelweken! 

Samen met ervaren monitoren leven we ons uit in 
creatieve, sportieve en spannende uitdagingen, voor 
kinderen van 3 tot en met 12 jaar: week 1 van maandag 
09 juli tot vrijdag 13 juli en week 2 van maandag 16 juli 
tot vrijdag 20 juli.

Meer informatie: liesbet.volders@wijnveld.info

Inschrijvingsformulieren te verkrijgen via:
http://wingerd.info/start-speelweken

Zo’n team kan toch niet echt álles regelen?

Welke taken door het team opgenomen worden 
en welke meer centraal of van bovenuit geregeld 
worden, moet ook weer op voorhand vastgelegd zijn 
door de ontwerpgroep. De regel is dat er zo veel 
mogelijk op het niveau van de teams gebeurt, tenzij 
er een reden is om dat niet te doen. Hét voorbeeld 
bij uitstek van zelfregulering is het opstellen van 
de uurroosters. In enkele teams is men hiermee 
al gestart. Vroeger gebeurde dit steeds door één 
zorgcoördinator voor verschillende wooneenheden 
samen, dus voor een grote groep mensen: een werk 
van dágen, vaak heel moeilijk uit te dokteren en 
zelden in één poging tot ieders tevredenheid uit 
te werken. Als elk zorgteam zijn eigen uurrooster 
maakt, is dat, omwille van de beperktheid van 
het aantal betrokkenen, veel overzichtelijker 
en eenvoudiger. Mits een inloopperiode om er 
bedreven in te raken wordt het een klus die in 
enkele uren te klaren is. Het opstellen van het 
uurrooster is zo’n sterrol. Ook het budgetbeheer 
kan door het zorgteam behandeld worden. Zelfs in 
het beoordelen van kandidaat-tewerkgestelden kan 
een team inspraak hebben. Ook zorgtaken kunnen 
gedeeltelijk vastgelegd worden als “sterrollen”, op 
voorwaarde dat de specialist in kwestie dit stuurt.

Uiteraard zijn er taken die niet door eender wie 
kunnen volbracht worden, dan komt de tenzij-
regel meespelen. Zo’n “tenzij”-redenen zijn b.v. 
de noodzaak om een specifieke opleiding genoten 
te hebben voor exclusieve taken (vereist diploma), 
de regels van overheidswege die nogal strikt te 
interpreteren zijn, het tijdsbestek dat een team 
ter beschikking heeft…

Als zoveel taken doorgeschoven worden naar de 
zorgteams, wat is dan de nieuwe opdracht van 
de zorgcoördinatoren? 

Zij worden coaches van één of van verschillende 
zorgteams. Hun taak is dus uiterst belangrijk. Zij 
worden heel nauw betrokken bij de werking en 
opvolging  van de teams en staan in voor de goede 

werking ervan. Zij moeten erover waken dat de 
visie van de organisatie verwezenlijkt wordt en 
aan de teams uitleggen hoe zij hiertoe komen. Ze 
leren aan, stimuleren, geven feedback, steunen 
waar nodig, enthousiasmeren. Zij krijgen dus een 
volledig nieuwe rol te vervullen. Naarmate de 
arbeid in de ploeg onder hun impuls op een meer 
autonome manier zal gebeuren zal het werk voor 
de leden ervan meer gevariëerd worden; een 
pluspunt voor de werkbaarheid. Dus ook voor de 
zorgcoördinatoren – coaches - zal de overgang groot 
zijn en zij zullen moeten groeien in hun taak. 

Is dit het toekomstbeeld enkel van De Wingerd 
of van alle WZC’s in Vlaanderen? 

Dat er iets moet veranderen, is in het begin van 
dit interview duidelijk gemaakt, daar kunnen we 
niet onderuit. De hele woonzorgsector beseft dit. 
Dat niet alle organisaties daar even vlug in zullen 
groeien is evident. Woonzorgnet-Dijleland bereidt 
zich voor om in elk van de vier huizen: De Wingerd, 
Dijlehof, Ter Meeren en Keyhof, deze “Innovatieve 
Arbeidsorganisatie” stapvoets in te voeren. De visie, 
genormaliseerd kleinschalig wonen, is hetzelfde 
voor alle huizen. Er zullen echter ongetwijfeld 
variaties zijn in de manier waarop men poogt dit 
te verwezenlijken omdat er verschillen zijn in het 
type bewoners, in de mensen die er voor instaan, 
in de draagkracht van de teams, ook in materiële 
zaken als b.v. de inrichting van de gebouwen... 

De eerste bijeenkomsten zijn achter de 
rug; de “coaches” hebben reeds een eerste 
opleidingsweekend gehad. Het komt er nu op aan het 
enthousiasme door te geven, van elke betrokkene 
inspraak uit te lokken. Hoe meer mensen hierover 
nadenken , hoe meer inspiratie er zal opborrelen 
en hoe groter de kans dat het werk zal evolueren 
van een dreigend slopende job naar een lonkende 
actieve job. 

Laten we er ons allemaal samen voor inzetten. Vele 
handen maken het werk licht!

MS



Bieke Verlinden, Schepen voor Sociale Zaken 
voor de SP.A in Leuven, liep op 22 en 23 
januari enkele dagen stage in De Wingerd. 
Daarmee wil ze vooral aandacht vragen 
voor goede praktijken in de ouderenzorg. 
Ondanks de vele onrustwekkende verhalen 
die regelmatig de media halen, verandert 
er nog te weinig in de publieke, private en 
commerciële sector terwijl het wel degelijk 
anders kan. Toevallig kwam ook Rode Duivel 
en Leuvenaar Dries Mertens één van die 
dagen de ‘Witte Schoen’ uitreiken aan een 
gewaardeerde medewerker!

“De Wingerd vertrekt vanuit een visie over 
wat goede zorg is, die in haar eenvoud 
een ongelooflijke wereld van verschil 
maakt. Vanuit deze ervaring wil ik blijven 
nadenken over hoe we van onze zorg 
opnieuw een menswaardige relatiezorg 
kunnen maken, met tijd voor zorg, respect 
en aandacht. Want zorgen voor mensen 
gebeurt door mensen: zorg is bindwerk, 
geen bandwerk.” aldus Bieke die al na 
de ochtendzorg van de eerste stagedag 
een persoonlijke notitie deelde op haar 
Facebook-pagina: “Eén ding voel ik al aan: 
hoe belangrijk het is tijd te maken voor 
rustig samen-zijn en -doen. Bijvoorbeeld  
om samen met de bewoners gewoon noten 
te kraken om koekjes te bakken.”
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Vorig jaar schreef Lon Holtzer, Vlaams 
Zorgambassadeur, een opiniestuk 
naar aanleiding van de uitreiking van 
de ‘Gouden Schoen’. Zij stelde voor 
om naar analogie met de award voor 
de verdienstelijke voetballer, het 
beste team en de meest inspirerende 
coach ook een ‘Witte Schoen’ uit te 
reiken aan een straffe zorgverlener. 
Vandaag is het zover: topvoetballer 
en Leuvense trots Dries Mertens komt 
naar woonzorgcentrum De Wingerd 
om er die fameuze ‘Witte Schoen’ te 
overhandigen aan zorgcoördinator Rita 
Passchyn. 

Een gezonde dosis stress, hoog- 
gespannen verwachtingen,  worstelen 
met onvoorziene omstandigheden en 
koelbloedig blijven voor hete vuren. 
Het is soms ploeteren. Maar toch is het 
ook de mooiste job ter wereld. Nee, 
we hebben het niet over internationaal 
voetbal. Maar over werken in de zorg. 
Wie van jullie trekt straks die ‘Witte 
Schoen’ aan?

