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2021 Lichtpuntjes en Hou(t)-me-vastjes
Erika Vlieghe doet een oproep om “minder te zeuren”

volg op Facebook & Instagram

Het nieuwe jaar zou beter worden,  
dat kon ook moeilijk anders. Nog even 
doorbijten, werd er in december voor 
de niet zo feestelijke dagen gezegd. De 
motivatiebarometer zakte weg, maar 
met honderden lichtjes zorgden jullie 
voor de ‘warmste gloed’ te midden 
van de donkerste dagen in januari. 
De eerste vaccins bij de bewoners en 
het personeel werden gezet, zelfs bij 
enkele vrijwilligers en meewerkende 
studenten. Alles komt goed. 

Eind februari, een zondagochtend met 
de zoetgevooisde stem van Erika Vlieghe 
op de TV. De gesprekken in ‘De 7de Dag’ 
gaan, hoe kan het ook anders, over de 
terug stijgende coronacijfers, over de 
groeiende demotivatie onder de mensen 
en over de eerste meetbare effecten 
van vaccinaties in de woonzorgcentra. 
De coronacrisis weegt zwaar op het 
gemoed, bij velen, maar toch moeten we 
proberen er minder over te zeuren. Dat 
vindt alleszins de infectiologe die na de 
GEES nu ook de GEMS voorzit (Groep van 
Experts voor Managementstrategie van 
COVID-19. Volgt u nog?). Natuurlijk is het 
moeilijk, maar volgens Vlieghe helpt het 
niet om er gedurig over te klagen. 

Laten we in 2021 dus samen terug een 
positief verhaal schrijven, een verhaal 
over hoop en over-leven. Want de 30ste 
jaargang sloten we af met een zwarte 
bladzijde omdat het in 2020 niet goed ging 
met de zorgsector. Nog even doorbijten? 
Iedereen zat toen op het tandvlees.  
Een lichtpuntje: de Vlaamse regering 
zou maar liefst 1,1 miljard euro extra 
investeren. Drie maanden later maken 
we de balans op van die aankondiging, 
daarna stoppen we met erover te zeuren.

Nu het stof is gaan liggen na het protest 
voor de poorten in de Wetstraat, zijn 
de maatregelen becijferd. We vroegen 
gelijk loon voor gelijk werk. Nu blijkt dat 
de nieuwe loonnorm (IF-IC) versneld zal 
worden uitgerold, maar dat is jammer 
genoeg géén structurele opwaardering 
van de zorgberoepen. 

De voornemens zijn goed en we willen 
niet zeuren, maar het kon toch allemaal 
wat beter. Zo blijkt de belofte om meer 
personen in de zorg te krijgen, gewoon 
de uitvoering te zijn van een al eerder 
geplande aanpassing van de zogenaamde 
ROB naar RVT-bedden, waaraan net iets 
meer personeelsmandaat verbonden is. 

Maar dan moet je ook nog bijkomend 
personeel vinden op de vandaag al 
krappe arbeidsmarkt. Dat probleem 
hoopt de minister op te lossen met 
taakdifferentiatie bij de ondersteunende 
functies. De opwaardering van het 
zorgkundige beroep juichen we toe,  
maar we zijn er geen voorstander van 
dat verpleegkundigen zich enkel nog als 
experten gaan concentreren op medische 
en verpleegtechnische zorg. 

We pleiten wel voor regelluwte en het 
maximaal inzetten van zorgkundigen. 
Dat wordt nu naar voren geschoven als dé 
oplossing, maar dat is het niet op termijn 
natuurlijk niet. Als de werklast louter 
wordt verschoven tussen de bestaande 
beroepsgroepen, zijn er aan het eind nog 
altijd geen extra mensen aan het werk. 

De waardering voor de zorgjobs moet 
omhoog en de werklast naar beneden, 
want er dreigt een tekort aan verpleeg- 
én aan zorgkundigen. De instroom bij de 
zorgopleidingen groeit, maar tegelijk 
overwegen zorgverstrekkers om het op 
te geven en aan die uitstroom moeten 
we nu onmiddellijk iets kunnen doen. 

Geen gezeur dus, maar wel een oprechte  
hartenwens. Zoals het Hou(t)-me-vastje 
(foto) dat Prof. Dr. Johan Swinnen, 
kankeronderzoeker bij het UZ Leuven en 
fervent Levensloper, liet maken door de 
bezoekers in ‘Den Ateljee’. Zijn Hou(t)-
me-vastjes zijn even uniek als de mens 
zelf en worden handgemaakt in een 
dagcentrum waar straffe mensen werken 
die zo op hun eigen wijze bijdragen aan 
een warmere maatschappij. 

Wij koesteren op onze beurt de mooie 
momenten van elke dag en iedereen in 
het leven van mensen met dementie. 
We kijken vastberaden naar de toekomst 
en houden elkaar straks weer eens echt 
en stevig vast, wanneer het eindelijk 
allemaal terug mag!

Jan Vanwezer 
Campusdirecteur De Wingerd 

Griet Robberechts 
Algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland

Er was geen Levensloop Leuven in 2020, misschien 
kan het evenement opnieuw doorgaan in 2021. Steun 
de kankerpatiënten en het onderzoek en schenk iemand 
een Hou(t)-me-vastje via: www.houtmevast.be

Nog even volhouden 



Internet: www.wingerd.info
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Hoe kwamen de vrijwilligers 2020 door?
De vrijwilligers van De Wingerd zijn niet zomaar enkele helpende handen. Ze vormen bij momenten een hechte vriendengroep 
en dat verenigingsleven, hun onderlinge contacten werden in 2020 abrupt verstoord. Hoe gaat het ondertussen met hen? 
We vroegen hoe zij ‘in hun kot’ het voorbije jaar hebben doorgebracht en delen graag enkele persoonlijke verhalen met u.

Uit het dagboek van een alleenstaande 

2020 begint voor mij zo mooi: thuiskomen 
bij Katrien in het zomerse Australië, 
wandelen langs en zwemmen in het 
kristalheldere water van de Indische 
oceaan, vrienden bezoeken, uit eten 
gaan… Toch enkele wolken aan die 
heldere hemel: al wie ginds terugkeert 
uit China moet 14 dagen in quarantaine 
op het afgelegen Christmas Island. Een 
reusachtig cruiseschip ligt voor anker in 
een Japanse haven, niemand mag aan 
land want enkele passagiers zijn besmet 
met een gevaarlijk virus.
Terug naar België, de lente tegemoet:  
een 20 uur durende non-stop vlucht 
Perth-Londen, gemiste verbinding en 
ronddwalen in de luchthaven, eens in 
Zaventem geen trein naar Leuven door 
een ‘treinincident’ in Kortenberg. Een 
fantastische buurman pikt me op, we 
komen in een hagelstorm en file terecht, 
en dan eindelijk thuis. Een deugddoend 
bad, alles komt goed.
Een aangename avond in De Wingerd, 
de vrijwilligers worden er in de watten 
gelegd, lekker eten, gezellig bijpraten. 
Toch is het dit keer anders: we groeten 
mekaar met een vuist, een elleboog of 
een voet, geen knuffel en geen kus.
We hebben tickets voor de uitvoering 
van de 9de symfonie van Beethoven in 
het Lemmensinstituut. Ondertussen 
worden door de regering restricties 
uitgevaardigd: maximum 1000 personen 
mogen samen komen, zoon Bart (hij 
is arts) ziet de situatie somber in, we 
mijden de concertzaal en missen zo een 
mooie muzikale avond.
En dan, bam! De volledige lockdown:  
blijf in uw kot, alleen buiten komen 
om voedsel te halen en wat frisse lucht 
dicht bij huis. Al 54 jaar woon ik op mijn 
korte maar behoorlijk steile berg, nooit 
heb ik zo’n bijna onafgebroken sliert 
wandelaars gezien als die eerste weken. 
Het is mooi lenteweer en boven ligt een 
pad dat leidt naar open veld, koeien in 
de wei, een vergezicht.
Die vertrouwde wandeling lijkt me plots 
zo druk, te gevaarlijk met kans op een 
besmetting. Dan maar liever rondjes 
malen in eigen tuin, bukken om te 
wieden, reiken om te snoeien, vooral 
luieren en boeken lezen. Gelukkig ligt 
er een hele stapel lectuur, cadeaus want 
Kerstmis 2019 is nog maar pas voorbij.
De politie belt me op: wat heb ik nu 
misdaan? Neen, ze willen weten of ik 
soms hulp nodig heb, mezelf wel kan 
behelpen. Ik bedank hen en leg uit dat de 
kinderen al het nodige doen. Dat geeft 
me een goed gevoel, het doet deugd.

