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Dat burgerinitiatieven de jongste jaren 
in aantal toenemen en zich openbaren 
in de meest diverse terreinen van de 
samenleving staat buiten kijf. Maar 
weerspiegelt de samenstelling van deze 
participantengroepen ook de diversiteit 
van de samenleving? Redenen genoeg 
voor de redactie van deze huiskrant om 
met Elke Plovie te gaan spreken over 
burgerparticipatie in het algemeen en in 
de zorgsector in het bijzonder. 

Guido Joris 

Ik begrijp dat je onderzoek doet naar 
allerlei vormen van burgerparticipatie? 
Klopt, ik onderzoek op welke manieren 
burgers mee vorm geven aan de 
samenleving. Ik probeer te achterhalen 
waarom en hoe bijvoorbeeld vrijwilligers 
zich engageren. En hoe ze zich organiseren 
rond bepaalde thema’s zoals armoede, 
eenzaamheid of het klimaat, om er een 
paar te noemen. Ik kijk hoe mensen in hun 
eigen omgeving initiatieven ontwikkelen 
om oplossingen te zoeken voor zaken die 
ze ‘collectief’ als problematisch ervaren. 
Evengoed kunnen burgers niet alleen 
probleemoplossend werken, maar hun 
blik naar de politiek richten waarbij ze 
het nodige activisme aan de dag leggen. 
In elk geval willen ze in beide gevallen 
verandering brengen in de samenleving. 

Is burgerparticipatie het equivalent van 
wat ze in de VS met een mooie term 
een ‘grassroots movement’ noemen? 
Ja, dat is zeker zo, het zijn initiatieven 
die aan de basis ontstaan omdat mensen 
zien dat iets niet echt gesmeerd loopt 
en gemotiveerd zijn om die dingen in 
hun omgeving te veranderen. Het zijn 
positieve acties rond van alles en nog 
wat: duurzaamheid, auto delen, veilige 

schoolbuurten enz. Als mensen zich in hun 
buurt onveilig voelen kunnen ze aan de 
slag gaan in een buurtinformatienetwerk. 
Het is alvast duidelijk dat ze zich vaak 
verenigen rond één bepaald thema. 

Voor de buurtinformatienetwerken 
waarnaar je verwees, bestaat er een 
wettelijk kader met strikt omschreven 
afspraken tussen dat netwerk en de 
lokale politie. Bestaat er ook een 
soortgelijk kader voor burgers die 
activiteiten willen ontplooien in de 
zorgsector? Is er iets geregeld? Zijn er 
afspraken? 
Dat is veelal niet het geval en dat valt 
te verklaren doordat burgers juist actief 
worden op domeinen waar de overheid 
zich niet of nauwelijks georganiseerd 
heeft. Ik heb een collega die samen met 
een achttal mensen een initiatief neemt 
voor personen met een beperking. Ze 
willen niet de zoveelste grote instelling 
zijn met hoge muren erom heen, 
maar kiezen voor een kleinschalig 
huisvestingsproject met acht bewoners. 
Deze participatiegroep kiest ook voor 
een levendige verbinding met de buurt 
als prioritaire voorwaarde voor het 
welslagen. Daarvoor kunnen ze weliswaar 
beroep doen op financiële tussenkomst 
van de Vlaamse overheid. Maar wat ze 
echt willen is een goede huisvesting in 
een zorgzame buurt. Dit aspect valt 
natuurlijk onder de beleidsdomeinen 
van verschillende overheden, al is de 
belangrijkste in dit geval het plaatselijke 
gemeentebestuur. De Vlaamse zorgsector 
kent een sterk afgelijnd overheidsbeleid 
en als zo een burgerparticipatieproject 
van het strikte beleid wil afwijken, zal 
dat moeilijker zijn dan wanneer ze erin 
slagen om hun initiatief te ontwikkelen 
binnen de speelruimte van de bestaande 
regelgeving. 

Ervaren overheden burgerinitiatieven 
niet als een vorm van kritiek? 
Dat kan soms het geval zijn, maar langs 
de andere kant zijn ze blij met burgers 
die de handen uit de mouwen steken, 
omdat die vanop het terrein, als buur 
of als betrokkene, of als vrijwilliger, 
veel beter geïnformeerd zijn en een 
levensechte kijk hebben op een bepaalde 
problematiek. Dat stelt zich vooral op 
domeinen die de overheid zelf niet of 
nauwelijks inneemt. De burger houdt 
daar vaak wel de vinger aan de pols 
en het gaat dan om issues waar politici 
zelden of niet, maar burgers wel wakker 
van liggen. En natuurlijk is elke overheid 
tevreden met burgers die zich gratis 
inzetten om problemen op te lossen, 
zeker als ze anderen hulp bieden. En dat 
is zeker het geval in de zorgsector. 

En met obstructie van haar eigen beleid 
kan de overheid wel overweg? 
Dat is minder vanzelfsprekend, maar ik 
zie het als een bijzonder democratisch 
proces omdat je in een gezonde 
democratie tegenspraak kan organiseren. 
Het debat waarbij verschillende visies 
aan elkaar worden getoetst, levert 
juist een bijdrage aan die democratie. 
Bovendien is er ook de stelling dat we in 
een parlementaire democratie leven en 
dat het democratische debat daar thuis 
hoort. Voor mij hoort dat allemaal samen, 
want zowel de parlementaire democratie 
als het middenveld met al zijn geledingen 
hebben een eigen rol te spelen. Dat 
behoedt politiekers voor vervreemding 
van de burger en houdt de betrokken 
burger bij de les. De democratie vaart 
wel bij elke versterking van deze checks 
and balances vanuit de burgerparticipatie 
en vanuit het middenveld. In het 
parlement zetelen vrijwel uitsluitend 
hoogopgeleide mensen. Parlementairen 

en beleidsmakers kunnen ongetwijfeld 
hun voordeel doen door aandacht te 
schenken aan participatieve initiatieven 
die vanuit de basis ontstaan.

 
Je brengt me naadloos bij de vraag 
waarom men in Nederland, ook in 
de zorgsector, bekommerd is over 
de geringe deelname van burgers 
met lage geletterdheid en/of lage 
sociaal-economische status. Is dat in 
Vlaanderen anders? 
Hoogopgeleide mensen kennen natuurlijk 
alle in and outs van de vergadercultuur, 
ze weten hoe ze een dossier opbouwen. 
En dat zorgt, ondanks de absolute wil 
om een burgergroep open te stellen voor 
de meest kwetsbare burgers, voor een 
subtiel uitsluitingsmechanisme. Zoals alle 
andere mensen willen nochtans ook zij 
zich inzetten, tenminste als ze overtuigd 
zijn dat hun deelname een verschil 
kan maken. Maar vergadertechnieken 
en bestuurstaal maken dat ze zich niet 
thuis voelen in zo een groep. Als ze al 
komen opdagen, besluiten ze vrij snel: 
“oei dat is hier niets voor mij, ik ga hier 
niet gehoord worden.” Dat verklaart 
bijvoorbeeld ook waarom er zo weinig 
burgerparticipatiegroepen bestaan die 
werken rond sociale huisvesting, omdat 
de burgers die daar baat bij hebben 
tot een kwetsbare groep behoren. Dat 
zou kunnen verbeteren met een aantal 
voorbereidende gesprekken: zo zou je 
een beter beeld krijgen van hetgeen 
voor deze mensen echt belangrijk is en 
wat een bepaald thema voor hen écht 
betekent. En de resultaten van die 
gesprekken moeten dan ook duidelijk 
worden gecommuniceerd binnen de 
participatiegroep.

vervolg blz 2

Bewonersraad moet zorgpraktijk in vraag durven stellen
een gesprek met Elke Plovie, deskundige burgerparticipatie  
Elke Plovie doet onderzoek aan de UCLL (Hogeschool Leuven-Limburg) 
waar zij lesgeeft over burgerschap en participatie. Zelf schrijft ze 
daarover: “364 burgerinitiatieven werden bevraagd over hun ontstaan 
en de thema’s waarop ze inzetten, hoe democratisch ze samengesteld 
zijn, hoe ze zichzelf intern organiseren en hoe ze samenwerken met de 
overheid en het middenveld. Om de diversiteit aan burgerinitiatieven te 
capteren, werd een ruime definitie van burgerinitiatief gehanteerd. Twee 
elementen zijn cruciaal: de burger is de oprichter en de belangrijkste 
participant; het burgerinitiatief is gericht op het publieke belang.”
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Als je b.v. rond het klimaat werkt en 
mensen kunnen zich geen dubbele 
beglazing veroorloven, kunnen dikke 
overgordijnen voor de ramen ook al 
een bijdrage leveren aan een betere 
woningisolatie. Wat ik wil zeggen met 
dit voorbeeld is dat oplossingen moeten 
passen in de leefwerelden van mensen 
met verschillende achtergronden. 