We hebben geen miljoenentransfers of 
winstpremies. Wel fans. De glimlach 
van een bewoner kan ons meer 
voldoening brengen dan een winnende 
goal. Samen met Dries Mertens zijn wij 
fier op onze zorgjob. Net zoals Dries 
zetten we ons elke dag opnieuw in met 
hart en ziel. Wij smijten ons in ons 
werk en onze collega’s zijn de beste 
teamspelers die je maar kan vinden.

We zoeken de schijnwerpers niet zo 
vaak op, maar vandaag vragen we 
even wat aandacht voor ons werk. We 
hopen dat deze actie de (nationale) 
pers haalt en dat onze boodschap 
viraal gaat om jonge mensen in gans 
Vlaanderen te inspireren. 
Want er zit toekomst in de zorg!

Inleefstage Dries Mertens reikt  
‘Witte Schoen’ uit

Weg met Aloïs

De column van Jan Hautekiet
 
Het was lastig wakker worden op 10 januari. Het jaar was nog maar pril, en 
daar kwam het nieuws dat Pfizer stopt met onderzoek naar medicatie tegen 
alzheimer en andere hersenziekten.  De farmareus heeft naar eigen zeggen al 
miljarden geïnvesteerd, maar de voorbije vijftien jaar heeft 99 procent van het 
alzheimeronderzoek volgens hen niks opgeleverd.
Het kwam hard aan, vooral bij de mensen die dicht bij patiënten staan die door 
één van die ziekten getroffen werden. Ik hoorde het Régine - stiefdochter van 
één van onze bewoners -  op de radio zeggen:  “Intriest en vreselijk” . Haar beide 
ouders én stiefvader zijn immers getroffen door Alzheimerdementie.   Wat ze liet 
horen was weinig minder dan een noodkreet. Ze is ronduit boos over de beslissing 
van  Pfizer om alle onderzoek naar de ziekte te stoppen. 

Wetenschappers Christine Van Broeckhoven en Bart De Strooper lieten in dezelfde 
week een even grote noodkreet horen in HUMO. De Strooper stuurde als directeur 
van het Londense UK Dementia Research Institute een vlammende open brief 
naar de Britse krant The Guardian. En Christine Van Broeckhoven, pionier in 
onderzoek naar dementie, deelt de verontwaardiging.

Niet dat Pfizer het eerste bedrijf was, maar het voorbeeld zou wel eens kunnen 
gevolgd worden: farmabedrijven maken hun rekening, en de investering die te 
weinig rendeert wordt bedreigd. Mensen met dementie worden als economisch 
oninteressant weggezet. De verantwoordelijkheid wordt teruggespeeld naar de 
academici, en pas als daar een doorbraak wordt geforceerd, willen ze weer aan 
boord komen. Janssen Pharmaceutica heeft zijn neurowetenschappelijke ploeg 
gehalveerd, concurrent Merck heeft ook gesnoeid.

Wat is het probleem? De eerste bevindingen dat Alzheimer vooral te maken 
heeft met eiwitophoping in de hersenen, zijn juist, maar de waarheid is een pak 
complexer, en dus is er nog (veel) onderzoek nodig om tot een accuraat beeld 
van de ziekte te komen en ze dus even doeltreffend met medicatie te bestrijden.   
Terug naar Régine. Zij had voor de Warmste Week 3500 euro verzameld voor 
goede doelen rond dementie. Maar tegelijk zag ze het schrille contrast met de 
opbrengst van ‘Kom op tegen kanker’. Vandaar haar  vraag: wanneer komt er een 
‘Kom op tegen Alzheimer’? En dus kijken de wetenschappers en betrokkenen naar 
de publieke opinie en de media.

‘Kom Op Tegen Kanker’ is ook ergens en ooit moeten beginnen: in 1988 
deed radiofiguur Kathy Lindekens een oproep om geld in te zamelen voor 
kankerbestrijding. Ze was op korte tijd haar beide ouders verloren aan de ziekte. 
In 1989 zat ik mee in de band die de eerste benefietavond organiseerde in de 
Elisabethzaal in Antwerpen. De opbrengst - 100 miljoen frank, 2,5 miljoen euro 
dus - was voor die tijd gigantisch. Nu, meer dan 25 jaar later, vaart de organisatie 
op kruissnelheid, met een veelheid aan initiatieven en acties, en een groot 
draagvlak bij het publiek.

Maar de wetenschappers weten: een fondsenwerving organiseren is een industrie 
op zich, en vergt strategie, netwerk, expertise en vasthoudendheid. En er zijn 
vele actoren die een beroep doen op de empathie en vrijgevigheid van hetzelfde 
publiek. En ondertussen tikt de klok genadeloos verder. Tegen 2050 zouden 
wereldwijd 100 miljoen mensen aan dementie lijden. Dat is een cijfer dat ook de 
farmareuzen vandaag aan het denken zou moeten zetten.
Vandaag, niet morgen!
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YES WE CARE
 !

Team Woonzorgnet-Dijleland neemt voor het vierde jaar op rij deel aan Levensloop, een sportief evenement 
georganiseerd door de Stichting tegen Kanker. Samen met collega’s, vrijwilligers van De Wingerd, Dijlehof, Ter 
Meeren en Keyhof, familieleden en vrienden vieren we het leven, herinneren en strijden. We zetten ons beste 
beentje voor en lopen of stappen 24 uur lang rondjes voor het goede doel, vanaf 15 uur, op zaterdag 5 mei 
2018 tot de slotceremonie op zondag 6 mei om 15 uur. Kom even langs bij de verkoopstand, supporter voor onze 
sportievelingen, steun de vechters of beter nog: trek die makkelijke schoenen aan en doe zelf mee!

Schrijf in via de secretariaten in onze vier huizen, of vervoeg direct online ons team:
http://www.levensloop.be/teams/woonzorgnet-dijleland-1

Levensloop Leuven 2018

Meer en meer word ik getroffen door het 
belang van het nu-moment, zeg maar 
door de waarde van hetgeen er vandaag 
geschiedt in mijn leven als gelovige. De 
actualiteit wil zeggen: wat nu gebeurt, 
hoe ik me nu voel, wat er me nu wordt 
gezegd. Het is voor alle mensen en zeker 
voor christenen een blijvende oproep: 
‘Mensen, vergeet niet nu te leven!’ Of 
zoals Phil Bosmans zaliger zei: ‘Vandaag 
leven... vandaag gelukkig zijn!’ Nù is de 
enige tijd die er is; elk moment is goed 
om lief te hebben!’.

Niet het verleden telt. Dat is voorbij! 
Haal geen oude koeien uit de gracht. 
Laat dat potje maar gedekt... blijf 
daarmee niet op uw lever zitten. Werp 
dat pak van je hart. Bevrijd je van 
alle schuldgevoelens van het verleden. 
Onthoud van gisteren enkel de mooie 
herinneringen en dan nog... als die je 
maar niet droefgeestig of depressief 
maken. Wat voorbij is hoeft je leven niet 
te vergallen. Keer terug naar je diepste 
kern van je wezen: ‘Je bent een uniek 
wezen, zo eentje is er vroeger nooit 
geweest. Je mag er zijn zoals je bent. 
God heeft je lief en jij bent liefdevol!’