Die kinderen willen dat ik gehoorzaam en 
thuis blijf, eten en andere benodigdheden 
worden door zoon Piet aan huis gebracht, 
op afstand en met mondmasker. En toch 
voel ik me bevoorrecht: een ruim huis, 
een grote tuin, geen kinderen die van 
thuis uit digitaal school mogen lopen, 
zelf niet meer ‘moeten’ werken…
Heel wat later een telefoon: zoon Bart 
stelt voor om met Pinksteren tot bij hen 
te komen, het lijkt veilig en Moederdag 
komt er aan. Een vertrouwd weerzien, 
een verademing.
Mia van De Wingerd laat weten dat er een 
plantje staat voor de vrijwilligers. We 
mogen er zelfs een stoffen mondmasker 
uitkiezen. Dit plantje heb ik een ganse 
zomer lang gekoesterd. Normaal breng ik 
voor een viertal woningen met bloemen 
wat kleur op het balkon. Bewoners kijken 
er altijd weer naar uit. Nu kan het niet. 
Bevreemdend.
Eindelijk mogen we terug naar zee. Waar 
je ook gaat of staat, mondmaskers op. 
Alleen aan de vloedlijn mag je vrijelijk 
ademen. Daar heb ik ettelijke uren van 
genoten. En ook op de fiets langs rustige 
baantjes in ‘bachten de kupe’.
Opbeurend nieuws uit De Wingerd: of ik 
opnieuw enkele bewoners wil begeleiden 
naar een mini-concert, corona-proof. 
Slechts enkele ‘bubbels’ zijn aanwezig 
in de grote ruimte en zo ver mogelijk 
uit mekaar. Ze genieten, neuriën, vinden 
het fantastisch. En wij genieten mee.
Maar dan komt die tweede lockdown, 
ietsje minder streng dan de eerste. Ik 
rij nu gewoon zelf naar warenhuis en 
wekelijkse markt, vroeg in de ochtend. 
Verder blijf ik thuis. Geen zondagse 
uitstappen meer naar de kinderen. Wel 
veel telefoontjes, al of niet met video. 
Ik word er soms weemoedig van…
Een troostbericht uit De Wingerd: ik kan 
er bewoners naar de kersttent brengen. 
Na veel regen schijnt plots de zon, 
samen wandelen we rustig naar het groot 
terras, ontsmetten de handen, genieten 
van een vers gebakken wafel, warme 
chocolademelk of pittig appelsap en 
zingen begeleid door een mannenkwartet 
oude Vlaamse liedjes. Het leven is hier 
toch nog mooi.
Als enig ‘knuffelcontact’, en binnen de 
opgelegde regels, vier ik kerstavond met 
het gezin van zoon Bart: eerst een stevige 
wandeling, dan een heerlijk feestmaal, 
met een lang uitgesponnen muzikale 
avond vol zang, saxofoon en pianospel. 
Het leven kan ook heerlijk zijn, tot de 
avondklok!

Monika

‘Het’ begon ergens half maart. ‘Corona’, 
nooit van gehoord. Het leek ernstig. Plots 
op 18 maart: iedereen in ‘quarantaine’. 
Ik was bij mijn vriendin in het zuiden 
van het land om een reis naar Moskou 
en St-Petersburg voor te bereiden. 
Onverbiddelijk terug naar ‘mijn kot’.
De dagen erna worden alle afspraken 
geannuleerd. De tandarts, uitgesteld. 
Met de citervrienden op citerweekend, 
afgeblazen. Wandeltrip: gaat niet door.
Zo is het begonnen en zo ging het verder. 
Plots waren alle pagina’s in mijn agenda 
leeg: geen turnen meer, geen citer, geen 
verwennamiddag in De Wingerd. Wat 
doen met al die vrij gekomen dagen? 
Een onzichtbare vijand greep serieus 
in op mijn leven. De gang naar mijn 
appartement, de trappenhal: het was 
alsof ik een sluis door moest waar die 
onzichtbare vijand me kon overvallen. 
Ik leerde met de ellebogen werken: 
deur openmaken, licht aanmaken, de 
lift bedienen en het woord ‘quarantaine’ 
werd ‘lockdown’.
Ik begon me anders te organiseren. Elke 
namiddag: wandelen. Heverleebos ligt 
hier op 10 minuten. Daar kon ik weer 
ademen. Ik zag de natuur ontluiken: elke 
dag ergens een nieuw knopje, een nieuw 
takje, blaadje, bloempje. Ik leerde weer 
kijken, ruiken, genieten en foto’s maken 
om door te sturen naar vrienden.
Thuis in mijn appartement probeerde ik 
zin te zoeken en af en toe ontstond er 
zelfs nieuwe citermuziek – gekruid door 
corona. Kon ik daarmee iets aanvangen 
voor de citervrienden? Een partituur 
opsturen, maar dat was niet voldoende. 
Opnemen op mijn smartphone? Hoe moet 
dat? Ik ontdekt de app ‘geluidsrecorder’ 
en probeerde het. Hoe doorsturen? Ik 
schreef er een begeleidende boodschap 
bij met technische uitleg en tips voor de 
interpretatie. Het lukte wonderwel tot 
vreugde van iedereen.
Uiteindelijk was ook die reis naar Rusland 
afgelast en mijn boezemvriendin kreeg 
een nieuwe naam: ‘knuffelcontact’. 
Tot op 130 km van Leuven was de 
‘huidhonger’ voelbaar!
En wat met het wandelen? De blaadjes 
in Heverleebos waren ondertussen al 
verkleurd en afgevallen. En toch! Er 
is altijd iets te beleven in het bos – 
zelfs lang nadat ook de periode van de 
paddenstoelen tussen de bladeren in alle 
kleuren en vormen al lang voorbij is.
En thuis? Het gebeurt dat ik bij het 
ontwaken even moet nadenken: welke 
dag is het vandaag? En ik heb voor de 
eerste keer in mijn 81-jarige leven 
lampjes aan mijn raam gehangen. Die 
geven licht voor mij, maar ook voor de 
voorbijgangers.
En wat met De Wingerd? Ik mis het en  
zelfs terwijl jullie al maanden proberen 
om het virus buiten te houden en de zorg 
voor de bewoners dag na dag weer op te 
nemen, denken jullie nog aan attenties 
voor de vrijwilligers. En nu maar hopen 
dat we vlug terug kunnen komen.

Proficiat en dikke merci!

Erna

Mijn lockdownverhaal

Oma en Opa 
Jaren geleden zaten wij samen, 
verliefd, gelukkig naar mekaar 
glimlachend.
Eens getrouwd trachtten wij onze 
eigen dromen waar te maken, met veel 
inzet, maar met dikwijls te weinig tijd 
gelaten voor vrouw en gezin.
Heel wat werd met de mantel der 
liefde bedekt.
Kinderen en kleinkinderen groeiden 
op. We bewonderden hun moed 
en doorzetting, ook al waren de 
omstandigheden, waarin ze toen 
leefden, voor hen niet altijd 
gemakkelijk.
De molenwieken van de tijd waaiden 
snel voorbij.
Van ver vertrokken werd samen een 
lange, soms steile weg afgelegd. Het 
geduld, de goedheid en het groot hart 
van oma waren een heel grote steun 
voor mij.

Nu zitten we weer samen, zoals 
we lang geleden verliefd samen 
zaten, maar intiemer en echter. Ik 
vertel over vroeger, de kinderen, de 
kleinkinderen, de familie, de reizen 
in verre landen samen. Je glimlacht 
gelukkig naar mij, precies zoals toen, 
lang geleden.
Mooie herinneringen worden meer en 
meer gekoesterd, de minder mooie 
zijn in een nevelsluier verdwenen 
geraakt. Milder wordt over vroeger 
gedacht.