Wat kan een burgerparticipatiegroep 
betekenen voor De Wingerd 
en bij uitbreiding voor andere 
zorginstellingen? 

Participatie speelt op samenlevingsniveau 
en dat is voor De Wingerd als organisatie 
niet anders. Nu is de vraag hoe je samen 
met de bewoners, de zorgverleners, de 
familieleden, de vrijwilligers en zelfs 
met de buurt, vorm kan geven aan wat 
er in De Wingerd gebeurt. Over welke 
thema’s het moet gaan, is het eerste 
antwoord dat geformuleerd dient te  
worden. Het sleutelwoord is ‘samen’. 

Hoe komen we te weten wat er echt 
leeft bij vrijwilligers, familieleden, 
zorgverlenenden en alle betrokken 
actoren? Het is zoeken naar wat de 
vragen zijn en waar de noden liggen, om 
vervolgens te kijken of er mensen actief 
willen worden om daarmee aan de slag 
te gaan. Je moet dingen in vraag durven 
stellen om te kijken of ze echt goed in 
elkaar zitten. Of dat nu over de relatie 
tussen zorgverlener en zorgontvanger 
gaat of over de communicatie naar 
de familieleden, je zal het sowieso 
moeten bevragen. En net zomin als je 
het handhaven van een status quo niet 
automatisch mag verwerpen, net zomin 
mag je het automatisch goedkeuren. 
De platgetreden paden zijn veilig, maar 
niet altijd de beste. Een eigen pad banen 
vereist een bijzondere dynamiek van 
een groep betrokken burgers: bewoners, 
buren, zowel als zorgverleners, en die 
moeten vooral heel goed naar elkaar 
kunnen luisteren! 

¤ ¤ 

Expo Wijnveld
Lut Schaerlaekens, dochter van ‘zingende Martha’ uit woning 14, exposeert tijdens de maanden 
september en oktober in de wandelgang naar het Grand Café. Ontdek er verschillende soorten 
kant, van klassiek tot hedendaagse wildkloskant.

Deze tentoonstelling werd getiteld: “Ode aan Moeke”, Lut haar mama is in De Wingerd overleden 
in de maand mei van dit jaar.

De uittredende Vlaamse regering 
voerde voor het zomerreces nog een 
hele belangrijke beslissing uit: 25 
euro korting per dag op de dagprijs 
voor mensen met jongdementie en 
bijkomend personeel om aan de noden 
van deze doelgroep tegemoet te 
komen. 

Dat scheelt voor de gezinnen die 
aan deze problematiek financieel 
ten onder dreigden te gaan, al snel 
zo’n 750 euro per maand op de 
rusthuisfactuur. Daarbovenop komt nog 
de zorgverzekeringspremie van 130 euro 
per maand. Dankzij de inspanningen 
vanuit onder andere de Zorgcirkels 
Jongdementie en Woonzorgnet-
Dijleland, alle betrokken gezinnen en 
mantelzorgers, het Expertisecentrum 
Dementie en de Alzheimerliga, onder 
druk van de vele medestanders bij de 
verschillende politieke families in het 
Vlaams Parlement, maakte bevoegd 
minister Jo Vandeurzen (CD&V) hiervoor 
een bedrag van 3 miljoen euro vrij. 

Na een oproep aan de sector werden 
de vergunningen toegewezen aan 
woonzorgcentra die zich zoals De Wingerd 
al hebben toegelegd op deze bijzondere 
doelgroep of zich nog zullen specialiseren 
op de zorg en ondersteuning van ‘jonge 
mensen met dementie’. Ons huis, waar 
we al sinds 2016 met eigen middelen 
extra personeel inzetten om aangepaste 
zorg te bieden, is vandaag één van de 
23 woonzorgcentra in Vlaanderen waar 
deze nieuwe maatregel van kracht is 
gegaan. We bieden in de kleinschalige 
woningen 12 plaatsen aan, voorbehouden 
aan ‘personen met jongdementie’ die 
in aanmerking komen voor de extra 
ondersteuning. 

Binnen Woonzorgnet-Dijleland en de 
Zorgcirkels Jongdementie spreken we 
liever over ‘personen met jongdementie’, 
dan over ‘jonge mensen en dementie’ 
want je kan tegenover iemand van 38 jaar 
aan tafel zitten bij een intake gesprek, 
maar evenzeer kan een bewoner van 70 
jaar ooit de diagnose ‘jongdementie’ 
hebben gekregen. 

We blijven dan ook verder samenwerken 
met alle betrokkenen om het zorg- 
en ondersteuningsaanbod in de regio 
te optimaliseren én uit te breiden. 
Want ook al is de nieuwe erkenning en 
subsidie een stap in de goede richting, 
er dreigen nog heel wat mensen uit de 
boot te vallen. Wie niet in één van de 23 
erkende centra terecht kan en géén van 
de 200 in Vlaanderen erkende plaatsen 
toegewezen krijgt, geniet vandaag 
immers niet van deze nieuwe regeling.

Na grondig overleg hebben we een aantal 
objectieve criteria uitgewerkt die binnen 
De Wingerd gehanteerd zullen worden 
om de financiële afwikkeling voor de 12 
jongsten volgens de nieuwe regelgeving 
te laten verlopen, wanneer er meer 
kandidaten zijn die in aanmerking komen 
voor de extra overheidstussenkomst. Men 
dient tevens deze korting op de dagprijs 
zelf aan te vragen bij de sociale dienst; 
deze wordt niet automatisch toegekend 
op basis van leeftijd. 

Waarom niet automatisch de extra 
korting toepassen? 

Het zou bijvoorbeeld kunnen dat men 
weliswaar recht op heeft op deze extra 
korting, maar deze bijzondere subsidie 
niet écht of niet volledig nodig heeft 
om de maandelijkse factuur te kunnen 

betalen. De niet aangevraagde korting 
kan aan een andere persoon toegekend 
worden, die het financieel wat moeilijker 
heeft. Het resterende kortingdeel kan dan 
in een solidariteitsfonds worden gestort, 
waarmee we de financiële draagkracht 
van zoveel mogelijk  jonge gezinnen 
ondersteunen die met jongdementie 
geconfronteerd worden. 

Indien er al 12 jonge mensen met 
dementie opgenomen zijn volgens deze 
nieuwe voorwaarden en er zich een 13de 
kandidaat aandient, die jonger is dan 
de oudste van deze 12, dan zal deze 
voorrang genieten. De oudste persoon 
met jongdementie wordt dan met 3 
maanden vooropzeg geschrapt voor 
de extra tussenkomst op de dagprijs, 
indien er voor die jongere persoon een 
aanvraag tot erkenning wordt gedaan. 
Voor die nieuwe aanvraag houden we 
dan ook rekening met een wachttijd 
van 3 maanden, om binnen de huidige 
erkenningen de billijkheid voor iedereen 
te kunnen garanderen. 