Ook de toekomst heeft geen belang. 
Ze is er immers niet. Zij mag ons geen 
parten spelen in de zin van: ik ben 
bang wat er morgen kan gebeuren. 
Ik vrees het, want ik heb het al eens 
meegemaakt. We hoeven niet te zeggen: 
oei - oei, dat is een slecht teken; ik zal 
maar hout vasthouden of: ik hou mijn 
hart vast. Ik begin al te zweten als ik 

eraan denk. Laten wij ons bevrijden 
van alle angstgevoelens. Liefde is angst 
laten varen. En Jezus zegt: ‘Wees niet 
bezorgd om de dag van morgen; iedere 
dag heeft genoeg aan zijn eigen leed’ 
(Mt. 6, 43) Je bent in goede handen; leg 
vol vertrouwen je leven in Gods hand. 
Nogmaals: Je mag er zijn, zoals jij zal er 
nooit iemand geboren worden.

Dus niet gisteren, niet morgen, maar 
vandaag: ‘Luister heden naar de stem 
van de Heer! Laten wij Hem met gejubel 
begroeten, neerknielen voor Hem die 
ons schiep!’ (Psalm 95).De actualiteit 
van ons ‘christen-zijn’  komt regelmatig 
voor in de Brief aan de Hebreeën, b.v. 
‘Heeft God ooit tot een engel gezegd: Gij 
zijt mijn zoon, Ik heb u heden verwekt?’ 
(Hebr. 1, 5) en ‘Niet engelen heeft Hij 
zich aangetrokken, maar mensen!’ 
(Hebr. 2, 16)

Nog in de Bijbel vond ik dit: ‘Voor God 
is één dag als duizend jaren en duizend 
jaren als één dag!’ Als deze dag geen 
poort naar de eeuwigheid is! Bij Paulus 
lees ik:  ‘Weet dat het uur om uit de 
slaap op te staan is aangebroken, want 
thans (nu) is uw heil nabij!’ (Rom. 13, 
11) 

Om te eindigen een kernachtig gezegde 
van de ‘Bond Zonder Naam’ (Phil 
Bosmans): ‘Menslief, ik hou van jou!’  
Mocht dit vandaag voor ieder mens zacht 
in de oren klinken. 

Piet Debruyn, pr.

Preekstoel
De actualiteit van ons ‘christen-zijn’

Familie-zorg

Poëzie

Wat zou het leven zonder liefde zijn?
Een schitterend kristallen glas,

maar, jammer toch, nog niet gevuld met wijn… 
Die vult maar pas met gloed het glas  

als wij in liefde samen zijn.
Zijn wij niet juist daarvoor geboren?

Al gaat van wat wij doen soms veel verloren, 
waar liefde spreekt, is iets van eeuwigheid te 

horen.

Rudi Thomassen, 2017

Mijn papa’s Wingerd-verhaal loopt 
ondertussen al meer dan 3 jaar, de 
periodes van dagopvang en kortverblijf 
niet meegerekend. 
Eerst nog in woning 10, de groepswoning 
met 15 personen. 
De start was voor mij vooral nog een 
periode van loslaten: de zorg volledig 
in handen van “De Wingerd” geven, was 
inderdaad loslaten, maar ook opluchting 
er niet meer alleen voor te staan. Er 
waren nog kleine moeilijke momenten, 
boosheid, discussies om mee naar huis 
te mogen… Maar als ik het niet meer 
aankon, kon ik met een knipoog of kleine 
vraag terecht bij het personeel. Zij 
konden door hun jarenlange ervaring al 
snel de rust aan beide kanten herstellen.
Het eerste jaar was ook een jaar 
van snelle achteruitgang: mijn papa 
werd minder mobiel, rolstoelpatiënt 
en uiteindelijk bedlegerig. Allemaal 
moeilijke momenten, van loslaten en 
aanvaarding, maar gesterkt door het 
voelen van zoveel kennis van zaken, 
lukte dat “aanvaarden” naar mijn 
mening vrij vlot. Ondertussen groeide 
ook dat echte Wingerd-familiegevoel. 
De Wingerd werd een tweede thuis, 
waar je een soort van familie hebt om op 
terug te vallen op moeilijke momenten. 
De ene keer bij het personeel, of met 
vragen aan de medische staf, de andere 
keer gewoon de evolutie eens kunnen 
delen met lotgenoten, dat is allemaal al 
een hele verademing. 
Mijn papa werd nog slechter en palliatief 
bevonden: ik dacht dat ik nooit de verhuis 
naar de nieuwbouw, huidige woning 15 
zou meemaken. Maar de verhuis kwam 
er aan, verliep vlot: op één dag was de 
hele woning verhuisd, nog maar eens 

chapeau daarvoor aan iedereen en wij 
verhuisden mee. Bij het horen over 
de palliatieve periode was er wel een 
gevoel van “ik ben hem toch al bijna 
helemaal kwijt” en riep de uitdrukking 
“probeer te genieten van de kleine 
dingen, mooie momenten” toch wel een 
beetje vraagtekens op. Maar nu ik het 
geluk heb dat ik een hele lange stabiele 
palliatieve periode mag meemaken, heb 
ik echt al wel heel veel mooie kleine 
momenten leren ontdekken. Mijn papa’s 
vele mooie Zenso-momenten, zijn 
oneindige eetlust, een friet halen op zijn 
vraag, de ontelbare Dame Blanchekes 
die Lies al voor hem geschept heeft. 
De ontelbare zoenen die hij al van het 
personeel heeft gekregen, waar hij 
van geniet. De complimentjes die hij 
met dank aanvaardt  en soms komt er 
dan nog wel eens een antwoord met 
zijn typische humor, dan besef ik weer, 
nee, ik ben hem nog niet helemaal 
kwijt. Een “dank u” na eens te kunnen 
drinken. Een glimlach, kan voor mij 
een heel mooi moment zijn. En is het 
bezoek soms moeilijk, heeft hij wanen, 
of zijn “roep-uurtje”, dan is er weer 
die Wingerd-familie om op terug te 
vallen, een babbeltje met een andere 
lotgenoot, familielid, een dikke knuffel 
met een andere bewoner, terechtkunnen 
bij het personeel…
Ja, mijn Wingerd-verhaal  is een 
mooi verhaal, eentje van “loslaten, 
aanvaarden, genieten, dankbaarheid”. 
Laat ons hopen dat ik  dit mooie verhaal 
nooit zal  vergeten.
Bedankt allemaal voor zo veel!

Ann Pouillon

We delen graag het verhaal van Ann, over haar vader Julien in De Wingerd, 
over loslaten en de zorg rond het levenseinde. Haar vader is recent overleden 
en haar persoonlijke getuigenis, gebracht tijdens de laatste familie-avond in 
Woning 15, betekent een blijvende steun voor iedereen die van ver of van 
dichtbij betrokken was, want palliatieve zorg is ook “familie-zorg”…  

Antje Proost

Valentijn 2018

Voor mijn vrouwtje
 
Valentijn is de dag van de verliefde paren
Valentijn laat groot en klein de liefde weer 
ervaren
Valentijn is de momentgeschillen bij te leggen
Valentijn is het ogenblik de waarheid te zeggen
Valentijn is ook de dag dat men elkaar begroet
Valentijn is de dag dat men dat met een dikke 
knuffel doet
Valentijn is de dag om verliefd te doen
Valentijn is het geschikte moment en geef elkaar 
een zoen. 
Zo zijn we dan gestart, is dat niet geniaal
Nog een fijne dag en smakelijk allemaal.