Heel dankbaar, omdat we dat op rijpe 
leeftijd nog mogen beleven. 

Marcel

Oma en Opa 
op latere leeftijd

Wat doet het er toe
dat wij en de dingen veranderen.
Je blauwe ogen en de geur van 

seringen zijn altijd hetzelfde gebleven

Annie A. G. Smidt
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Het is een ongeschreven, maar heilige wet dat het fysiek en moreel welzijn 
van de bewoners het belangrijkste objectief zijn bij alles wat er gebeurt. De 
vele activiteiten die met en voor de bewoners georganiseerd worden staan 
daar mede voor in. Maar plots was daar corona en de overheid vaardigde 
allerhande geboden en verboden uit om de kans op infecties zo miniem mogelijk 
te houden. Ondanks alle beperkende regels blijft er echter volop leven in het 
woonzorgcentrum, meer zelfs: het bruist in De Wingerd van de activiteiten.

Het risico wordt natuurlijk sterk beperkt, wanneer je iemand enkel met beschermende 
kledij aanraakt, toespreekt vanachter een plexiglas scherm, in géén geval knuffelt, 
maar wel alles zorgvuldig ontsmet, nog eens ontsmet en opnieuw ontsmet. Maar 
hoe kan je gewapend met handgel, schort, mondmasker, spatbril en spuitbus een 
bewoner van zijn of haar angsten verlossen, overtuigen van diens eigenwaarde, van 
je respect en je liefde voor hem of haar? Is net dàt niet nog belangrijker dan de 
fysische gezondheid?

Het zijn dan ook boeiende tijden voor woningverantwoordelijken en zorgcoördinatoren 
op het vlak van welbevinden bij de bewoners. Zeker voor Mia en Lore, die instaan 
voor het ‘leven’ in huis, lijkt het de grootste uitdaging te zijn: mensen zich goed doen 
voelen in hun vel. En dat lukt blijkbaar wonderwel. Met veel passie, een oneindige 
inzet, tonnen creativiteit én de onmisbare praktische hulp van vrijwilligers laten zij 
bewoners ervaren dat geen enkele moeite te veel is om hen het leven aangenamer 
te maken, coronaproof uiteraard.

Een greep uit het aangepaste verenigingsleven en de vele nieuwe initiatieven: 
geregeld was er een “café aan huis” d.w.z. een bestelling uit één van de woningen 
werd kant en klaar ter plaatse bezorgd.

• Tientallen vertelmomenten en balkonconcerten met blazers, accordeon, dj’s, 
blokfluiten, viool, dwarsfluit, zang en dans. Hieraan werkten ontelbaar vele 
vrijwilligers en familieleden mee maar ook buitenstaanders en professionele 
muzikanten gaven het beste van zichzelf. Geen probleem was te groot om 
alles op afstand maar toch binnen gehoorbereik te laten gebeuren; er werden 
zelfs terrassen gebouwd, met banale maar wel zeer functionele stellingen. 
Op die manier konden ook de inwoners op de verdiepingen hun familielid, 
verteller of muzikant van nabij zien. Het doel heiligt in dit geval inderdaad 
de middelen.

• De liefde gaat door de maag: dat bleek een geldig argument voor traktaties 
met pralines, asperges, kersen, cupcakes, aperitiefpakketten, oliebollen, 
ijsjes, wafels, chocomelk, ... Vrijwilligers en familieleden, maar ook bedrijven 
en milde Leuvenaars compenseerden met allerlei lekkers het gebrek aan de 
normale contacten. Ook bloemen, tijdschriften en kruiswoordraadsels vonden 
hun weg naar de woningen: een mens leeft tenslotte niet van brood alleen.

• En is er iets gezelligers dan zelf cake of pannenkoeken bakken? Alleen al van 
de geur wordt een mens gelukkig. Maar het voorbereiden en afwegen van alle 
ingrediënten vraagt tijd en gedoe dus deden Mia en Lore dat op voorhand.

• Etcetera, etcetera, veel te veel om op te noemen.

Het organiseren van alle activiteiten én het veilig verloop ervan was al een 
dagtaak op zich maar de “klanten” moesten ook op de hoogte gebracht worden 
van de mogelijkheden. Daarvoor was er de padlet, een digitaal prikbord waarop 
zowel inrichters als ontvangers mededelingen konden doen, vragen konden stellen, 
commentaar konden geven en dit alles zonder dat iemand ‘uit zijn kot moest komen’. 
Leve de digitalisering en het vermogen om bij te leren. Skypen en zoomen, wie draait 
daar nu zijn hand nog voor om?

Naast alle activiteiten voor en door bewoners staken Mia en Lore hun collega’s een 
hart onder de riem met cadeautjes allerhande: geen grote kostbaarheden, maar 
kleine hebbedingetjes met veel zorg verpakt en ingekleed, aangeboden op goed 
gekozen momenten en plaatsen. Complimentjes geven bleek heilzaam. Het bruist 
hier als vanouds van energie en zo dient De Wingerd corona eigenzinnig van antwoord.

M. Soens

De Wingerd bruist

Laat de mensen zich goed voelen in hun vel
Gaan en komen van vrijwilligers
Eén van de overheidsmaatregelen om de pandemie in te dijken was het weren 
van derden uit de woonzorgcentra, daarbij hoorde ook het opschorten van  het 
vrijwilligerswerk. Dat dit verstrekkende gevolgen had, hoeft geen betoog. 

Dat het voor sommige vrijwilligers ook een trigger is geweest om een latent 
aanvoelen, “het is tijd om ermee te stoppen”, vooralsnog werkelijkheid te laten 
worden mag - rekening houdend met de lange duur van hun engagement en de 
bereikte leeftijd van die oudste en trouwste volontairen -, niet verbazen.

Jeanne en Georges, Kris en Lily, Ivette en Roland: we kennen ze allemaal en hun 
namen worden ook steeds in duo genoemd. Ze waren gedurende tientallen jaren 
drie aparte teams, volledig op elkaar ingespeeld, altijd samen op post. 

Kris en Lily stonden in de flatjes, Jeanne en Georges in de cafetaria, Ivette en 
Roland zorgden onder meer voor de versiering van gangen en lokalen, aangepast 
aan de tijd van het jaar of het feest van de maand. 

We polsten naar hun gevoelens rond hun lange loopbaan in De Wingerd. Hun 
bevindingen blijken, ondanks het duidelijk verschil in taken, gelijklopend. 

Allemaal beleefden ze hun vrijwilligersengagement als een efficiënte manier om 
‘verantwoord’ bezig te blijven: je levert een dienst aan de gemeenschap, het 
soms overbevraagde personeel wordt dank zij jou enigszins ontlast, je voelt je 
nuttig, je helpt dragen en ondersteunen. 

Ze voelden zich tijdens al die jaren rijkelijk beloond door het vertrouwen dat 
in hen gesteld werd, door de fijne samenwerking met het personeel, door de 
dankbaarheid van de bewoners. En ze benadrukken een niet te onderschatten 
pluspunt: ze maakten zowel onder de bewoners als onder de personeelsleden en 
de collega’s vrienden voor het leven. Eén van hen vatte dit mooi samen:

vrijwilliger zijn is vriendschap makenvrijwilliger zijn is vriendschap maken
vriendschap geven en vriendschap krijgenvriendschap geven en vriendschap krijgen

Door het werk als koppel op te nemen konden ze zowel de moeilijke momenten 
als de fijne ervaringen samen delen, een niet te onderschatten voordeel. 

Anderzijds hebben nogal wat mensen door corona hun beroepsactiviteiten 
tijdelijk moeten stopzetten. Zo ook Joris Engel. Op zijn beurt zag hij een vorm 
van voluntariaat als een kans om de zee van vrije tijd die hem in de schoot 
geworpen werd op een zinnige manier in te vullen. En ook voor hem speelde 
het “iets teruggeven aan de maatschappij, iets te doen voor de gemeenschap” 
als motivatie. De nieuwe contacten ziet hij als een verrijking, de gestelde 
opdrachten als een welkome uitdaging. We hopen van harte dat hij de taken kan 
blijven opnemen en dat hij de groep vrijwilligers nog lang zal vervoegen. 