 Jan Vanwezer
WZC De Wingerd

Eindelijk financiële tussenkomst bij Jongdementie

Foto: ZorgTV archieven

Foto’s: Julie Landrieu © 2018 Sociaal.Net

Lezersreactie

Hallo,

Via dit berichtje wil ik toch nog even een 
dankwoordje posten voor het initiatief 
van de bewonersraad, voor de nuttige 
en interessante info over alle initiatieven 
- klein en groot - in De Wingerd. Maar 
bovenal voor al de goede zorgen!
 
vriendelijke groeten,
Chris Vandenberghe
dochter van Lieve in Woning 5

Heb je nog verdere vragen over deze 
nieuwe regelgeving? Wil je advies 
bij het aanvragen van deze extra 
korting in een woonzorgcentrum 
met aangepaste zorg? 

Kristel Denruyter, zorgbegeleider bij 
de Zorgcirkels Jongdementie, staat 
je graag te woord: telefonisch op het 
nummer 0494 84 45 75 of mail naar: 
kristel.denruyter@zcjd.be 

Tijdens het vervolg-interview, dat verschijnt 
in het winternummer van deze krant, gaan 
Guido Joris en Elke Plovie dieper in op 
burgerparticipatie binnen de zorgsector. 
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“Het was voor ons een zware 
dobber om het huis waar we heel 
ons leven voor hadden gewerkt te 
moeten verlaten”. Woorden van 
François die samen met Marie-
Thérèse bij ons in de flatjes is 
komen wonen op 8 juli 2016. 

Hij zag Marie-Thérèse heel graag en 
had het moeilijk met haar ziekte. De 
flat werd gezellig ingericht met eigen 
creaties, schilderijen, tekeningen 
van Anton Pieck en langzaam aan 
begonnen ze zich er thuis te voelen. 
Hij startte de dag met een ontbijt 
à la François: boterhammen en een 
‘Leo Go’ en tussendoor een praline, 
een wafel, chocolade of waarom 
niet nog maar eens een ‘Leo Go’.

Zijn favoriete bezigheden: samen 
met Marie-Thérèse naar het Grand 
Café om er iets te drinken, samen 
met zijn vrouw hand in hand kijken 
naar de Tour de France (die wou hij 
zeker niet missen), samen met … 
eigenlijk deed François niets zonder 
zijn Marie-Thérèse. Wat niet wil 
zeggen dat hij na het middageten 
niet graag zijn rust had, want zoals 
hij zei ‘dan ben ik niets waard.’

Geleidelijk aan zorgde hij ervoor dat 
alles wat hem dierbaar was ergens 
een plaats kreeg in zijn flat. Daarbij 
creëerde hij zijn ‘geheime plekjes’ 
voor van alles en nog wat: voor 
snoepgoed, koekjes,   kleurpotloden, 
videobanden en zelfs voor een pakje 
schriftelijke examens ooit door 
hem gecorrigeerd. François kon 
inderdaad niets weggooien, ook zijn 
dierbaar gereedschap niet. 

Gelukkig maar! Een verstopt toilet, 
een gootsteen die niet goed afliep, een 
TV toestel of een koffiezetapparaat 
dat het liet afweten, geen nood: hij 
begon te zoeken in kasten en laden 
en wonder boven wonder vond hij 
meestal het juiste gerief om als een 
echte klusjesman het probleem op 
te lossen. 

Graag legde hij contact met iedereen 
zowel met de medebewoners als de 
collega’s die hem verzorgden, want 
François vertelde graag.

Over zijn kleinkinderen op wie hij 
erg trots was: hij schreef er zelfs 
een boek over. Over zijn job als 
leerkracht: joviaal met de studenten 
en toch streng maar rechtvaardig, 
en met de juiste aanpak zelfs de 
moeilijkste studenten meekrijgen.

En toen hij aan collega Greet 
vertelde dat hij in zijn jonge jaren 
graag danste, zette hij rock and roll 
muziek op, pakte Marie-Thérèse bij 
de hand en dansten ze een boogie. 
En ze konden het nog steeds.

Het moet gezegd: F. bracht sfeer in 
huis. Meer dan eens installeerde hij 
zijn geluidsinstallatie in de living en 
speelde hij DJ … Natuurlijk moest de 
muziek van zijn keuze luid genoeg 
staan want, ‘anders kunt ge er niet 
goed naar luisteren of op dansen.’ 
vond hij.

De F. Cools flessenopener
François was ook creatief op vele 
vlakken. Zo ontwierp hij dankzij zijn 
technisch inzicht en handigheid een 
voorwerp dat elk nieuw echtpaar 
van hem cadeau kreeg en dat nog 
in menige lade van De Wingerd te 
vinden is. Neem een lange dikke 
nagel, een achtvormige moer en las 
die aan elkaar, maar zorg wel voor 
de juiste stand van de moer “ni 
gemakkelijk”…  

En dan is er ook nog de legendarische 
bar van François. Een eigen ontwerp : 
een combinatie van hout, marmer en 
smeedwerk. Zwaar, solide, degelijk 
vakmanschap. François was er trots 
op en het kon niet anders of zijn bar 
moest mee naar De Wingerd. Eén 
deel is te bewonderen in het Café 
Jongdementie in site A, het andere 
in de belevingsgang van site B. We 
hopen er nog lang van te kunnen 
genieten.

Maar ook met taal, woorden kon hij 
goed overweg. Was er iemand jarig, 
ziek, zocht iemand troost of bij 
een speciale gebeurtenis, François 
kroop in zijn pen. Het resultaat was 
een brief, een tekst of een gedicht 
op rijm. ‘Voilà dat was rijmen en 
dichten zonder mijn … op te lichten’ 
en de guitige glimlach kregen we er 
bij.

En tekenen kon hij ook. Een grote 
tekening in houtskool van een paard 
sierde opvallend een muur van zijn 
flat. Een bewoner kreeg er voor 
de verjaardag van zijn vrouw één 
cadeau. Gecharmeerd als hij was 
heeft hij ze onmiddellijk ingekaderd.
François was soms bijzonder 

grappig. Wat kon hij soms op een 
gevatte manier reageren en tegelijk 
relativeren. Marie-Thérèse was haar 
handtas verloren. Overal werd er 
gezocht en uiteindelijk werd het 
verloren voorwerp gevonden in de 
vaatwasser. Reactie van François: 
‘Nu is ons zwart geld wit gewassen.’
Op een dag had hij zijn baard zelf 
wat korter geknipt. Een collega 
merkte op: ‘Je baard is precies 
een beetje scheef.’ Antwoord van 
François: ‘Dat zal niet opvallen want 
ik loop ook scheef’.

Ja, François, de mensen van De 
Wingerd en vooral de bewoners en 
collega’s van de zorgflats zullen 
je missen. Ondanks je eigen 
ongemakken bleef je opgewekt, 
attentvol en zorgde je voor een 
aangename sfeer in de flats. En zoals 
je na elke zorg ‘merci’ zei, zeggen 
wij nu “Merci, François”.

Rita Passchyn

Deze warme persoonlijke getuigenis, 
werd op vraag van dochter Peggy 
gebracht tijdens de afscheidsviering in 
Boom  op dinsdag 23 juli 2019.

François, een man die we niet snel zullen vergeten

Afscheid van een echtpaar in de Zorgflats

Je bent niet meer daar waar je was. Maar je bent nu overal waar wij zijn...

vrije vertaling naar Victor Hugo: “Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout là où je suis”

Meet & Greet
Chris is een dagelijkse bezoekster van het 
dagcentrum in De Wingerd. Toen we haar wat 
beter leerden kennen, zijn wij erachter gekomen 
dat Chris één van de grootste fans is van de artiest 
Rob de Nijs.  

Om haar te verrassen, probeerde ik contact op  
te nemen met de manager van de Nederlandse 
zanger. Na wat rondbellen en mails sturen, had ik 
de juiste persoon te pakken. Toevallig kwam Rob 
de Nijs deze zomer naar Suikerrock in Tienen. Dat 
was het ideale moment om samen met Chris haar 
idool te ontmoeten.

Wij kregen een uitnodiging van de manager voor 
een ‘meet and greet’ zoals dat tegenwoordig heet. 
Chris, haar zoon en ikzelf vertrokken op zondag 28 
juli vol spanning naar Tienen. Na enkele minuten 
wachten, werden we ‘backstage’ meegenomen 
naar zijn kleedkamer en daar stond hij dan, gewoon 
voor ons in levende lijve: dé Rob de Nijs!