Francois

Gedicht voor Florida
Overleden in woning 5, 03.01.2018

De lieve vogel,
levendig rondgaande, ging 
in stilte rusten.
                                          Marcel
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Ben je ze ook al tegengekomen?   Een stel ‘madammen’,  sleurend aan naai- en/
of overlockmachines, naaidozen, zakken met lappen stof, tijdschriften en boeken, 
heerlijk taterend en babbelend? Dat is de naaicompagnie. Twee jaar geleden 
zochten wij, enkele vriendinnen, een plaats om samen onze hobby te beoefenen. 
Gitte stelde de vraag in LDC Wijnveld, gelegen aan WZC De Wingerd. Daar vonden 
ze  het een mooi initiatief in het kader van de integratie van de buitenwereld en 
wij maakten daar dankbaar gebruik van.

Om de twee weken op dinsdag naaien we, lerend van de expertise van Ida, 
Marieke en Gitte. Bewoners kwamen sporadisch een kijkje nemen, even goede dag 
zeggen, bleven al wat langer en hadden duidelijk zin om mee te doen. Ondertussen 
zijn al een zevental bewoonsters onze compagnie komen versterken. Niet allemaal 
tegelijk, niet te lang, maar met veel enthousiasme en inzet. Ons trio van experten 
bereidt een aantal zaken voor naar ieders niveau en smaak. Een dame wees er ons 
op dat zij nog in de ‘haute couture’ had gewerkt en dat is duidelijk merkbaar. Haar 
tempo kunnen wij niet bijhouden. Een andere bewoonster werkt liever niet met de 
naaimachine, maar borduurt, weer iemand anders kwam er gewoon even bij zitten 
en genieten van de ambiance tot ook zij goesting kreeg om effectief deel te nemen. 
Er werden al tassen gemaakt, schorten, tafeldoekjes, kerstcadeaus, eigen kleren 
versteld,  geholpen aan een patchworkdeken, zakjes voor suikerbonen enz.

Inmiddels is ons groepje voltallig. Een naaister heeft immers wel wat ruimte 
nodig. Je zou ons wel een plezier kunnen doen indien je nog een naaimachine 
of een strijkijzer, in goede staat, aan De Wingerd zou schenken, zodat meerdere 
bewoonsters gelijktijdig kunnen werken. 

Wij kijken inmiddels niet enkel uit naar de compagnie, maar ook naar het warme 
welkom van Liesbeth: “Dames, wie wil er koffie? Is het warm genoeg?”, naar  Mia 
die sleurt aan verlengkabels, naar Lore die heel voorzichtig vraagt of een bepaalde 
bewoonster ook mag meedoen. Zij noemen dat  laconiek ‘het verlenen van de 
noodzakelijke faciliteiten’. Alvast van ons een dikke merci.

Lisette Vanhelmont

RESTAURANTDAG MAART
Kom op dinsdag 27 maart 2018 om 12u naar het Grand 
Café en geniet van een glaasje cava, gerookte forelfilet 
met een fris slaatje. Aansluitend een koninginnenhapje 
met gemengd slaatje en frieten, afsluiten doen we 
met een crème brûlée en koffie. Inschrijven via het 
secretariaat vóór 20 maart, € 20 p.p. Bewoners € 10.
(karen.douree@wingerd.info of  016/28 47 90).

PAASVIERING
De paasviering gaat door op zaterdag 31 maart 2018 
om 16u in het Grand Café. De liturgie staat helemaal 
in het teken van “Pasen, lente in ons hart …” en 
wordt voorgegaan door Piet Debruyn. De viering wordt 
opgeluisterd door het koor GERTRO en de bewoners. 
Aansluitend bieden we graag een glaasje aan tijdens 
een gezellig samenzijn.

PAASONTBIJT
Maandag 2 april 2018, vanaf 9u kan u genieten van een 
feestelijk ontbijt. Inschrijven via het secretariaat vóór 
maandag 26 maart. Deelname: € 9,50 p.p. (bewoners 
gratis). Uw inschrijving is geldig na ontvangst van 
het verschuldigde bedrag op rekeningnummer  
BE69 7343 5622 0078 met vermelding ‘Paasontbijt + 
naam bewoner’.        

De naaicompagnie

Onlangs verschenen in Humo: Paul 
Trekker en Dea Devroy helpen mensen 
met dementie. ‘Het zit in onze genen: 
eens scout, altijd scout’. Twintig jaar 
geleden werden ze vrijwilliger in De 
Wingerd, vandaag tappen ze pintjes 
in het Grand Café, bakken eitjes en 
frietjes in de woningen, animeren ze 
dansavonden voor de bewoners, ook 
al zijn ze ondertussen zelf krasse 
tachtigers.

Paul: “Ik ben 82, mijn vrouw is 83. Van 
de ongeveer honderd vrijwilligers zijn 
we hier ondertussen bij de oudsten. Als 
ze handen tekort komen, springen wij in. 
We zijn hier zo vaak dat het personeel 
soms vraagt of we hier zelf een bed of 
een kamer hebben (lacht).  Al wordt het 
steeds zwaarder. Dat merken we als we 
één keer per maand, op zondag, het café 
openhouden. ’s Avonds zijn we dan bekaf. 
Van half twee tot half zes tappen we 
pinten en zetten we koffie, daarna volgt 
de afwas en moeten we nog afsluiten. 
Die zondagen zijn druk, maar gelukkig 
staan we er dan niet alleen voor. Anders 
zouden we het niet volhouden.”

Dea: “Toch liever te druk, dan weinig 
volk!”

Humo: Waarom zijn jullie ooit als 
vrijwilliger begonnen?

Dea: “Een kennis van ons werkte hier als 
vrijwilliger en ze vroeg of we het café 
eens wilden overnemen op een zondag. 
Van het één kwam het ander en nu zijn 

we hier manusje-van-alles.  De Wingerd 
heeft een bruisend gemeenschapsleven 
met wandelingen, feestelijkheden en 
dansavonden. We springen telkens met 
plezier bij. Op woensdag helpt Paul in de 
flatjes en ik in de huizen. Mensen wonen 
hier per acht. Ik ga dan ’s morgens eitjes 
voor hen bakken.”

Paul: “Dea en ik zijn allebei opgegroeid 
bij de scouts. Tot ons 30ste zaten we in 
de leiding, daarna werden we vrijwilliger 
bij een scoutsgroep voor mensen met een 
beperking en bij Poverello in Leuven. In 
de wijk waar we wonen waren we ook 
lang actief als vrijwilliger. Dat zit in onze 
genen: eens scout, altijd scout.”

Humo: Is het confronterend om als 
vrijwilliger in een woonzorgcentrum 
actief te zijn met bewoners van jullie 
eigen leeftijd?

Paul: “Ik ervaar dat helemaal niet zo.”

Dea: “Hier tussen de mensen voelen we 
onze leeftijd niet. Thuis soms wel: als we 
op televisie horen spreken over het jaar 

2025, zeggen we tegen elkaar: ‘zullen 
we er dan nog bij zijn?’ Onze tijd is aan 
het korten.”

Paul: “We zetten ons graag in voor de 
bewoners en we krijgen enorm veel 
dankbaarheid terug. We zien hoe gelukkig 
ze worden van wat we voor hen doen. 
Weet je wat de mooiste momenten zijn? 
Wanneer hier ’s avonds een zangstonde 
voor de bewoners wordt gegeven en 
we sommigen zien opleven die overdag 
niets meer zeggen. Ze kennen de strofes 
van die oude kampvuurliedjes helemaal 
vanbuiten en zingen uit volle borst mee. 
Ook op dansavonden gaan ze uit de bol, 
zelfs diegenen bij wie de dementie al 
vergevorderd is. Elke woensdagmiddag 
bak ik frietjes, de reacties die ik dan krijg, 
zijn onbetaalbaar. ‘Onze frietenbakker is 
hier. Het wordt een goede dag!’ (lacht)”

Dea: “Dat maakt het zo moeilijk om er 
een punt achter te zetten. We zouden dit 
erg missen. Ook van de familieleden van 
de bewoners krijgen we veel steun. Zij 
worden later ook vaak vrijwilliger, omdat 
ze weten wat het is... 