Zoals één van de oudgedienden het nogal krachtig verwoordde: vrijwilligerswerk 
is een must. 

M. Soens

In Beeld: een gloed van warmte
Een gloed van warmte en verbondenheid vulde op vrijdagavond 15 januari 2021 de 
tuinen tussen het Grand Café en de woningen. Met de steun van familieleden en 
enkele milde sponsors hebben er meer dan 250 vlammetjes gebrand als teken van 
hoop en dankbaarheid. Een dikke DANKJEWEL aan iedereen die onze medewerkers 
en vrijwilligers met deze symbolische actie een hart onder de riem stak!



‘Care’ staat voor Zorg en ‘Trade’ voor 
Handel, is dit dan een knipoog naar 
het bekende ‘Fair Trade’ label?
Jan Vanwezer: “Ik vertel je waar 
het idee vandaan komt. We bevinden 
ons in een vrij klassieke sector die 
gefinancierd wordt op basis van strikte 
regels. Eén van de parameters waar men 
steevast naar kijkt en die veel belang 
krijgt toegemeten is de zorgzwaarte. Ik 
maak het even concreet: als je iemand 
verzorgt die incontinentie heeft, dan 
ontvang je daarvoor meer financiering 
dan voor iemand die niet incontinent is. 
Als iemand rolstoelgebonden is, dan krijg 
je ook daarvoor meer financiering dan 
voor een mobiele bewoner. Hoe meer tijd 
je zal besteden om goede kwaliteitszorg 
te leveren, omdat je daarmee iemand 
langer continent of langer mobiel kan 
houden, hoe minder inkomsten je hebt.”

Dat is toch een perverse impuls?
Ja, dat levert een paradoxale situatie op. 
Hoe innovatiever en kwalitatiever je te 
werk gaat, hoe minder middelen je krijgt. 
Dat stimuleert organisaties in elk geval 
niet om naar een betere zorg te streven, 
integendeel. Hier in De Wingerd zijn 
wij intrinsiek gemotiveerd en proberen 
we dat wél te doen. Daarmee lopen we 
niet alleen inkomsten mis, maar het kost 
je ook nog héél wat extra geld omdat 
je in nieuwe technieken en methoden 
moet investeren. Een voorbeeld: de 
extra begeleider die we inzetten om 
aangepaste zorg te bieden voor personen 
met jongdementie, veronderstelt 
bijkomende personeelsmiddelen. Dat 
levert maatschappelijk gezien veel op, 
zonder de minste twijfel maar voor de 
organisatie hangt er wel een prijskaartje 
aan, afgezien van de gemiste inkomsten 
omdat die extra ondersteuning de 
bewoner langer autonoom houdt.
We proberen dat op te lossen via de 
goede relaties die we onderhouden 

in ons netwerk, waardoor we met 
regelmaat giften ontvangen. Denk aan 
een gulle schenker die de kostprijs van 
één of andere aankoop voor zijn rekening 
neemt, maar daarnaast organiseren we 
ook zelf een wijnverkoop of een benefiet. 
Een andere manier om werkingsmiddelen 
te verwerven is proberen om creatief 
mee te dingen naar projectsubsidies. 
Allemaal mooie en verdienstelijke 
acties, we zijn dankbaar voor elke euro 
die we ter beschikking hebben, maar 
het is eigenlijk ‘ambetant’ dat we daar 
energie in moeten steken die eigenlijk 
direct naar de zorg voor de bewoners zou 
kunnen gaan.

Dat ‘creatief meedingen’, wat moet ik 
me daar bij voorstellen? 
De Koning Boudewijnstichting bij 
voorbeeld, die schrijven projectoproepen 
uit. Als er zo een subsidiedossier rond 
mentale gezondheid of ouderenzorg bij 
is, dan tekenen wij daar uiteraard heel 
dankbaar op in. Soms sturen we onze 
eigen projecten bij zodat ze echt in het 
opgegeven referentiekader passen om 
in aanmerking te komen voor die extra 
financiële middelen. Willen we komaf 
maken met die ‘creatieve oplossingen’ 
en op zoek gaan naar een alternatieve 
bron van inkomsten die innovatie gaat 
belonen in plaats van te bestraffen, dan 
moeten we het over een andere boeg 
gooien. Precies daarom richten we een 
label op, ‘Care Trade’, en dat bieden we 
te koop aan. Bedrijven kunnen het logo 
gebruiken om op hun website te plaatsen 
of op hun producten, zoals het ‘Fair 
Trade’ label en zich zo onderscheiden 
tegenover andere bedrijven.

Je zal maar eens een bedrijf zijn in 
een sector die géén bomen kapt in het 
Amazonewoud, niets met kinderarbeid 
te maken heeft of de tonijn niet aan het 
uitroeien is. Dan ben je in het nadeel 

want je kan geen label op je product 
plaatsen om te tonen dat je duurzaam 
of maatschappelijk verantwoord 
onderneemt. Met dit nieuwe initiatief 
is er voor hen wel een opportuniteit 
om met dit label te tonen dat zij actief 
zorgorganisaties steunen. Het principe 
is gebaseerd op reële prestaties en niet 
op de soms onmeetbare doelstellingen 
van een of ander gesubsidieerd project. 
Je moet op een snelle manier kunnen 
reageren op situaties die zich aandienen 
en dat lukt niet met subsidiedossiers die 
je twee, drie of vier jaar op voorhand 
moet schrijven. 

Met het nieuwe label creëren we een 
onafhankelijke instantie die bepaalt 
wie een innovatieve zorgverlener is en 
vervolgens die organisatie certificeert om 
te putten uit de  fondsen van bedrijven 
die het ‘Care Trade’ label aankochten.

Dan heb je wel een externe partner 
nodig, want je kan geen twee petjes 
opzetten: eentje als innovator in de 
zorg en eentje om die innovatie te 
honoreren met een certificaat?  
Ja, dat is absoluut nodig, maar zover zijn 
we nog niet. Je hebt gelijk, De Wingerd 
kan zichzelf niet uitroepen tot één van 
de innovators in de zorg. Die rol komt 
anderen toe. Om het initiatief concreet 
vorm te geven, ook al is het feitelijk bij 
ons ontstaan, hebben we het HIVA (Hoger 
Instituut voor Arbeidswetenschappen  
aan de KULeuven) gevraagd om mee aan 
boord te stappen. Zij zorgen voor een 
wetenschappelijk fundament voor het 
‘Care Trade’ label en gaan definiëren 
aan welke criteria een innovatieve 
zorgverlener moet voldoen. Het zal niet 
het HIVA zijn dat het label toekent, maar 
zij leggen wel de normen vast waarmee 
een onafhankelijk consortium in een 
later stadium gaat werken. Prof. dr. 
Geert Van Hooteghem, directeur van 

het HIVA, en zijn medewerkers zijn daar 
nu volop mee aan de slag. Daarnaast 
zijn we vanuit Woonzorgnet-Dijleland 
in gesprek met partnerorganisaties in 
de sector. Voorbeelden daarvan zijn ‘De 
Honk’ en ‘De Wissel’, omdat ook zij als 
innovatieve zorgverstrekkers op hun 
zorgterrein actief zijn.

Kan je iets meer vertellen  
over die partnerorganisaties?
‘Honk’ is een organisatie waarbij 
ouders zelf de zorg voor hun kind 
organiseren. Zij huren professionals in 
maar behouden zelf de regie. Ze werken 
met persoonsopvolgende zorgbudgetten, 
maar slechts zes van de twaalf kinderen 
hebben zo een budget omwille van 
de bekende wachtlijsten. Ze brengen 
alles in één gemeenschappelijke pot en 
organiseren daarmee de zorg die ze nodig 
achten. Dat is niet alleen goedkoper, 
maar ook nog eens efficiënter omdat 
het allemaal op maat van hun kinderen 
gebeurt. 