De glimlach van Chris was onbetaalbaar en ze 
kreeg een kus en een dikke knuffel van Rob. Na 
het overhandigen van enkele Karmelietjes lieten 
we  Chris en Rob nog wat verder praten. Een dag 
uit de duizend. 

Wim Kerremans

Rob de Nijs is een absoluut icoon van het 
nederlandstalige lied, een ware legende in zowel 
Vlaanderen als Nederland. Vorig jaar vierde hij 
zijn 75ste verjaardag en volgend jaar zal hij 60 
jaar op de planken staan met een eindeloze reeks 
hits: ‘Malle Babbe’, ‘Het werd zomer’, ‘Het ritme 
van de regen’, ‘Zondag’, ‘Hou me vast’, ‘Banger 
hart’, om er maar enkele te noemen. 

In de Nederlandse krant De Telegraaf kondigde 
de zanger midden september zijn afscheid aan. 
Daarmee valt het doek over een rijke carrière 
nadat Rob de Nijs onlangs te horen kreeg dat hij 
Parkinson heeft. Dankjewel voor alles, Rob en we 
zullen jouw liedjes nog lang blijven meezingen!

Elke 3e dinsdag komen we in het Grand Café 
van 18u tot 19u samen met het geheugenkoor 

‘Que Sera, Sera’. Mensen met en zonder 
geheugenproblemen zingen samen bekende 

liedjes, want wanneer het geheugen verdwijnt, 
blijven mooie liedjes hangen. 

Deelname gratis en vrijblijvend!



Internet: www.wingerd.info

4.

Column van Jan Hautekiet
À LA FRANÇAISE

Voor de 5de keer al mocht ik met Patrick Riguelle en mijn kinderen Jasper en 
Eva de zomervakantie afsluiten met een uurtje Franse liedjes.

Elke keer een bijzondere ervaring. Omdat het publiek erg gemengd is - familie, 
bewoners, jong, oud…-, omdat we de duur beperkt houden, en vooral omdat 
we voelen dat Franse liedjes toch die extra snaar raken.

Heeft het te maken met het feit dat Frans repertoire vroeger veel algemener 
beluisterd werd en dus bekend was? Heeft het te maken met de hoge graad 
van meezingbaarheid van sommige liederen?

De allereerste keer dat we dit deden was in een woonzorgcentrum in Jette, 
en nadien kwam een begeleidster ons vertellen hoe ze stomverbaasd had 
vastgesteld dat één van haar patiënten die het afgelopen jaar nauwelijks nog 
gesproken had, het tijdens het concert op een meezingen had gezet.

Een tijdje later las ik dat wetenschappelijk onderzoek had uitgewezen dat  
Frans repertoire bijzonder aangewezen is om mensen met dementie te 
activeren. Je hebt overigens geen onderzoek nodig om te voelen dat muziek 
een geweldige katalysator en deeltjesversneller kan zijn voor mensen  die 
in hun taal en communicatie beperkt zijn door één of andere neurologische 
aandoening.

Muziek kan veel: rust brengen bij irritatie, activeren bij passiviteit, vrolijk 
maken bij verdriet, of net tranen verwekken - dus emoties oproepen. 
Muziek maakt mensen wakker die wat in zichzelf gekeerd zijn. Muziek 
roept herinneringen op, en brengt kwaliteit in het leven. Het plezier dat 
mensen beleven aan het beluisteren van muziek en er desgevallend zelf aan 
participeren, is sterker dan vele therapieën.

Dat stellen we jaarlijks zelf vast op het concert. 

Muziek die je hebt leren kennen tussen je 15 en 25 werkt ook het best op de 
herinnering en de emoties. Ik heb Patrick Riguelle al gewaarschuwd. Nu is 
het Frans chanson, maar binnenkort zullen The Sex Pistols ons concurrentie 
aandoen.

Hoe ànders is het om te spelen voor een publiek waarin ook mensen met 
dementie zitten? Er komt makkelijker interactie, zoveel is zeker. Maar is dat 
niet precies waar een artiest vaak met veel moeite naar op zoek gaat? In dat 
soort omstandigheden komt de interactie bijna vanzelf. Mensen zingen mee, 
roepen een vraag, geven zonder woorden aan dat de muziek aankomt.

Een artiest tekent meteen voor een actieve zaal, die mee opgaat in de muziek.
Niets erger dan een afwachtend publiek dat met de armen gekruist wacht op 
het einde van het concert.

Het is met andere woorden een win-winverhaal, en een relatief kleine moeite 
om veel effect te sorteren.
Het plezier zit dus aan beide kanten van de zaal.

Hartelijk, 
Jan Hautekiet

Veilig de trap op en af

Steunen met twee handen geeft betere houvast

Traplopen vormt een uitdaging voor veel bewoners in De Wingerd. Sinds deze 
zomer beschikken we over de AssiStep, een nieuwe loophulp. Je vindt die in de 
gang tussen de woningen en de flats. Op weg naar het Grand Café hopen we dat 
meer en meer mensen de trap zullen nemen. 

Vanzelfsprekend gebruiken de meeste mensen de trapleuning. Met deze hulp kan je 
de beide handen gebruiken. Aan de AssiStep-leuning zit een makkelijke handgreep 
die beide handen steun geeft tijdens het omhoog en omlaag lopen. De speciale 
rail die tegen de muur bevestigd is, kan je ook nog als gewone leuning gebruiken. 
Binnenshuis verplaatsen veel van de bewoners zich samen met familie of iemand van 
de woning. In plaats van de naastliggende lift te nemen, kun je met de AssiStep de 
trap eens nemen.

Mensen met gangproblemen hebben vaak angst om te vallen. Langer je spierfuncties 
onderhouden helpt dit valrisico te beperken. Het stabiele handvat geeft steun bij 
evenwichtsproblemen.

Om de trap op te stappen klap je de handgreep naar je toe, weg van de muur, en 
duwt hem met beide handen voor je uit. Wanneer je er kracht op zet en hem naar 
beneden trekt, vergrendelt de steun. De handgreep klapt weer in door de veiligheid 
af te zetten met de rode knop.

Op weg naar beneden, til je de handgreep op om vooruit te komen. Steun je erop, of 
zelfs als je de greep even lost, dan vergrendelt die opnieuw. Zo voorkomt de AssiStep 
dat je struikelt en voorover valt op de trap. Het blijft belangrijk ook bij het afdalen 
de armen te strekken.

Traplopen is een uitstekende vorm van lichaamsbeweging. Het is bewezen dat 
traplopen een positieve bijdrage levert aan het behoud van vitaliteit. Bij bewoners 
met dementie is het gebruik van de AssiStep aan te bevelen met begeleiding. 

Het toestel is afkomstig uit Noorwegen. Elders in Europa is de AssiStep reeds in vele 
particuliere woningen geïnstalleerd. Bij ons in De Wingerd heeft de Nederlandse 
firma M’Bility het eerste exemplaar voor de Belgische markt geïnstalleerd. 

Gouden regels voor het gebruik van de AssiStep: 

1. Duw de handgreep helemaal vooruit tot de armen gestrekt zijn.
2. Doe één handeling tegelijk: éérst de armen, dan de benen!

Riekje

Meer informatie over het product en de toepassingsmogelijkheden, eventueel 
ook bij u thuis, vind je online terug: www.mbility.nl | www.assistep.nl 

Hebben jullie ‘Hugo‘ al zien staan? 
    
‘Hugo‘ is een handgeschakelde diesel, een moduleerbare ‘deelauto’ met achteraan
een rolstoellift en dat voorziet in een mogelijke bezetting met:
• 1 chauffeur en 4 passagiers, of
• 1 chauffeur, 1 passagier in een rolwagen en 1 passagier vooraan.

Voorlopig kunnen familie van bewoners en personeel van De Wingerd al gebruik 
maken van deze deelauto. De kostprijs is voorlopig vastgesteld op € 0,40 per gereden
kilometer. Reservatie is mogelijk via het onthaal van het woonzorgcentrum.