Vrijwilligers worden hier trouwens op 
handen gedragen. Dat doet deugd. 
Jonge vrijwilligers zien we niet zo vaak. 
Wat niet wil zeggen dat jonge mensen 
niet geëngageerd zijn. Dementie is 
een vreselijke ziekte, dus ik kan me 
voorstellen dat ze veel jonge mensen van 
goede wil afschrikt.”

Humo: Hoelang blijven jullie dit nog 
doen?

Dea: “Ik heb er wel eens over nagedacht 
om te stoppen.”

Paul: “Soms wordt het iets te zwaar, maar 
dit houdt ons ook jong. Al het andere 
vrijwilligerswerk hebben we opgegeven, 
maar hier stoppen is oh zo moeilijk. Al 
komt er ooit een tijd dat het niet meer 
zal gaan…”

Jan Stevens 

verschenen in HUMO op 17/02/2018 
p. 137, met toestemming overgenomen

www.humo.be

Een mens van goede wil

Word jij ook vrijwilliger?
Vrijwilligerswerk blijft onbetaalbaar, vooral in tijden waar we het allemaal druk 
hebben in ons dagelijkse leven, op het werk en in het gezin. Desondanks zijn er in  
De Wingerd ook wel wat ‘jonge’ vrijwilligers actief, net omdat vrijwilligerswerk 
écht loont.

Spreekt het verhaal van Paul en Dea jou ook zo 
persoonlijk aan? 
Interesse om de activiteiten in de woningen van het woonzorgcentrum te 
begeleiden? Neem dan contact op met: mia.debrabander@wingerd.info.  
Bereid om nu en dan een handje toe te steken in het Grand Café of in het lokaal 
dienstencentrum Wijnveld? Mail dan naar: liesbet.volders@wingerd.info

Speciaal voor jongeren
Ben je ten minste 16 jaar en zoek je nog een zinvolle én vooral leuke 
bezigheid voor de zomervakantie? Schrijf je dan vandaag al in voor het 2de  
‘JOKA-kamp’,  dat staat ingepland van 6 augustus 2018 tot 10 augustus 2018. 
Tijdens de eerste editie logeerde een groepje geëngageerde  jongeren in het 
Ontmoetingshuis van de Zorgcirkels Jongdementie. Maar als het weer het toelaat, 
sla jij misschien wel een tentje op in de tuinen van het woonzorgcentrum.   
Info en inschrijven via: www.jokaweb.be

Elke 3e dinsdag van de maand  
gaat het geheugenkoor  ‘Que Sera, 
Sera’ van 18 tot 19u door in het 
Grand Café. Kom op 20 maart 2018 
gewoon even langs, zoek een stoel 
uit tussen de aanwezige bewoners 
en zing net als Paul en Dea een 
paar liedjes mee.

Agenda verenigingsleven
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Eind januari blokletterden de Vlaamse kranten: 
“Knelpuntberoep bij uitstek: verpleegkundige…” 
Vorig jaar werden er bij de VDAB  ruim 9.000 
vacatures voor verpleegkundigen gepubliceerd, 
terwijl er in heel Vlaanderen maandelijks amper 
gemiddeld 571 werkzoekende verpleegkundigen 
worden geregistreerd. De  helft van deze vacatures 
raakt niet of niet tijdig ingevuld...

Lon Holtzer, zorgambassadeur en bestuurslid bij 
Woonzorgnet-Dijleland, lanceerde een symbolische 
‘Witte Schoen’ om het verpleegkundige beroep én de 
mensen erachter in de schijnwerpers te zetten. En 
dat mag ook wel eens, want we hebben de komende 
jaren heel wat nieuwe collega’s nodig. Het zijn niet 
alleen tieners en prille twintigers die straks voor 
een opleiding zorg of verpleging kiezen. Er zijn ook 
heel wat ‘zij-instromers’ die heel wat waardevolle 
praktijkervaring uit andere bedrijfstakken meebrengen.
 
Wat was hun oorspronkelijke studiekeuze? Hebben ze 
dat beroep ooit uitgeoefend? Waarom maakten ze de 
carrièreswitch naar de zorg?  En vooral: Welk talent uit 
een vorig leven kunnen ze vandaag nuttig gebruiken in 
De Wingerd? De antwoorden van onze collega’s op deze 
vragen leveren een prachtig en divers pleidooi op voor 
het werken in de zorg. 

Sofie Leyssens heeft eerst zes jaar als kapster gewerkt 
in een salon. Toen ze samen met haar man aan kindjes 
begon te denken, was haar werkgever niet zo blij met 
dat vooruitzicht. Nooit vaste uren, veel onbetaald werk, 
het gaf haar geen voldoening meer. Sofie koos voor haar 
gezin en koos als jonge mama voor de zekerheid en 
de regelmaat van een nieuwe job: huishoudhulp.  Een 
grote stap en bij de komst van hun tweede kindje 
wilde ze graag kraamverzorgende worden. Tijdens 
haar opleiding tot zorgkundige kwam ze in De Wingerd 
terecht: “Ik had nooit gedacht dat ouderenzorg mij zou 
liggen, maar ik was al verkocht bij mijn eerste stage in 
de zorg voor personen met dementie.” 

Veronique Smeulders studeerde eind jaren ‘80 
fotografie aan het Sint Lukasinstituut te Brussel 
en werkte ruim 15 jaar als studiofotografe bij een 
reclamebureau.  De wisselende uren van Veronique en 
haar man maakten het ook moeilijk om opvang voor de 
kinderen te vinden.  Daarom bleef ze ook een tijdje 
thuis als moeder, maar de opmars van de digitale 
fotografie schudde die markt grondig door elkaar. 
Toen haar dochter verpleegkunde ging studeren, kwam 
Veronique in contact met de zorgsector en besloot zelf 
ook de stap te wagen.  Vermits het een knelpuntberoep 
is en haar leeftijd geen obstakel bleek, startte ze zelf 
ook een opleiding zorgkunde aan het VTI. De stage in 
woning 11 overtuigde haar: “Ondertussen werk ik al 
een jaar vast in De Wingerd. Een job die veel energie 
vraagt, maar waar ik héél veel kracht en voldoening 
uit haal.”

Kris Robberechts stapte als jonge gast uit de 
schoolbanken en in de slagerij van zijn ouders, waar hij 
zich kon uitleven aan het kapblok en de gehaktmolen. 
Toen de dag er was om de zaak van zijn ouders over te 
nemen, heeft hij getwijfeld en uiteindelijk besloten het 
niet te doen. Echt spijt heeft hij er nooit van gehad. 
Jaren later hielp een bureau in loopbaanbegeleiding 
Kris bij het ontdekken van zijn echte talenten: “Dat 
ik graag met mensen en voor mensen werk, was een 
duidelijke aanwijzing om in de sociale non-profit te 
starten. Op mijn 37ste ben ik voor verpleger gaan 
studeren, terug voltijds les volgen en combineren met 
schoollopende kinderen en een gezinsleven was niet 
altijd makkelijk. Ik was vaak de oudste in de klas en 
tijdens die drie jaar opleiding soms zelfs wat ouder dan 
een docent...”