‘De Wissel’ is een VZW die in het Leuvense 
maatschappelijk kwetsbare kinderen 
begeleidt, die in problematische situaties 
verzeild raken en die men vroeger 
voornamelijk in gesloten instellingen 
zou hebben geplaatst om ze daarna te 
reïntegreren in de samenleving. Zij zijn 
bijzonder vernieuwend omdat ze een 
aantal jaren geleden drastisch het roer 
omgooiden. Luc Deneffe, directeur, 
begreep dat het geen zin heeft alleen 
te werken aan de terugkeer van 
probleemjongeren in een samenleving die 
niet klaar is voor die jongeren. Daarom 
stopte zijn organisatie met de helft van 
hun activiteiten. Voor de medewerkers 
was het wel even slikken want waar ze 
vroeger vier uur in familiegesprekken 
stopten, werd dat herleid tot twee uur. 
De vrijgekomen tijd moesten ze werken 
aan de samenleving. De medewerkers 
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Care Trade label
Een ‘new deal’ voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
De laatste jaren wordt kwaliteitsvolle zorg, het extraatje in het woonzorgcentrum, 
steeds vaker gewaarborgd door giften, crowdfunding en benefietacties. Meer dan 
een jaar geleden speelde Jan Vanwezer, campusdirecteur in De Wingerd, al met 
het idee om ‘iets’ op te zetten waarmee bedrijven zich kunnen onderscheiden 
en kunnen tonen dat ze de zorg financieel ondersteunen. Het momentum diende 
zich aan tijdens de coronacrisis en het ‘Care Trade’-label kreeg vorm.

Guido Joris
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gingen met allerlei verenigingen aan 
de slag om te zorgen dat bijvoorbeeld 
interne reglementen het hun doelgroep 
niet onnodig moeilijk maakten.

‘Honk’ en ‘De Wissel’ zijn gamechangers, 
pioniers op hun eigen terrein, net zoals 
De Wingerd dat wil zijn en we voelen 
elkaar ook zo aan. Het HIVA en Geert 
Van Hooteghem zijn nu aan zet om uit 
te maken wat de rode draad is in het 
geheel en  waarom onze drie organisaties 
wel durven en kunnen doen wat andere 
organisaties (nog) niet oppikken.

Welke concrete stappen  
zijn er vandaag al gezet?
De naam ‘Care Trade’ is interessant 
omdat iedereen door de substitutie met 
het bekende ‘Fair Trade’ label redelijk 
snel snapt waarover dit gaat. We hebben 
de naam trouwens al laten registreren en 
een projectmanager gevonden. Katrien 
Reynders, een vrijwilliger met heel wat 
expertise, leidt alles in goede banen. 
Het is belangrijk dat we dit niet als De 
Wingerd doen. Haar eerste grote werk 
is het oprichten van een nieuwe VZW 
waardoor er een rechtspersoonlijkheid 
gecreëerd wordt. Het zou mooi zijn dat  
die structuur er is wanneer de eerste 
ondernemer klaar staat om drie miljoen 
euro op een rekening te storten. In een 
eerste fase zal het consortium geleid 
worden vanuit de VZW’s Woonzorgnet-
Dijleland, Honk en De Wissel; samen met 
het HIVA van de KU Leuven en een aantal 
vrijwillige bestuurders. Uiteindelijk is 
het de bedoeling om ‘Care Trade VZW’ in 
een tweede fase te ‘veronafhankelijken’ 
zodat er zelfs geen zweem van belangen-
vermenging kan ontstaan.  

Hoe gaat het dan verder?  
Waar haal je de fondsen om te 
investeren in innovatieve zorg?
Nu zijn we op zoek naar bedrijven die 
daarin willen investeren. Het is een 
investering die de sociale betrokkenheid 
van een bedrijf met de samenleving voor 
de volle honderd procent illustreert. Het 
‘Care Trade’ label voeren als bedrijf zal 
iets totaal anders zijn dan een winkel 
die een wedstrijd uitschrijft waarbij 
tien laureaten 2500 euro krijgen waarbij 
alle sympathisanten van die winnende 
organisaties vervolgens hun inkopen 
komen doen. Prachtige marketing, want 
zo spendeert de ondernemer in kwestie 
slechts 25.000 euro voor de publiciteit die 
anders een equivalent marketingbudget 
van pakweg 400.000 euro vraagt. 
Nee, wij willen een eerlijkere deal 
en bedrijven gaan met een serieuze 
organisatie in zee. Belangrijk daarbij is 
ook dat we niet de intentie hebben om 
de opgehaalde middelen in te zetten om 
nieuw geld te vinden. Niet zoals andere 

grote organisaties en bekende NGO’s 
die volgens dat klassieke model fondsen 
werven. Als je hen 100 euro geeft, gaat er 
in werkelijkheid misschien maar 70 naar 
het ‘goede doel’ en vloeit er 30 af naar 
marketingbureaus, reclamecampagnes 
en striptekenaars die stickers ontwerpen 
waar vrijwilligers mee de baan op gaan 
om opnieuw fondsen te werven. Alleszins 
‘Care Trade’ gaat nooit 30 miljoen 
spenderen om er 100 binnen te rijven.

Klinkt allemaal wel heel mooi,  
maar hoe voorkom je in datzelfde 
straatje terecht te komen?
Een van de criteria van een innovatieve 
zorgorgansatie zal zeker zijn welke 
verhouding er is tussen de middelen die 
worden ingezet om fondsen te verwerven 
en de gelden die binnenkomen. We 
kunnen nooit opboksen tegen die grote 
organisaties. We willen niets van doen 
hebben met agressieve fondsenwerving 
of met het monopoliseren van de ‘goede 
doelen’ zoals de openbare omroep deed 
met ‘De Warmste Week’. Een innovatieve 
behoeftegedreven organisatie hoeft 
zichzelf niet te bestendigen. Sommige 
NGO’s gebruiken de gekregen middelen 
niet alleen om nog meer fondsen te 
verzamelen, ze creëren ook een structuur 
die zichzelf in stand moet houden. Voor 
het financieren van de eigen werking 
wordt de resterende 70 euro van die 100 
die je hen gaf nog een keer afgeroomd. 
Hoeveel blijft er dan nog wel over?  Dat 
mag Joost weten. Dit soort uitwassen 
willen we oplossen met dit nieuwe label. 
De deal moet transparanter en eerlijker.

Het woord overheid is nog niet 
gevallen, hoe zie je hun rol?
Een ‘Care Trade’ label moet andere 
sociale ondernemers stimuleren om ook 
te innoveren. Het verwerven van dat 
label en de fondsen die dat oplevert is 
de beloning om er de schouders onder 
te zetten. We leven in een sociale 
welvaartstaat en goede zorg moet voor 
iedereen beschikbaar zijn en blijven. 
De Vlaamse instanties en het RIZIV 
moeten dat betalen. Als innovatoren iets 
goed ontwikkelen dat werkt én het is 
economisch haalbaar dan moet het ook 
in de reguliere zorg opgenomen worden.
Het kan niet zijn dat wij hier in De 
Wingerd bijvoorbeeld een palliatief 
verpleegkundige financieren dankzij 
een toelage uit het ‘Care Trade’ fonds 
en dat de overheid zich er vervolgens 
met een Jantje-van-leiden vanaf maakt. 
Neen, die functie moet in het reguliere 
systeem ingebed worden en de extra 
fondsen kunnen opnieuw aangewend 
worden voor een andere innovatie. Daar 
wordt iedereen beter van, maar vooral 
en in de eerste plaats de mensen die de 
zorg krijgen.

Het ‘Care Trade’ verhaal is nog lang niet af, zoveel is zeker. In een volgend nummer 
laten we Prof. Dr. Geert Van Hooteghem aan het woord over zijn persoonlijke 
motivatie om met het HIVA een bijdrage te leveren aan dit opmerkelijke initiatief.