Voor meer informatie kan je altijd bij: Liesbet Volders, centrumleider Wijnveld
Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; telkens van 9u30 tot 16u00.
E: liesbet.volders@wznd.be | tel. 016/28.49.50
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Het verdriet van Vlaanderen 
Maandag 21 oktober 2019 verwelkomen we jou graag in het Grand Café, om 
19u30,  voor de boekvoorstelling van “Het verdriet van Vlaanderen”. Dit werk is 
het resultaat van Hein en Toon Van den Brempt hun deelname aan de succesvolle 
Canvasreeks ‘Kinderen van de collaboratie’. Vanuit het besef dat er veel meer 
te vertellen en te ontdekken viel, namen ze schrijfster Kristien Hemmerechts 
onder de arm en gingen ze op zoek naar de waarheid achter de taboes, de halve 
waarheden, de leugens en de mythes uit hun kindertijd.

Met deze voorstelling vertellen, verbeelden en verklanken Kristien, Hein 
en Toon hun zoektocht. De sax en de mondharmonica van Hein, de cello van 
Toon en enkele welgemikte liederen nemen de toehoorders mee langs brieven, 
herinneringen en ontdekkingen. Foto’s en tekeningen van Toons hand werpen 
soms een zacht, dan weer een scherp licht op deze tumultueuze en bij wijlen 
verscheurende familiegeschiedenis. Vlaanderen heeft een lange traditie van 
zwijgen en toedekken wanneer het over de collaboratie gaat. Met ongekende 
moed en doortastendheid willen Hein en Toon die stilte doorbreken.

Deelname € 5 – vooraf inschrijven is nodig: liesbet.volders@wingerd.info

‘t Zomerde weer in De Wingerd
   Mama (Paula) verhuisde op 1 december 2016 naar Woning 13. Op het kerstdiner van 
datzelfde jaar tekenden we samen met haar present. Op aperitiefconcerten, wandelingen, 
TD’s, restaurantdagen, nog twee kerstdiners, zo dikwijls waren we er samen bij. En dus 
ook als ’t Zomerde in De Wingerd, in 2017 en 2018. Vijf dagen na nog een laatste porto op 
de TD van 4 juni was het voor haar genoeg geweest. Toch komen we nog eens iets drinken 
in ’t Grand Café, aan haar vaste tafel, iets eten en ja, ook naar ’t Zomert. 
   De sfeer is anders dan tevoren, maar dat ligt niet aan ’t Zomeren zelf, we weten wel: 
dat zit alleen in ons. Het is dezelfde omgeving, het is nog even goed georganiseerd, 
veel mensen zijn dezelfde en het is altijd een plezier er ook dezelfde vaste aanwezigen 
Betty en Jani van Woning 13 tegen te komen en nadien in de woning de andere (nu ja, 
ex-)medebewoners. En we sponsoren nog altijd even graag het Grand Café met onze 
bescheiden bijdragen. 
   Anders dus, dat wel. Maar tegelijk - even abstractie gemaakt van de basis van dat anders 
- houden we het, zoals Mia het in haar welkomstwoord zei, op ‘een goed alternatief voor 
Marktrock’. En eigenlijk nog stukken beter dan Marktrock… want dat is niet meer, terwijl 
De Wingerd nog altijd rustig verder Zomert.                

            Marc Vandenbempt

We stellen u graag twee exclusieve 
Spaanse wijnen voor, die u niet in de 
winkel zult vinden. U kunt daar zalig 
van genieten met het bijkomende 
goede gevoel dat u de Zorgcirkels 
Jongdementie steunt. 

De rode en de witte “Etéreo” komt uit 
Chinchilla de Montearagón. Dat ligt 
in het zuidoosten van Castilië, vlak 
bij Albacete, op ongeveer twee uur 
rijden ten zuidwesten van Valencia. De 
geografische herkomstbenaming „IGP 
Vino de la Tierra de Castilla“ werd pas 
in 1999 officieel, maar het wijngebied 
heeft al een erg lange traditie. Don 
Quijote dronk zeer zeker wijn uit dat 
gebied, want de Mancha ligt er middenin. 
Het is er overwegend droog, met matig 
koude winters en hete, droge zomers. 
De wijngaarden voor de Etéreo liggen 
op 1000 m hoogte: wat vriesnachten in 
de winter kunnen dus zeker bijdragen 
tot de kwaliteit van de wijn. Een 

grote variatie van druiven kan er goed 
gedijen; een aantal druivensoorten van 
Franse oorsprong leveren door terroir en 
klimaat onverwachte, rijke verrassingen 
op. De wijnen leveren Spaanse zon in 
de fles. Een teken van bijzonder goede 
vinificatie: zowel de witte als de rode 
wijn zijn naar huidige maatstaven matig 
in alcoholgehalte: 12,5 voor wit en 13,5 
voor rood. Een kwalitatief zo heerlijke 
wijn met matig alcoholgehalte heeft het 
grote voordeel dat als u hem drinkt een 
tweede glas tot bijkomend genot kan 
leiden, zonder het gevolg dat u meteen 
in de rol van Don Quijote wegzakt en een 
Sancho Panza nodig hebt om u op het 
rechte pad te houden.

De witte wijn ging verrassend open als 
een kunstvolle waaier: hij ontvouwt 
een bloemige geur die zijn verleidelijke 
belofte houdt in de smaak, aangenaam 
rond en tegelijk levendig, mooi 
evenwichtig. (Neus die doet denken aan 
lychee, citrus en een vage toets banaan…) 
Hij heeft een lange afdronk. De subtiliteit 
is het resultaat van een geraffineerde 
compositie uit 58% Sauvignon Blanc en 
42% Chardonnay, en bij deze laatste ook 
een beetje rijping op houten vat. Wij 
vonden hem ideaal als aperitiefwijn, 
maar hij bleek ook best lekker bij een 
slaatje met wat zeevruchten en bij 
een (jonge) schapenkaas, zelfs bij een 
sneetje rauwe gedroogde ham. 

De rode wijn is een half jaar gerijpt 
op grote vaten van Franse eik. Die 
geeft een minder dominante houttoets 
af dan de Amerikaanse, de fruitige 
smaak blijft dus lekker dominant. 
Intussen verhoogt de houttannine wel 
de stevigheid (en bewaarbaarheid) van 

de wijn: na drie dagen (overgegoten 
in 25-cl-flesjes, door het overgieten 
lichtjes met zuurstof verrijkt dus) bleef 
de wijn nog steeds lekkerder worden. 
Zorg er dus voor dat u binnen een paar 
jaar nog enkele flessen over hebt! Ook 
hier een verrassende samenstelling: 25% 
Garnacha Tintorera, 40% Petit Verdot 
en 35% Cabernet Sauvignon. Hoewel 
de druiven van Franse oorsprong het 
merendeel uitmaken is de Etéreo toch 
een wijn die ‚Spaans‘ smaakt!.  Spaanse 
rode wijn is altijd minder gebaat bij 
Franse of erg geprononceerde kazen dan 
bij vleesgerechten, deze wijn past zeker 
bij een heel veelzijdige keuken. 

Prijs: €10 per fles, bij aankoop van 
12 flessen 1 gratis en de winst gaat 
integraal naar de Zorgcirkels. Rudi Thomassen

Twee excellente wijnen in een exclusieve 
geschenkverpakking t.v.v. het goede doel.

Gekeurd en Goed bevonden

Nieuwe wijnen geselecteerd voor de Zorgcirkels Jongdementie

Hoe brengen we 50.000 
flessen aan de man?

De collega’s van de Zorgcirkels zoeken voor 
de Warmste Week maar liefst 500 personen 
of teams die de uitdaging aan willen gaan om 
100 flessen van deze exclusieve wijnen te 
verkopen! 

Neem je de handschoen op? 