Katrien De Baerdemaker heeft op school kantoor 
gevolgd en wist toen al dat ze na de ‘humaniora’ 
verpleegkunde wilde gaan studeren. Toen ze zwanger 
werd en er brood op de plank nodig was, ruilde Katrien 
de schoolbanken voor een job als poetsvrouw. Maar ze 
droomde ervan ooit haar studies af te werken. Maar 
met 4 opgroeiende kinderen durfde Katrien er nooit 
echt aan te beginnen.  Door de mantelzorg voor haar 
palliatieve oma op te nemen, vond Katrien het duwtje 
in de rug dat ze nodig had om op haar 41ste  toch nog 
aan die opleiding te beginnen: “Met 4 kinderen in huis 
zat de schrik er nog altijd dik in. Zou ik dit nog wel 
aankunnen? Gelukkig werd ik door iedereen gesteund. 
Ik ben zo blij dat ik toch die studie zorgkundige heb 
gedaan. Eindelijk kan ik nu de job uitoefenen die mij 
al van kindsbeen af in mijn hart zit.”

Yaryna Shulga heeft niet alleen een bachelor lager 
onderwijs op zak, maar ook een master pedagogische 
wetenschappen. Na haar studies stond ze een tijdje voor 
de klas en werkte ook nog als orthopedagoge. Ze huwde 
Luc en sindsdien woont ze in België. Haar buitenlandse 
diploma is hier weliswaar gelijkgesteld, maar het is als 
anderstalige niet vanzelfsprekend les te geven in het 
basisonderwijs. Yarnya ging als kleuterleidster aan de 
slag in Brussel. Interims in het onderwijs bieden weinig 
financiële zekerheid, dus zocht ze verder en uit een 
VDAB-test bleek dat ze in aanmerking kwam voor de 
opleiding verpleegkunde: “Dat was wel verschieten, 
want aan die richting had ik zelf nooit gedacht. Het 
enige probleem was dat ik het mij financieel niet kon 
permitteren om drie jaar te studeren, dus koos ik voor 
de verkorte opleiding tot zorgkundige. Ik kan met 
zekerheid zeggen dat er raakvlakken zijn tussen mijn 
oorspronkelijke en huidige beroep waardoor ik mijn 
kennis en ervaringen goed weet te gebruiken.”

Nuttige talenten uit een vorig leven

Dat Sofie behalve zorgkundige van oorsprong ook nog 
kapster is, kan je in de woning merken. Tijdens haar 
stage al knipte ze de haren van bewoners die niet graag 
naar het kapsalon gaan en ook nu tijdens haar werkdag 
heeft ze extra oog voor de uiterlijke verzorging en de 
haren van de mensen:  “De kapster in mij zal er nooit 
uitgaan denk ik... Uiteindelijk ben ik nu op de juiste 
plaats om alles te combineren, mijn passie voor haren, 
personen met dementie, maar ook tijd voor mijn 
gezin.”

Als fotografe leerde Veronique heel aandachtig te kijken 
en die scherpe zintuigen zijn een absolute meerwaarde 
voor iemand die zorg draagt voor mensen met dementie 

en afnemende communicatiemogelijkheden: “Details 
kunnen je foto maken of kraken. Onlangs zei een collega 
me dat ik alles zag. Ik denk dat ermee verband houdt: 
een vlek op de huid, het felle zonlicht in iemands 
ogen,... Maar ook iemands innerlijke gemoedstoestand, 
omdat je daar als fotograaf rekening moet mee houden 
als je portretten maakt. Neem daar de zorg voor mijn 
opgroeiende kinderen bij, dat heeft mij een extra 
antenne gegeven.”

De ervaring van Kris in de slagerij, hij is nadien ook 
nog een tijdje vertegenwoordiger geweest, blijkt voor 
een verpleegkundige in de kleinschalige woningen wel 
wat voordelen te bieden:  “Humor in de omgang met 
de bewoners is daar één van, zo ook het inschatten 
van een situatie.  Ook mijn verkooptechnieken komen 
vaak goed van pas bij bewoners, vooral om met hen 
te onderhandelen en iets te bereiken. En ik sta nog 
altijd graag in de keuken om iets samen met en voor 
de bewoners klaar te maken.”

De komst van Sofie, Veronique, Kris, Katrien en 
Yaryna, met hun beroepservaring elders in andere 
sectoren opgedaan, staat garant voor een ongeziene 
kruisbestuiving in veelzijdigheid en met  creativiteit die 
we als lerende en innoverende organisatie nastreven op 
de werkvloer. Dankjewel, collega’s!

Stijn

Foto’s: Veronique en fotocrew 
juf Yaryna en haar klasje

Zij-instromers in de zorg

Evenwicht tussen werk en gezin vinden wij heel belangrijk
Kwaliteit van leven voor medewerkers én bewoners!

Niet alleen kent De Wingerd heel wat ZIJ-instromers, 
maar nu en dan ook een ‘uitstromer’. Door het 
ondertussen afgebouwde ‘generatiepact’ kwamen 
heel wat jongeren via een startersbaan in contact 
met de zorgsector. Sinds de invoering, medio 2005, 
passeerden heel wat jonge collega’s de revue als 
chauffeur en logistiek medewerker in het dagcentrum 
en een aantal onder hen greep die ervaring aan als 
opstapje naar een omscholing tot het zorgberoep. 

Na zijn studies was het Lennert Bollé al snel duidelijk 
dat ergens in zijn eentje achter een bureau zitten 
niets voor hem was. En toen zijn kandidatuur in 
de selectieronde van de LUCA School of Arts niet 
weerhouden werd, moest hij op zoek naar iets 
anders. Zo kwam hij op een vacature terecht voor 
een vervangingscontract in het dagcentrum. Met zijn 
diploma ‘Grafische vormgeving & Webdesign’ op zak 
stapte hij eerder onverwacht de zorgsector binnen.  

“Ideaal want ik wou sowieso nog verder studeren. 
En dit gaf mij de tijd om alles op een rijtje te 
zetten. Eenmaal ik mijn draai had gevonden in het 
dagcentrum en mijn contract verlengd werd, kwam 
de interesse voor de zorg meer naar boven. Ik merkte 
dat ik veel aandacht begon te geven aan hoe we met 
onze zorgvragers moeten omgaan, en hoe specifieke 
zorgen moeten worden uitgevoerd. In december liep 
mijn contract ten eind en dat bood me de kans om via 
de VDAB en de HBO5 opleiding verpleegkunde te gaan 
studeren aan het Sint-Franciscusinstituut. Ik kijk er 
naar uit om binnen 3 jaar op de werkvloer te staan!”

Die oorspronkelijke opleiding zet Lennert vandaag nog 
altijd met veel ijver in voor de opmaak van deze krant, 
als jonge vrijwilliger. En wie weet komen we hem ooit 
nog wel eens terug tegen als verpleegkundige in één 
van de huizen bij Woonzorgnet-Dijleland. We wensen 
hem alvast succes met zijn studies!