Kees & Denise
Twee mensen die al lang genoeg een echtpaar 
vormen om volgend jaar een gouden 
jubileum in het vooruitzicht te hebben. Kees 
komt uit Nederland, Denise uit Brussel. Kees 
was van 1950 tot ‘69 pater, in de congregatie 
van de Picpussen. Het kloosterleven stond 
hem wel aan, maar gaandeweg kwamen er 
uit de parochie, waar hij preekte en biecht 
hoorde, klachten dat hij ‘te veel over politiek’ preekte en bij het biechthoren niet 
altijd raad gaf in de lijn van de kerkelijke geplogenheden en dat hij bovendien 
te lang met de mensen sprak. Als redactiesecretaris van een tijdschrift dat ook in 
België veel abonnementen had, werd hij op een dag naar België gestuurd om daar 
een psycholoog of psychologe te zoeken die aan het tijdschrift wilde meewerken. 
Zo leerde hij Denise kennen en gaandeweg begonnen ze meer en meer voor elkaar 
te voelen en samen te ondernemen. In 1972 heeft bisschop Huub Ernst van Breda, 
die zeer begripvol was, dan hun huwelijk ingezegend.

Denise heeft in Hove bij Antwerpen de Interactieacademie mee-opgericht — het 
toeval (als dat bestaat) wil dat schrijver dezes daar in de late zeventiger jaren een 
opleiding heeft gevolgd. Naar aanleiding van een soort ‘machtsgreep’ daar, verliet 
Denise, zoals nog een aantal andere docenten (waaronder twee van de mijne) 
Hove en samen met Kees begon ze in Haacht een instituut, waar ze opleidingen 
voor psychologen en therapieën organiseerden.
Op een gegeven moment — we zijn dan met een grote sprong al in deze eeuw 
beland — merkte Kees dat Denise soms elementen begon te vergeten die in een 
therapie niet gemist konden worden; en dat werd er mettertijd niet beter op. 
In 2014 bleek Denise ook steeds minder alleen te kunnen blijven, ze raakte dan 
gemakkelijk in paniek. Daarom besloten ze het huis te verkopen en verhuisden 
naar Mechelen, naar een serviceflat. Dat werd hen na vier jaar te eentonig en 
daarom besloten ze naar Frankrijk te verhuizen, in de buurt van Parijs, waar ze 
vlak bij hun dochter en haar familie gingen wonen. Maar dat hielden ze slechts een 
jaar vol, omdat ze buiten de familie nauwelijks nog vrienden op bezoek kregen: 
het was voor de meesten te ver.
Dan maar weer terug naar België. Kees zocht vooral naar een plek waar Denise nog 
in een veilige omgeving zou kunnen blijven, mocht hem iets overkomen.
Ze kwamen in Leuven terecht en woonden daar eerst in een home in het 
stadscentrum. De directeur, zegt Kees, was echt wel een vriendelijke en open 
man, maar er was geen goed personeelsbeleid. Elke dag kwam er een andere 
verpleegkundige, heel vaak ook vreemdelingen, die best wel lief waren maar 
dikwijls niet genoeg Nederlands kenden om goed met hen te communiceren. In 
die omstandigheden bouw je natuurlijk geen vertrouwensrelatie op.
Zo kwamen ze uiteindelijk in De Wingerd terecht. Kees is vol lof over het personeel 
hier: “Ik kom nogal gemakkelijk met kritiek”, zegt hij, “maar hier heb ik op geen 
enkel personeelslid iets aan te merken. In De Wingerd is het personeel honderd 
percent. Hoe ze ’t doen weet ik niet, maar ik heb nog nooit ongeduld gemerkt, 
nooit kwaadheid… Wonderlijk, hoe ze hier zijn met de mensen.”

Wat Kees wel heel erg mist — en dat is natuurlijk door de hele covid-toestand nog 
erg verscherpt — is een goed gesprek. In gesprek raken met iemand die je (nog) 
niet kent, is in Vlaanderen toch al wat moeilijker dan in Nederland. Maar Kees 
voegt hier meteen aan toe dat je in Vlaanderen misschien uiteindelijk wel meer 
kans maakt op een intiemere vriendschap. Hoe dan ook, het gebrek aan goede 
gesprekken leidt er op den duur toe dat je steeds minder vlot gaat praten, stelt 
Kees vast.
En verder verlangt hij naar meer ontspanning ‘op niveau’: “Als ze iets aanbieden 
hier als ontspanning, moeten ze ervan uitgaan dat de mensen normale mensen 
zijn zoals overal, het mag niet iets zijn dat klungelachtig is of zo, het moet 
voldoende niveau hebben.”  Hij heeft b.v. gehoord dat ze in Doornik ergens lessen 
krijgen van kunstgeschiedenis, of taallessen, allemaal goed, als het maar iets is 
“waarvan je het gevoel krijgt dat je er wat van kunt leren, dat blijft boeiend, 
dan voel je je niet een of ander knulletje…” 

“Een jonge vrouw komt regelmatig mooi piano spelen“, vertelt hij nog, „maar 
dat is altijd om 11 uur, en dat halen we nog maar zelden of nooit: Denise heeft 
te veel tijd nodig om zich klaar te maken.” (Denise kan overigens ook piano 
spelen en hun schoonzoon speelt veel Bach.) De pianiste blijkt mijn dochter te 
zijn, de beschrijving klopt en als ik het haar later vraag, blijkt ze zich Kees wel 
te herinneren.
“Jan moet zijn ideeën over kleinschalig wonen en een cafeetje als ontmoetingsplek, 
liefst ook met mensen van buiten het woonzorgcentrum, maar mooi verder 
verspreiden”, zegt Kees, “want hij wordt wel beluisterd”.

Tenslotte iets waar misschien ten gronde geen echte oplossing voor bestaat: “Na 
zo’n welgevuld leven val je hier ineens terug in een wereld waar niets wezenlijks 
meer gebeurt. Daar kan niemand iets aan doen maar het drukt wel op je gemoed. 
Je raakt het gevoel kwijt voor welke dag het is… Je kunt naar niks uitkijken 
en dan denk je altijd meer aan het verleden. Daarstraks heb ik nog een plaat 
opgelegd en ik was direct weer in het klooster, want ik was daar ook cantor.”

Dank je wel, Kees en Denise, voor dit warme en fijne gesprek.
RT
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Column 
van 

Jan Hautekiet

HEERLIJK HELDER 

BRENGT RUST

Daar is de lente, daar is de zon.
Bijna - maar ik denk dat ze weldra zal komen…..

Ik herinner me alsof het gisteren was, dat de lente zich nu een jaar geleden mooi 
aankondigde. 
De fietskuiten werden ingevet, een mooi gevulde concertkalender lachte me toe voor 
de rest van het jaar. Ik speelde met Patrick Riguelle begin maart nog een concert 
met Franse chansons voor Ter Bleuk, een mooie site met assistentiewoningen in 
Bonheiden en vermoedde dat het met die besmettingen nog wel zou meevallen. 
Nauwelijks een  dag later viel het verdict: lockdown.

De horizon kleurde anders en, als ik mijn fietsactiviteit van de weken daaropvolgend 
bekijk, mijn nood aan beweging en fysiek en mentaal verzet was groot. 
Als muzikant werd ik drooggelegd van de ene dag op de andere, mijn andere 
bezigheden als bestuurder en adviseur werden gelukkig op een nieuwe manier 
georganiseerd en liepen door.

En meer nog: ik kreeg er een nieuwe opdracht bij. 
Jan Vanwezer vroeg me om de toen nog dagelijkse berichtgeving over de evolutie van 
de coronabesmettingen mee te lezen en waar nodig communicatief wat helderder 
te maken. 
Doordat er wat meer tijd vrij kwam, greep ik die kans ook met beide handen aan. 
Heldere communicatie is al enkele jaren een stokpaardje van mij, en nu kreeg ik 
de kans om niet zomaar vanop de zijlijn wat wijsheden te roepen, maar om zelf de 
handen aan de ploeg te slaan.

Het werd meer dan een opdracht: een leerproces voor mij ook, om een gezond 
evenwicht te vinden tussen de exactheid van de informatie, de - niet altijd even 
positieve - boodschap die moest gebracht worden, de onzekerheid bij zowel directie 
en personeel als bewoners en familie, en het ankerpunt en houvast dat de dagelijkse 
update toch kon betekenen.