Contacteer dan Riet Buvens 
Hét Ontmoetingshuis:
CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie: ’s 
Hertogenlaan 97 | 3000 Leuven
tel. 016 29 50 59 
e-mail: zorgcirkelsjongdementie@zcjd.be

Lof aan de wijn 
     naar Omar Khayam

Waarom verkoop jij, handelaar, je wijn?
Wat geven ze je voor jouw wijn in ruil ?
Geld? Ach, en wat kan geld je dan wel geven?
Macht? Ben je dan al niet een wereldheerser
als je een glas wijn in je handen houdt?
Rijkdom? Kan iemand rijker zijn dan jij
die in je glazen goud hebt en robijnen, 
parels en dromen die je wijn doet komen?
Liefde? Komaan, voel je je bloed niet branden
wanneer het glas je lippen kust met vuur:
smaken de kussen van de volle wijn
niet als die van het mooiste meisje kunnen zijn?
Je wijn geeft alles wat je willen kan:
wel, handelaar, waarom verkoop je hem dan?

Dichter, ik schenk mijn wijn graag uit voor iedereen
omdat ik dan macht schenk, rijkdom en dromen, liefde,
omdat jij met je liefje in je armen dan aan mij
denkt, het glas heft om een vriend geluk te wensen,
omdat God water zegende tot goede wijn
en goede wijn, gezegend, aanbood als zijn bloed.
Noem me geen handelaar, mijn vriend, maar noem mij dichter.



Sponsor een pergola en waterornament
We willen graag een pergola-tuin aanleggen om bewoners en bezoekers de vrijheid te schenken 
terug meer buiten te komen. Een plek om elkaar te ontmoeten, weer in beweging te komen door te 
gaan wandelen, samen met familie en vrienden een nostalgisch moment te beleven. 

Het opborrelende water in een waterornament zorgt voor een rustgevend effect. Het is voor 
bewoners en kinderen ook leuk om de speelse structuur opgebouwd met honderden klein platte 
steentjes aan te raken. Op warme dagen het klaterende water over de handen te laten stromen. 

De geraamde kostprijs van het project bedraagt ruim 6.500 euro. Alleen met financiële hulp  van 
enkele milde sponsors kunnen we dit project uitvoeren...

Je kan jouw steentje bijdragen kan door een gift over te maken op het rekeningnummer van 
Woonzorgnet-Dijleland VZW: BE63 7340 3603 5408 met vermelding “PERGOLA DE WINGERD”. 

Internet: www.wingerd.info
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Poëzie

HERFST
De bruine haren van de herfst
en weemoed heeft de geur van rijpe appels. 

Een hand nu, warm en heel nabij
zou voor een poos de pijn verzachten. 

Gestoei van eenden in het riet 
een vissenstaart slaat plots een krul
op `t zilveren dekblad van het water

O laat dit ogenblik nog even
even toch
geef al de rest respijt tot later. 

Jos Smeyers

Jos Smeyers schreef dit gedicht toen hij al aan de ziekte van Parkinson leed.  
Hij was een geboren “Vlierbekenaar” en was emeritus hoogleraar Nederlandse 
letterkunde aan de Facultés Universitaires St.-Louis in Brussel. Hij publiceerde 
talrijke romans, cursiefjes en gedichten. 
Ik stel me voor dat hij bij de vijvers van het Provinciedomein in Kessel-Lo het 
beeld oppikte van de eenden en de vissenstaart… Geeft dit gedicht niet mooi de 
mengeling van weemoed om het verlies en hoop op nog mooie momenten weer, die 
zeker vaak in de Wingerd te vinden is?

RT

Preekstoel 

De Drie-éne-God
Wij hebben als jonge christenen dikwijls ons verstand gemarteld om te begrijpen 
hoe het mogelijk is dat er maar één God is en dat er drie goddelijke personen zijn, 
met name: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Wij slaan een kruis en telkens 
duikt de vraag weer op: de Drievuldigheid, hoe is dat mogelijk?

Wij kregen indertijd het verhaal mee van dat mannetje aan het strand. Het schepte 
zeewater met een lepel en goot dat telkens in een zandputje. En daar kwam de 
heilige Augustinus voorbij, die piekerde over het bestaan van de Drievuldigheid... 
"Hé, mannetje, riep hij, wat ben jij daar aan 't doen?" "Ik giet de zee in mijn putje!" 
antwoordde de jongen. "Maar, dat is toch onmogelijk!" sprak de heilige. "Wel, zei de 
jonge kerel, het is ook niet mogelijk het grote mysterie van de Drie-éne God in uw 
klein verstand te krijgen!" En de meester vertelde ons vervolgens dat het mannetje 
aan het strand Jezus zelf was.

Toch blijven de vraagtekens over wanneer wij met de dogma's van de kerk te maken 
hebben. Al  viel ik in Bierbeek op een tekst, die ik de moeite waard vond, om in 
'Preekstoel' af te drukken. Hier komt de tekst:

Wie God zegt moet het verhaal vertellen
van Hem die heet: "Ik zal er zijn voor u".

Die als een Vader aan de oorsprong staat van ons bestaan,
die ons de wereld heeft toevertrouwd
opdat wij er zorg voor zouden dragen,

die met ons meegaat, ons zegent en zendt
om een zegen te zijn voor anderen.

Wie God zegt moet het verhaal vertellen
van Jezus Christus,

de Mens in wie duidelijk werd wie God is,
die zijn naam ten volle heeft waargemaakt.

De Mens die er is voor iedereen:
als brood aan mensen gegeven.

Wie God zegt moet het verhaal vertellen
van zijn Geest die in ons leeft,

die in ons spreekt: "Ik ben er voor u",
die ons bezielt en richt

om zijn naam in ons leven waar te maken.
Onze God is één groot verhaal van Liefde,

dat in ons leven te lezen is.

Deze tekst zou ook als Geloofsbelijdenis kunnen dienen. Helemaal anders dan die 
zwaar beladen woorden van het 'Credo in unum Deum' , die vandaag de dag in 't 
Nederlands nog steeds worden afgerammeld. Er is immers - de dag van heden - een 
grote nood aan warme hartelijkheid in onze kerken. Nota bene: deze hartelijke 
sfeer is er wel tijdens de eucharistievieringen in 'onze Wingerd'.

Pater Piet

Bij de kindjes
Jef komt wekelijks als vrijwilliger op bezoek in de woningen van De Wingerd. Hij 
slaat een praatje met de bewoners, zingt met de mensen mee of maakt met hen een 
wandeling in de buurt. Telkens weer schrijft hij zijn indrukken en ervaringen uit, nu 
en dan publiceren we daaruit een cursiefje in de krant. Het mooie verhaal over de 
bezoekjes aan onthaalmoeder Janneke van Veen willen we jullie niet onthouden.
 

Séke zat al klaar in haar rolstoel, en ik nam ook Katie mee, die zelf nog stapt. Ze stapt 
gaarne op haar eigen ritme en het liefst enkele meters na mij. Op een bepaald moment 
was ik haar kwijt. Maar gelukkig vond ik haar snel terug. Katie zelf was dolgelukkig dat 
ik haar terugvond. Aangekomen in het huisje met de kindjes was er jolijt bij de kinderen: 
opa en oma’s zijn daar. Met het mooie weer waren ze buiten in de hof. En er was een 
konijn in een hokje dat ze konden voeden met gras. Zo gaf ook Katie de konijntjes gras. 
In de naburige weide waren er drie paarden, die heel dichtbij kwamen; aandachtspunt 
van de kindjes en van de bewoners. Ja, die bezoekjes bij de kindjes zijn altijd anders 
en altijd een succes. De bewoners bloeien als het ware open als ze die kinderstemmen 
horen. Na een half uurtje vertrokken we. De bewoners heel tevreden.