Zij-uitstromers
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Maken we een intentieproces als we schrijven 
dat we een nostalgisch beeld hebben van de 
Alzheimeronderzoeker?  En projecteren we wellicht  de 
terechte bewondering voor al de mensen die betrokken 
zijn bij de care voor onze familieleden met Alzheimer 
of dementie op de keiharde economische realiteit van 
de wereld van de cure? De ene is een wereld vol warmte 
aangevoerd door verpleegsters en zorgkundigen met 
een groot hart. De andere wereld  wordt geregeerd 
door hun tegenvoeters: aandeelhouders en beleggers. 
Een  detail dat helpt om ons beeld van de altruïstische 
onderzoeker die onverdroten op zoek is naar een 
medicijn bij te stellen is het ontnuchterende feit dat 
het niet om alleen om het winstbejag van beleggers 
gaat maar om het perverse(?) realiseren van nog grotere 
winsten van deze beleggers. Het laatste beursverslag 
van Pfizer rapporteert een stijging van de nettowinst in 
het vierde kwartaal van 775 miljoen naar 12,3 miljard 
dollar, dankzij een gunstige belastingimpact van circa 
10,7 miljard dollar, vooral dankzij de herziening van 
uitgestelde belastingen door de belastingverlaging van 
de regering-Trump. Over heel 2017 verdiende Pfizer 
21,3 miljard dollar, tegenover 7,2 miljard dollar in 
2016 en verwacht de geneesmiddelenreus voor 2018 
nog betere cijfers te realiseren. Ook hier is niet geld 
maar geldzucht de wortel van alle kwaad. De directie 
van Pfizer zwicht voor de aandeelhouders, maar blijft - 
en dat kwam weinig in beeld in de media - wel degelijk 
investeren in onderzoeken van derden. 

Dat Pfizer stopt, betekent dus niet het einde  
van het onderzoek 
Het vinden van een effectieve behandeling voor 
Alzheimer blijft hoe dan ook de steen der wijzen 
voor de medicijnenindustrie. Het doorlezen van 
tientallen artikels van gespecialiseerde tijdschrijften 
en vakbladen leert ons dat het onwaarschijnlijk is dat 
er één enkele doorbraak komt, maar dat het heil te 
verwachten valt van een aantal kleinere bevindingen 
die gaan bijdragen aan een oplossing. Er worden in 2019 
nog drie onderzoeken afgerond die beloftevol blijken 
te zijn. Het is afwachten, maar de dag dat deze of 
andere onderzoeken resulteren in een behandeling die 
de ziekte doelmatig voorkomt of bestrijdt ofwel het 
aantal kwaliteitsvolle levensjaren verhoogt, zullen de 
farmareuzen met Pfizer op kop de eerste zijn om het 
medicijn op de markt te brengen. 

Bij onze Noorderburen lanceerde  even later de 
Nederlandse geriater Jurgen Claassen van het Radboud 
Alzheimer Centrum in het NOS-programma Nieuwsuur 
een oproep om de theorie van de eiwitophopingen in de 
hersenen los te laten en noemt dat ‘een tunnelvisie’. 
En al vinden de meeste  onderzoekers die stelling  meer 
dan één brug te ver, toch zal het stopzetten van een 
aantal onderzoeken inderdaad anderen er toe aanzetten 
om ook nieuwe wegen te bewandelen. 

Belangrijke nuance
Parlementslid Bart Malderen (SP.A) interpelleerde in 
het Vlaamse minister Philippe Muyters (N-VA), bevoegd 
voor innovatie en wetenschapsbeleid, naar aanleiding 
van de beslissing van Pfizer. Malderen wijst daarbij op  
het feit dat vorig jaar nog een strategische steun van 
2 miljoen euro aan Pfizer is toegekend. Uit de reactie 
van de minister valt op te maken dat het gaat om “een 
terugschakelen van toegepast onderzoek en gericht 
onderzoek naar meer fundamenteel basisonderzoek”. 
Politicus Malderen kan leven met dit antwoord en in 
de notulen van het Parlement laat hij optekenen: “Ik 
moest me aansluiten bij de morele verontwaardiging 
die ik in de samenleving kon waarnemen. Er was het 
moment dat het toegepast onderzoek vastliep. Eigenlijk 
hoeft dat niet dramatisch te zijn want een afgesloten 
onderzoekpiste is ook een resultaat en betekent dat 
men moet oriënteren. Men heeft uiteraard liever 
positieve resultaten. Wetenschappelijk gezien echter 
is ook dat waardevol, maar om evidente redenen 
economisch niet. De multinational heeft dan gezegd 
het toegepast onderzoek af te sluiten en terug te 
schakelen naar strategisch basisonderzoek waarbij 
de overheid financiert. Als u nu bevestigt dat Pfizer 
uit eigen middelen blijft investeren in strategisch 
basisonderzoek, dan is dat een belangrijke nuance.”

“Toch blijft de bedenking overeind  dat op het moment 
dat men in productie kan gaan, dat er verkoop is 
en er winsten worden gemaakt, dan zijn diezelfde 
multinationale ondernemingen veel minder happig 
om de overheid te financieren die het onderzoek mee 
mogelijk heeft gemaakt. Dat heeft nogal wat morele 
verontwaardiging in de samenleving gegenereerd” 
aldus nog Malderen. 

Regine legt de vinger op de zere wonde
Wanneer komt er een ‘Kom op tegen Alzheimer’? 
Wanneer zet iemand daar zijn schouders onder? was 
de vraag waarmee Regine haar betoog bij Hautekiet 
beëindigde. Met die vraag wijst Regine terecht naar 
de grote acties ten voordele voor het kankeronderzoek 
en het ontbreken als het op ondersteuning van het 
onderzoek naar Alzheimer en andere dementieziekten 
aankomt.  Daarmee legt zij - al dan niet  bewust of 
onbewust - haar vinger op de zere plek.  De pijnlijke plek 
is de geringe belangstelling die de Stichting Alzheimer 
Onderzoek bij het publiek weet te genereren terwijl 
het belang van dat onderzoek met een vergrijzende 
populatie alleen maar duidelijker wordt. Nazicht van 
het digitale krantenarchief leert met één muisklik dat 
in de Belgische pers deze stichting in de laatste twaalf 
maanden slechts 46  keer in een artikel werd vernoemd 
tegenover meer dan 25.000 artikels waarin naar ‘Kom 
op tegen Kanker’ wordt verwezen. 

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de 
Stichting Alzheimer Onderzoek (SAO) dringend 
dient bij te sturen door het ontwikkelen van een 
broodnodige marketingstrategie met een daarbij 
passend mediabeleid, gevolgd door een professioneel 
aangestuurde fundraising. SAO-directeur Wilfried Nys 
van de stichting beaamt deze stelling, maar zei dat de 
stichting absoluut onvoldoende fondsen krijgt van de 
overheid om dit primordiale objectief te realiseren. 
Nys vindt het niet kunnen dat de VRT zijn organisatie 
telkens met een kluitje in het riet stuurt. “Ze hebben 
een contract voor tien jaar afgesloten met ‘Kom op 
tegen Kanker’. Het kan toch niet dat een openbare 
omroep daarmee weigert om aandacht te vragen voor 
Alzheimer?” 

Foute exclusiviteit? 
Hopelijk pikken Malderen en zijn collega-
parlementsleden over alle partijgrenzen heen de 
verzuchting van de Stichting Alzheimer Onderzoek op. 
Wie weet zien we dan volgend jaar naast de actie Kom 
op tegen Kanker bij de VRT een actie “Alzheimer, een 
ziekte om niet te vergeten” bij de Vlaamse omroepen. 
Er is dus werk aan de winkel. Er moet ook eens aan 
de bevoegde minister van Media worden gevraagd, 
hoe de VRT met de bizarre exclusiviteitsclausule een 
belangrijke maatschappelijke opdracht uit de weg kan 
gaan.   
                 

Guido Joris

MEMOrabel - Stichting Alzheimeronderzoek (SAO) heeft dringend middelen nodig 
Grote morele verontwaardiging over houding Pfizer

Agenda
Praatcafé Dementie
• 15 maart 2018: “Nieuwe behandeling en medicatie 
voor ziekte van Alzheimer?”
Dr. Satya Buggenhout, gerontopsychiater.  
WZC Dijlehof, Minderbroedersstraat 9b, 3000 Leuven 

• 24 april 2018: “Autorijden en dementie” 
Jan Versijpt, neuroloog UZ Brussel.  
LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven 

• 16 oktober 2018: “Comfortzorg en aangepaste 
kledij voor personen met dementie (met demo van 
de verschillende mogelijkheden voor aangepaste 
kledij)” 
Nikki Dehennin en Lieve Verhavert, 
referentiepersonen dementie Zorg Leuven.  
Zorgsite Edouard Remy, Vesaliusstraat 10, 3000 
Leuven

Een praatcafé is vrij en gratis toegankelijk voor alle 
familieleden en geïnteresseerden.