Het werd een zoektocht, ook voor mij: de informatie niet verbloemen, maar toch een 
hoopvolle boodschap brengen, zeker in tijden waarin de cijfers dagelijks evolueerden.
Ik ging rücksichtlos met de track changes tekeer in de updates, legde op elke slak 
zout, omdat ik weet hoeveel rust heldere communicatie kan brengen bij mensen. 
Niet alleen woordkeuze, maar ook structuur en dosering in de informatie kan houvast 
geven, zo nodig in een tijd waarin niets meer zeker leek.

Toen enkele weken later de media verhalen brachten over uitbraken in woonzorgcentra, 
ergerde ik me dan ook aan de eenzijdigheid van de berichtgeving. 
Het was niet omdat de epidemie op enkele plekken lelijk huishield en moeilijk te 
beheersen viel, dat dit het beeld was dat overal te zien was. Ook niet als Sinterklaas 
het virus binnenbracht.

Ik begreep en voelde hoe vervelend het is dat verhaal te lezen voor directie en 
personeel van een centrum waar de besmetting wel onder controle bleef, en vooral 
de kwaliteit van de zorg en de rust onder bewoners en familie verzekerd blijft. 

Bij twee communicatielijnen stelde ik me wat terughoudender op.
Op geregelde tijdstippen deelde het Agentschap Zorg & Gezondheid zijn richtlijnen. 
Dat is overheidscommunicatie, en daar mag ik uiteraard niet in tussenkomen. Ik 
neem aan dat de zorg om heldere en behapbare informatie bij de Vlaamse Overheid 
even groot is als bij De Wingerd. De Vlaamse Overheid gebruikt niet voor niets het 
Heerlijk Helder-label waaronder ik in 2015 voor Radio 1 een campagne rond klare 
communicatie lanceerde.

En ook bij de vele persoonlijke getuigenissen van zowel begeleiders als familie van 
bewoners als experts, vond ik het delicaat om te hard te sleutelen aan de tekst.
Alleen als drama en fatalisme te manifest worden vertaald - woorden als horror, 
drama, catastrofe…..- stuur ik bij.
Ik begrijp uiteraard dat het gevoel van uitzichtloosheid bij momenten de overhand 
neemt, maar denk dat we als gemeenschap ook allemaal de taak hebben mekaar te 
ondersteunen en ja, wat op te peppen op moeilijke momenten.

We moeten de horizon blijven zien, en we moeten blijven geloven dat de situatie in 
permanente evolutie is, en we dus samen naar een nieuw punt aan het varen zijn. 
Dan is het best dat er zo min mogelijk ruis op de communicatie zit.

Heerlijk helder duurt het langst.

Jan Hautekiet

Poëzie

Haagbeuk
De haagbeuk heeft de lente nog niet door.
De meeste andere planten zijn hem voor
met prille blaadjes en met bonte bloemen
waar al een hommel bromt, wat bijen zoemen.

Maar hij draagt nog zijn bruine winterjas
en wacht. Afleggen doet hij deze pas
als in zijn wol de eerste mottengaatjes
zijn uitgegroeid tot lentegroene blaadjes.

Ach, haagbeuk, treuzel jij zoals die mensen
die eerst nog duizend zekerheden wensen
voor zij de ramen openzetten en de deur,
zich buiten laten lokken door de geur

om zich over te geven aan het leven
en daar het beste van zichzelf te geven?
 

RT, trein naar Antwerpen 21 april 2015

Preekstoel   Afscheid in intieme kring

 Meer dan ooit leest men - in deze coronatijd - in een overlijdensbericht 
van een geliefde, dat het afscheid in intieme kring zal plaatsvinden. Geen 
overvolle kerken of rouwzalen, maar slechts enkele mensen mogen op de dienst 
aanwezig zijn. Wel kan de plechtigheid soms via livestreaming op de computer 
gevolgd worden.
 De coronamaatregelen hadden sinds de eerste lockdown in maart van 
verleden jaar al een bruusk einde gesteld aan alle mogelijke bijeenkomsten. 
Waar men al  jaren zei dat de kerken leegliepen, daar kwam nu de plicht dat ze 
leeg moeten zijn.
 Nu ik zelf in ‘De Wingerd’ mag wonen, omdat ik in Bierbeek niet meer 
uit de voeten (en niet meer trap-op of trap-af) kon, mocht ik toch als pastor nu 
en dan dienst doen. In woning 5 & 6 ging ik driemaal voor in de Eucharistie (op 
Kerstdag ‘20 - met Lichtmis ‘21 - op Aswoensdag ‘21). Dankzij Margot werd de 
mis met kerst ‘gelivestreamd’ naar de andere woningen. Ik werd ook gevraagd 
om een paar keer de ziekenzalving toe te dienen. Zo ontving Jan B. van woning 
6 dit troostvolle sacrament. Enkele dagen later konden wij de ‘dankviering’ ter 
gelegenheid van zijn uitvaart op PC volgen via begrafenissen Pues. Aandoenlijk 
mooi.
 Hopelijk genieten wij weldra opnieuw van de vreugde van het samenzijn 
in lief en leed. Met een uitgebreide familie- en vriendenkring feesten... 
wanneer kan dat terug? Bubbels zijn toch maar noodoplossingen, die voor de 
meesten van onze bewoners nauwelijks te vatten zijn. Waarom moet ik een 
mondmasker dragen? Waarom mag ik niet dichterbij komen? Waarom mag ik 
maar één persoon knuffelen of zoenen? Het antwoord ... omwille van corona... 
blijft bij hen vreemd. Voor hen en voor alle mensen mag de tijd van ‘intieme 
kring’ tot het verleden behoren.
 In afwachting zullen wij geduld opbrengen en hopen op veilige 
omstandigheden om elkaar weer op een normale, menselijke en vriendelijke 
manier nabij te zijn. En hopen dat er op een uitvaart weer veel volk mag 
samenkomen,  en dat ‘mijnen Bompa’ op de vraag ‘Was er veel volk?’ niet moet 
antwoorden: “Twee man en een paardenkop”.

Piet Debruyn

Aan Antje, team woning 13, artsen, directie, logistieke en administratieve medewerkers,

Hierbij wensen wij onze grootste dank te betuigen voor de jarenlange begeleiding en 
verzorging van Jacqueline.
Het was een lange weg van hoogtes en laagtes, met moeilijke periodes, mama kon het verlies 
van zelfstandigheid niet aanvaarden.
Jullie aanpak en professionalisme hebben haar met waardigheid door deze lastige periode 
geleid. 
Later werd vooral het fysieke comfort een uitdaging en ook dan was geen enkele moeite teveel. 
In de eindfase hebben jullie maximaal ingezet op pijnbestrijding, comfort en waardigheid.
Deze waarden hebben wij steeds gewaardeerd.
Nogmaals onze grootste dank aan het team voor de nooit aflatende inzet, hoe moeilijk de 
omstandigheden ook waren.
Door alle coronamaatregelen werd er beslist om geen traditionele uitvaart te organiseren maar 
ons te beperken tot een serene asuitstrooiing in zeer beperkte familiekring.

Luc en Lydie
verwanten van Jacqueline Liénard-Weydts, in De Wingerd overleden op 16 februari 2021



Lewy Body dementie
Met dit minisymposium op 6 mei 2021 
willen we meer inzicht geven in het 
herkennen en behandelen van deze 
complexe aandoening. 
Dr. Kurt Segers, neuroloog en schrijver 
van het boek ‘De vergeten dementie. 
Een begrijpelijk zicht op Lewy Body 
dementie’, is de hoofdspreker op 
de Campus Parnas van Hogeschool 
Odisee, Stationsstraat 103 in Dilbeek.
In functie van de coronamaatregelen 
kan deze interactieve lezing digitaal 
aangeboden worden. Aanmelden kan 
tot 16 april 2021. Deelname 60 euro.

Zintuiglijke Waarneming
Studiedag met Katja Van Goethem, 
vrije vormingsmedewerker bij MEMO 
en Ellen Hageman, verpleegkundige, 
Palliatief Support Team en Palliatieve 
Eenheid UZ Leuven.
27 mei 2021 in het CC Begijnhof, zaal 
Elckerlyc, Infirmeriestraat in Diest.
Deelname: 55 euro.