 
Nitje en Ty stappen beiden zelfstandig. Maar toen we 

één derde van de afstand afgelegd hadden, werd Ty te 
moe om verder te stappen en kreeg rugpijn. Ik besloot 
haar terug naar huis te brengen. Dan vertrok ik opnieuw 
met Nitje en ik nam er Laintje in haar rolstoel bij. Bij 
de kindjes aangekomen hoorden we luidruchtig blijde 
stemmen: opa en de oma’s zijn daar. Dat viel bijzonder 
in de smaak bij zowel Laintje als Nitje. Beide bewoners 
en de kindjes deden samen allerlei spelletjes en op een 
bepaald moment kreeg Laintje van de onthaalmoeder een 
bord met eten voor een kindje van 8 maanden. Laintje 
genoot van de grootmoedertaak: de baby voeden, lepeltje 
per lepeltje. Onthaalmoeder Janneke vond het zo leuk dat 
ze spontaan haar GSM nam en begon te fotograferen.

Na een half uur keerden we terug naar De Wingerd. Onderweg kwamen we een 
grootmoeder tegen met een baby in de koets. De dame nodigde ons uit om haar grote 
tuin met veel bloemenweelde te bezichtigen.  Er was ook een vijver met rode vissen. En 
of de bewoners genoten! De moeder van die dame was ook drie jaar in De Wingerd 
geweest. Vandaar wellicht die geste van ons in haar tuin uit te nodigen. Toen ik Laintje 
en Nitje afzette, kon ik zien (en horen) dat ze heel tevreden waren.

Jef Vandeputte
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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

MEMOrabel
Praatcafé Dementie

Donderdag 5 DECEMBER - 13.30u
Belevingsgerichte zorg
Sigrid De Geyter, docente en 
ervaringsdeskundige
WZC Sint-Margaretha 
Kortrijksebaan 4, Holsbeek

Woensdag 11 DECEMBER - 20u 
Praatcafé Jongdementie
exclusief voor kinderen van personen 
met jongdementie
Het lelijke eendje of hoe je kan 
groeien en sterker worden als    
mantelzorger
Katja Van Goethem, ECD MEMO
LDC Wijnveld
Wingerdstraat 14, Leuven

Nieuwe boeken in het 
documentatiecentrum:

Sinds het oorspronkelijke boek is 
geschreven, zijn er echter veel 
veranderingen geweest in ons begrip 
van dementie. De redacteur van 
deze nieuwe editie, Dawn Brooker 
werd begeleid door Tom Kitwood. 
Dementie heroverwogen opnieuw 
bezocht is een ideale hoofdtekst of 
aanvullende tekst voor al diegenen 
die studeren of werken in de 
verpleging, medicijnen, psychiatrie, 
psychologie, ergotherapie, sociaal 
werk, volwassenenonderwijs, 
gerontologie en gezondheid en 
sociale zorg meer algemeen.

Dit boek brengt de dilemma’s in 
beeld waarvoor je komt te staan als 
je zorgt voor iemand met dementie. 
Besproken aan de hand van acht 
waarden waaruit het dilemma 
voortkomt, zoals autonomie en 
veiligheid.

Praatcafé jongdementie 
met Prof. Dr. Wim Distelmans

WOENSDAG 23 OKTOBER OM 19U30 IN LDC WIJNVELD

Lezing ‘Een waardig levenseinde’ door Prof. Dr. Wim Distelmans, 
professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB.

Binnen het UZ Brussel is hij verantwoordelijk voor supportieve en palliatieve zorg. 
Als een van de pioniers in België voor de erkenning van palliatieve zorg, vocht prof. 
dr. Distelmans voor het recht op euthanasie.  Hij stond als oprichter mee aan de wieg 
van verschillende organisaties die deel uitmaken van het expertisecentrum Waardig 
Levenseinde w.e.m.m.e.l. Dit centrum bundelt expertise en wetenschappelijke 
kennis, neemt een actieve rol op in het maatschappelijk debat en doet aan 
sensibilisering en praktische ondersteuning van de brede bevolking, de patiënt, 
de mantelzorger en de hulpverlener op vlak van levenseindebeslissingen en 
levenseindezorg.

Na de lezing, waar iedereen welkom is, volgt een nabespreking in kleine groep, voor personen met jongdementie en hun 
familie. Deelname lezing: € 8,00 – inschrijven is nodig. Aanmelden bij: liesbet.volders@wijnveld.info

Wat we kunnen leren van mensen met dementie 

Hoe kunnen mensen met dementie de kans op een burn-out verminderen? 
In een kick-off workshop ontdekken 
deelnemers vanuit het bedrijfsleven 
het antwoord op die vraag tijdens 
de start van het unieke project 
“De Rustverleners”. Ze laten zich 
onderdompelen in het dagelijks leven 
van de bewoners in De Wingerd. Een 
bijzondere ervaring.

Vanwaar komt dit bijzondere idee?
Dirk Swaegers: “Vijf jaar geleden is mijn 
schoonvader verhuisd naar De Wingerd, 
een woonzorgcentrum voor mensen met 
dementie. Al vanaf de eerste dag dat 
we op bezoek kwamen in de woning 
had ik het gevoel dat we iets kunnen 
leren van de bewoners. Ik kon echter 
niet aanduiden wat. Eén specifieke 
situatie herinner ik me wel nog heel 
goed. Wanneer we na het aanbellen de 
woning binnen kwamen, stapte er een 
grote, rijzige man naar ons toe. Zonder 
iets te zeggen keek hij ons recht in de 
ogen en stak zijn hand uit. Hij kwam ons 
begroeten. Hij was vriendelijk, op een 
manier die wij niet gewend zijn.”

“De overtuiging dat we iets kunnen 
leren van mensen met dementie bleef 
me achtervolgen. Ongeveer twee jaar 
geleden was ik uitgenodigd op een 
seminarie in De Wingerd. Tijdens de 
receptie die daarop volgde, kwam ik 
in gesprek met een zorgcoördinator en 
kinesiste. We spraken over het belang van 
rust in de zorg. Wanneer de zorgverlener 
onrustig is, worden de bewoners 
onrustig, wanneer de zorgverlener rustig 
is, worden de bewoners ook rustig. 
Plots viel het woord ‘Rustverlener’, een 
zorgverlener is in eerste instantie een 
rustverlener.”

Hoe kwam het project tot stand?
“Tijdens de gesprekken met Jan 
Vanwezer, de dagelijks verantwoordelijke 
van De Wingerd, werd het duidelijk 
wat we kunnen leren van mensen met 
dementie. Zij zijn een spiegel van hoe 
wij ons voelen, zij kunnen ons helpen 
om bewuster te worden van onze eigen 
emoties en overtuigingen, van onze rust 
en onrust. Het feit dat we ons onrustig 
voelen wanneer een bewoner ons recht 
in de ogen kijkt en een hand komt geven 

vertelt vooral iets over ons.  Het is een 
spiegel. En hebben we dat niet nodig 
in deze tijden waar stress/onrust alom 
tegenwoordig zijn? Een milde spiegel en 
uitnodiging om even stil te staan? Stil 
te staan bij wat we voelen en denken, 
zonder oordeel. Bewust worden om 
vandaar uit bij te sturen. Samen met 
Antje Proost, zorgcoördinator en het 
team van De Wingerd hebben we deze 
workshop ‘Wat we kunnen leren van 
mensen met dementie’ heel concreet 
uitgewerkt.” 

Een blik in de spiegel
Jan Vanwezer: “We kunnen veel leren 
van mensen met dementie, want zij 
zeggen vaak zonder filter wat ze denken 
en hoe ze zich voelen. Open en eerlijk 
kijken ze naar de wereld, hartelijk 
en warm maar ook confronterend. Ze 
houden ons onbewust een spiegel voor, 
waardoor we onze eigen rust en onrust 
kunnen zien. Een cruciale stap als je de 
stress in je leven wil aanpakken.”

“Met dit inzicht startten we samen met 
energiecoach Dirk Swaegers het project 
‘De Rustverleners’. We richten ons op 
ondernemers, bedrijfsteams, iedereen 
die zijn stress de baas wil blijven, wil 
groeien en bijleren. De deelnemers 
draaien een dag mee in een woning. 
Ze lunchen, praten, wandelen, koken 
samen met de bewoners… Zo worden 
die bewoners echte ‘rustverleners’ die 
hen zonder het te weten uitnodigen om 
hun manier van denken onder de loep te 
nemen.” 