Praatcafé Jongdementie 
• 14 maart 2018: “Dat heet dan gelukkig zijn…” 
gespreksavond begeleid door Katja Van Goethem 

• 23 mei 2018: “Juridische regelingen bij dementie 
op jonge leeftijd” door Guido Gutschoven 

• 25 juni 2018: “Midzomernacht in de Gempemolen” 
wandeling en vertellingen met etentje  

• 19 september 2018: “Help, mijn ouder heeft 
dementie!” avond voor zonen en dochters door 
consulente van Het Ankerpunt 

• 7 november 2018: “Medische aspecten van 
jongdementie” door Prof. Mathieu Vandenbulcke 

• 12 december 2018: “Verandering in lichaams-
bewustzijn bij jongdementie” door Jo De Clecq

Beginuur telkens 20u in Hét Ontmoetingshuis.

“Het zal niemand verbazen hoe verbolgen ik was over de beslissing van de firma Pfizer om alle onderzoek 
naar Alzheimer dementie te stoppen” zei Regine, tijdens het Radio 1 programma Hautekiet. Daarmee 
wist deze dame, we kennen haar als vrijwilligster in De Wingerd, trefzeker in één volzin de emoties van 
velen weer te geven. Reacties die spontaan kwamen aanzetten bij iedereen die het nieuws vernam dat 
de Amerikaanse farmagigant de ontwikkeling van medicijnen voor Alzheimer en Parkinson stopzet. Zelf 
ving ik bij de vleet soortgelijke kwade en verdrietige reacties op van familieleden en vrienden in de 
weken na de bekendmaking van de Pfizer.

Tel: 016/50.29.06 
Elke werkdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

E-mail: memo@dementie.be
Meer info: www.dementie.be/memo
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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

Roger Cappelle, Francois Cools, Regine 
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Thomassen, Lisette Vanhelmont, Gert 
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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: 
Lien Sempels in de flats, Romy Bruyninckx in 
woning 3, Helene Dewulf en Jolien Verschuere 
in het dagcentrum, Dolma Lhakpa in woningen 
5 tot 8, Saskia Uyttendaele en Sofie Leyssens in 
woning 13.

Bewonersnieuws
We verwelkomen mevr. Sempels en mevr. 
Vanschoubroek in Woning 2; dhr. Kelchtermans 
in Woning 3; mevr. Tusseng in Woning 4; mevr. 
Sintobin in Woning 5; dhr. Depla in Woning 6; 
mevr. Nieuwendijk en mevr. Van Camp in Woning 
11; mevr. Vanhoutvin in Woning 12; dhr. Sammels 
in Woning 13; dhr. en mevr. Boucneau-Delaunoy, 
dhr. en mevr. Beernaerts-Wellens, dhr. en mevr. 
Dehoux-Van Hoof in de Flats. 

We deelden in het verlies en de oprechte 
rouw van de families: Sas, Hollants, Pouillon, 
Schouren, Stevens, Crassaerts, Vanderijken, 
Lochy, Eeman, Boon, Rondou, Delvaux, Bollens, 
Van Belle, Swevers en De Jaeghere.

CONIX RDBM  
Architects bvba
Londenstraat 60/121
B 2000 Antwerp

JAVA bvba

Wingepark 10
3110 Rotselaar

IBO NV

Stwg op Blaasveld 56a
2801 Heffen

Steun deze krant ook in 2018 

Neem contact op met het secretariaat en bezorg 
ons het logo van uw firma. 

Hernieuwing abonnementen

In dit nummer vind je een brief met de uitnodiging 
om uw abonnement te hernieuwen. We rekenen op 
de steun van onze trouwe lezers om deze krant ook 
dit jaar weer uit te kunnen geven!

Team Woonzorgnet - Dijleland

Vrijdag 20 april 2018

zet zich in voor de Stichting tegen Kanker

vanaf 19 uur in het Grand Café

Cocktailavond Levensloop

Wingerdstraat 14 | 3000 LEUVEN
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Elke vereniging die zichzelf respecteert, biedt bij het begin van 
het nieuwe jaar aan haar medewerkers een receptie aan: een soort 
bedankje voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar en een 
stimulans om dit in het nieuwe jaar verder te zetten. Daar wou de 
directie en het bestuur van Woonzorgnet-Dijleland geen uitzondering 
op maken. Dus werden alle personeelsleden, medewerkers en 
vrijwilligers van de woonzorgcentra uitgenodigd om op vrijdag 19 
januari 2018 deel te nemen aan de nieuwjaarsreceptie. Omdat daar 
veel volk te verwachten was, leek De Wingerd als gastcentrum het 
best geschikt om al die genodigden op te vangen. Dat bleek een 
goede keuze te zijn, want even na 19u waren alle lokalen volzet. De 
genodigden werden bij aankomst verwelkomd door de respectievelijke 
directies en verantwoordelijken van hun woonzorgcentrum en van  
De Wingerd.
 
Nadat iedereen was toegekomen, nam Algemeen Directeur Griet 
Robberechts het woord om haar Nieuwjaarswens te brengen. Naast de 
klassieke wensen van gezondheid en geluk voor het jaar 2018 legde zij 
duidelijk de nadruk op het belang van aandacht voor de eigen leef- en 
gezinssituatie en het genieten van elkaar.Tijd nemen en tijd geven, 
is daarbij essentieel. Tijd is namelijk een belangrijke factor om een 
goede balans te vinden in het werk voor jezelf, voor bewoners en 
bezoekers.Vooral tijd nemen om te luisteren en zo mee te kunnen 
leven op hun ritme. De beste ideeën en inzichten komen trouwens op 
momenten dat we het stil maken bij onszelf, wandelen in de natuur 
of luisteren naar muziek. Maar, besloot de Algemeen Directeur, ik zie 
dagelijks voorbeelden van jullie inzet om tijd vrij te maken voor de 
echte dingen van het leven. Dank daarvoor.

Toen werd het tijd om er een aangename en plezierige avondviering 
van te maken. Lekkere hapjes en drankjes mochten daarbij natuurlijk 
niet ontbreken. Er was ook een jonge amateurgoochelaar aanwezig, 
die met zijn kaarten zelfs de meest aandachtige kijkers om de tuin 
wist te leiden. In een apart plekje was er ook nog plaats gemaakt voor 
een orkest en werd er tegen de sterren op gedanst tot laat in de avond. 
Een goed gevulde avond dus, met veel lachende gezichten en veel blije 
mensen. Wedden dat iedereen de volgende dag weer gemotiveerd en 
met veel goede moed, aan het werk zal zijn gegaan? Wij weten immers 
dat de bewoners op ons allen mogen blijven rekenen.

Roger

Nieuwjaarsreceptie

Raadseltje

van Piet Janssen uit Woning 9

Wat is het meervoud van SMS?

Het antwoord is …

SOS,

want dat betekent ‘save our souls’,

terwijl erbij een SMS 

alleen maar naar ‘my soul’ wordt 
verwezen.

Mijn papa kon zich wel niet meer 
herinneren

of hij het nu al of niet zelf had 
uitgevonden.

Rianne