Win-win
Dirk Swaegers: “De deelnemers geven 
ook iets terug. Een luisterend oor, 
aandacht en respect voor de bewoners 
en voor de rol van de zorgverlener. Zo 
bekampt het project De Rustverleners 
niet alleen stress en burn-out, maar 
verandert het ook het maatschappelijke 
beeld van mensen met dementie ten 
goede. Net dàt maakt het zo een uniek 
project, dat ondertussen de steun kreeg 
van de Koning Boudewijnstichting. En 
na de 4 pilootsessies eerder dit jaar en 
vorig najaar, kunnen we stellen dat het 
concept werkt!” Stijn  Paemelaere

Meer weten over deze workshops? 

Dirk Swaegers
 energiecoach 
dirk@energ.be 

Antje Proost
zorgcoördinator 

antje.proost@wingerd.info

www.derustverleners.be

volg alle nieuwtjes via: 
facebook.com/derustverleners
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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.vanespen@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

Riekje Akkerman, Riet Buvens, 
Isabelle Boelen, Paul Coosemans, Mia 
De Brabander, Piet Debruyn, Kristel 
Denruyter, Jan Hautekiet, Guido Joris, 
Wim Kerremans, Rita Passchyn, Antje 
Proost, Mieke Soens,  Caroline Terranova, 
Rudi Thomassen, Lut Vanaerschot, 
Margriet Vanvolsem, Jan Vanwezer en 
Liesbet Volders.
 
Vormgeving: Stijn Paemelaere
  Lennert Bollé
 
Eindredactie: P. Coosemans
  S. Paemelaere
Tel.:   016 28 47 90

Reageren via: redactie@wingerd.info

Jaarabonnement: € 15,00
Steunabonnement: € 50,00
IBAN:  BE69 7343 5622 0078 
BIC:  KREDBEBB 
met vermelding ‘Huiskrant Wingerd’

Sponsors

Personeelsnieuws
Ingrid Mannaerts en Ylien Moes startten als nieuwe 
zorgkundigen in Woning 11 en Woning 2. Gert 
versterkt het zorgteam van Woning 4 en Johanna 
Kindermans in Woningen 1-4. Welkom collega’s!

Bewonersnieuws
We verwelkomen dhr. Albert, dhr. Gutschoven, 
mevr. Meers in Woning 1; dhr. Dewinter, dhr. 
Smets, dhr. Vanderschoot in Woning 2; mevr. 
Huybrechts, mevr. Perdieus in Woning 3; dhr. 
Hötte, dhr. Vanbelle in Woning 4; mevr. Passenier 
in Woning 6; dhr. Paradijs, dhr. Witters in Woning 
11; dhr. Baers, mevr. Chalmagne, mevr. Degrieck, 
mevr. Tusschans in Woning 13; dhr. Buttiens, 
mevr. Cortoos, mevr. Dessart, dhr. Roodhooft, 
dhr. Smets, mevr. Sterckx, mevr. Stroobants, 
mevr. Vermeiren in Woning 14; mevr. Naeye, mevr. 
Vanthuyne, mevr. Verbinnen in Woning 16; en ook 
dhr. en mevr. Verreck-Vanden Boom in Flat5.

We deelden in het verlies en de oprechte rouw 
van de families: Andries, Aerts, Baers, Baeyens, 
Breesch, Buttiens, Cools, Davans, De Bondt, De 
Clercq, De Coninck, Dierckx, Florens, Gutschoven, 
Kestens, Lenaerts, Oeyen, Pelsmaekers, 
Roodhooft, Smets, Stevens, Van Criekinge, Van der 
Vlis, Van Vracem, Vanderborght, Vandensande, 
Vangoitsenhoven, Vanthuyne, Verheyden, 
Wenseleers en Wouters.  

Verzeker de uitgave van deze krant !

Neem vandaag nog contact op met het secretariaat, stort uw 
sponsorbedrag en bezorg ons het logo van uw firma. 

 
  
Brusselsestwg. 100 
3000 Leuven

In Beeld
Een vriend van Wim, collega in het dagcentrum, heeft in Bierbeek een groot bedrijf vol met alpaca’s. De dieren worden 
er met veel liefde verzorgd en van de vacht laten ze zeep, kledij en andere leuke spullen maken. Het was een mooie 
zomerdag toen we er met enkele bezoekers van het dagcentrum een kijkje gingen nemen. Na een fijn ontvangst kregen 
we de kans om ons tussen de alpaca’s te begeven op de boerderij. Na het eten geven en de dieren  aaien, kregen we 
allemaal een stuk lekkere cake met een frisse cola. | En verder: uitstap naar ‘t Zoet Water en Leive Kermis.

In Memoriam 
Jacqueline Alaerts  
Messelbroek 6 juni 1943 - Leuven 15 mei 2019
echtgenote van Marcel Roekens, overleden in De Wingerd 2006

Jacqueline droeg niet alleen de Alzheimer Liga en Kom op tegen Kanker nauw aan het 
hart, ze was ook enthousiast vrijwilligster voor het expertisecentrum dementie MEMO.  
Ze verloor zelf haar man aan jongdementie en beloofde te vechten voor alle families die 
net als zij getroffen werden door de ziekte.
Jacqueline engageerde zich jarenlang voor het Praatcafé Jongdementie Leuven en was 
trekker van de Familiegroep dementie in de regio Aarschot. Ze deed dat op haar eigen 
manier. Door te luisteren, raad te geven en anderen bij te staan doorheen hun moeilijk 
proces. Door iedereen in de watten te leggen met de lekkerste koekjes. Door er telkens 
te zijn met een warm hart en de juiste woorden op het juiste moment. 
Lieve Jacqueline, dankjewel voor al die jaren vol enthousiasme en je meeleven met al 
die gezinnen. We missen jou! 

Afscheid, plots en onverwAcht

Zo plots weggerukt uit ons midden, het voelt zo 
onwezenlijk. Wij zien je nog toekomen met je fiets, 
steeds vol enthousiasme  al huppelend door de gang 
met je witte veiligheidsschoenen aan.
Als collega was je een bijzonder iemand, steeds 
behulpzaam en een zeer warm persoon. Hoe chaotisch 
je soms ook kon zijn, je had zoveel bijzondere kwaliteiten 
zoals op jouw manier mensen tot rust brengen.
Enerzijds was je een grote speelvogel, fladderend door 
het leven, anderszijds kon je heel hard nadenken over de 
dingen des levens en hierover lang filosoferen.
Als enige man in ons nachtteam moesten we af en toe 
een beroep doen op je “mannelijke” kracht. 
We gaan je grappen en grollen missen, alsook de fijne 
gesprekken, jouw “zen”-momenten, simpelweg jouw 
aanwezigheid. Bedankt Sander, Bedankt, Sander, dat je 
er steeds voor ons was, vergeten gaan we je nooit !

voor altijd, jouw collega's

Sander Degelder 13 juli 1983 - 20 september 2019

“May the force be with you. Always“
Obi - Wan Kenobi

Met de vrijwilligers op uitstap – 13 juni 2019
Natuurlijk was er eerst het lekkere ‘wingerdontbijt’. Dan bracht de bus ons haar het Heath House waar we indrukwekkende 
staaltjes van toekomstige medische spitstechnologie te zien kregen. Kortom de toekomst van gezondheid en zorg.
Na een korte wandeling in het park van Arenberg lunchten we in het imposante IMEC gebouw waar we een deskundige 
kennismaking kregen met de nano-elektronica en andere digitale technologieën.
Een korte rit naar Tervuren waar we op het binnenplein van het Afrika-museum vergast werden op een glaasje cava: 
het moment voor een groepsfoto.
Daarna loodsten enkele gidsen ons doorheen het prachtig vernieuwde museum waar we een ingrijpende indruk kregen in 
de diverse cultuur, natuur en de bewogen geschiedenis van Congo. Een heerlijk diner sloot deze mooie dag perfect af.
De Wingerd verwent zijn vrijwilligers. 

P.C.

Uitstap met bewoners van Woning 11 en 12 naar ‘t Zoet Water Samen naar Leive Kermis