Levensmoeheid
Studiedag met Marc Dierick, hoofd 
ouderenzorg bij OCMW Kampenhout 
en Hein Vanhuyse, begeleider wonen 
en leven in WZC Ter Lembeek en 
docent ouderenzorg.
2 oktober 2021 bij UCLL – Campus 
Gasthuisberg; Herestraat 49 in Leuven
Deelname: 55 euro.

Tijdig online inschrijven voor deze 
vormingsdagen is noodzakelijk.

Praatcafés Jondementie
Dinsdag 23 maart (excl. voor kinderen)
“Erfelijkheid bij jongdementie: de 
theorie en de hulpverlening in de 
praktijk” met prof. dr. Hilde Van Esch 
Kliniekhoofd centrum menselijke 
erfelijkheid, UZ Leuven en Barbara 
Laga, systeem- en gezinstherapeut bij 
centrum menselijke erfelijkheid, UZ 
Leuven.

Dinsdag 27 april (excl. voor kinderen)
“Zelfzorg verwoord door een dochter 
van een mama met jongdementie” 
met Karen Baert, zaakvoerster van 
beleefboerderij en streekwinkel De 
Vliertuin.

Woensdag 30 juni
Zomereditie. (plaats en tijdstip 
worden later meegedeeld)
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Tel: 016/50.29.06 
van 9 tot 12 en van 14 tot 17u.
memo@dementie.be
www.dementie.be/memo

MEMOrabel
Het wordt wel eens gezegd: De Wingerd 
heeft in de ’s Hertogenlaan ook nog 
ergens een huis. Het Ontmoetingshuis, 
voor personen met jongdementie 
waar verschillende zorgcirkels hen 
omringen. Maar dàt klopt niet helemaal 
en dus zouden we dat graag even recht 
zetten.

‘Zorgcirkels Jongdementie’ is een 
onafhankel i jke zorgcoöperat ie. 
Binnen een zorgcoöperatie is het de 
bedoeling dat mensen zich groeperen, 
aandeelhouder worden en mede-eigenaar 
zijn van hun zorgbedrijf.  Concreet: de 
personen met jongdementie en/of hun 
mantelzorger staan er zelf mee aan het 
roer en leggen zelf de klemtonen in hun 
zorgtraject. Ze geven zelf aan wat de 
praktische ondersteuningsnoden zijn 
en tekenen mee het beleid uit van de 
zorgcoöperatie. Dat doen ze niet alleen, 
ze worden bijgestaan door andere 
aandeelhouders: professionele partners 
zoals Thuisverpleging Meerdael, het 
Wit-Gele Kruis, de Alexianen Zorggroep 
uit Tienen én via Woonzorgnet-Dijleland 
VZW participeert tenslotte ook De 
Wingerd. 

Het zou gek zijn een Ontmoetingshuis te 
hebben in Leuven, letterlijk in de voortuin 
van De Wingerd, om dan niet samen 
te werken met een woonzorgcentrum 
bomvol expertise. Dat er ook nog eens 
dagopvang, kortverblijf en zelfs een 
woning voor personen met jongdementie 
is, is handig meegenomen. De bedoeling 
van de zorgcirkels is immers om zorg 
te dragen en begeleiding te bieden 
van diagnose tot het einde van het 
ziekteproces bij de persoon in kwestie 
en de ondersteuning van mantelzorgers 
loopt nog lang daarna verder, indien 
gewenst.  

Men spreekt van jongdementie als de 
diagnose gesteld wordt voor de leeftijd 
van 65 jaar.  Je blijft dan een persoon 
met jongdementie, ook al word je 75 
jaar of ouder.  Dat wettelijke kader is 
mogelijk ‘interessant’ omdat er over heel 
Vlaanderen 300 extra gesubsidieerde 
plaatsen toegewezen zijn aan 
woonzorgcentra met gespecialiseerde 

opvang. Met die korting op de dagprijs 
komt de overheid een stuk tegemoet 
aan de kosten voor het zorgverblijf van 
mensen uit de actieve bevolking, iets 
wat van cruciaal belang kan zijn om een 
gezin te vrijwaren van een financiële 
kater. 

We blijven ijveren voor meer erkende 
woonunits én voor persoonsvolgende 
budgetten zodat personen met 
jongdementie zelf kunnen beslissen waar 
precies welke zorg ingekocht wordt. Met 
de juiste professionele ondersteuning 
kan een partner misschien langer thuis 
blijven wonen, als dat haalbaar is binnen 
het gezin. Dat voelt gewoon beter aan én 
is meestal de goedkopere oplossing.

Hoe werken wij nu concreet? 

Kristel Denruyter is ‘zorgbegeleider’ 
en voor personen met jongdementie 
en hun mantelzorgers het eerste 
aanspreekpunt. Zij bespreekt met de 
professionals welk traject het best 
aangeboden wordt en blijft bij wijze van 
spreken als ‘knuffelcontact’ meelopen 
met de betrokkenen. De zorgvrager blijft 
daarbij altijd in het middelpunt staan: is 
er louter nood aan ontmoeting, of eerder 
aan dagopvang of een vaste woonst? In 
het laatste geval kloppen we aan bij de 
collega’s van De Wingerd, voor personen 
met een thuissituatie in het Leuvense. 
Anderen begeleiden we graag naar een 
woonzorgcentrum in eigen regio. 

Lockdowns en wisselende maatregelen 
verplichten ons om creatief te zijn, want 
de nood aan ontmoeting is ondanks corona 

bijzonder groot.  Zo zijn we onlangs een 
“take-away-coffee-corner” begonnen. 
Elke donderdagnamiddag openen 2 
mantelzorgers het keukenvenster in 
Het Ontmoetingshuis en daar kan je een 
koffietje/thee of warme chocolademelk 
(met échte chocolade en volle melk!!) 
afhalen. Wie wil, kan zo weer mensen 
ontmoeten, buiten en op afstand, even 
samen gaan wandelen of met het warme 
meeneemdrankje op het terras van 
het Grand Café gaan zitten in de eigen 
bubbel.  En van zodra het Grand Café 
weer open mag, claimen we de uitbating 
terug op donderdagavond, telkens van 
18u tot 20u.  

De gebruikers van Het Ontmoetingshuis 
nodigen dan weer familie en vrienden uit 
naar “hun café” en zo leren ook al die 
vrienden elkaar weer kennen. Iedereen 
kan en mag er gewoon zichzelf zijn, het 
woord “(jong)dementie” valt op zo een 
avond niet. Enkel ontmoeten en elkaar 
graag zien! We maken tegelijkertijd 
de verbinding met de medewerkers 
en de vrijwilligers van De Wingerd. Als 
de nood ooit daar is, om gebruik te 
maken van het woonzorgaanbod, zal 
de omgeving zo alvast een stuk minder 
vreemd lijken. De werelden van Het 
Ontmoetingshuis en De Wingerd geraken 
zo wel wat verweven met elkaar, wat 
voordelen heeft, maar ook valkuilen 
voor de ‘onafhankelijke’ zorgcoöperatie 
die Zorgcirkels Jongdementie cvba-so 
statutair toch nog altijd is. Idealiter 
rijzen er overal ten lande zorgcirkels uit 
de grond om een gelijkaardig aanbod te 
kunnen doen naar mensen in hun eigen 
buurt of regio.  In Halle-Vilvoorde is 
een zorgcirkel opgestart en ook Limburg 
heeft grootse plannen! 

Riet

WORD COÖPERANT OF VRIJWILLIGER 

De meeste bezoekers zijn ook aandeel-
houders van onze zorgcoöperatie. We 
lassen regelmatig overlegmomenten in 
en proberen aan de slag te gaan met 
hun vragen en noden. 

Dat aan de slag gaan zou niet mogelijk 
zijn zonder de ongelooflijke inzet van 
ons vrijwilligersteam. Velen onder hen 
nemen regelmatig telefonisch contact 
op met onze bezoekers, spreken 
regelmatig af voor een wandeling, 
gaan bewoners met jongdementie 
bezoeken in het woonzorgcentrum, 
bakken lekkernijen voor de ‘take 
away’ of komen samen koken met een 
hobbykokclubje in niet-coronatijden. 

Het Ontmoetingshuis is een huis om te 
ont-moeten. Wie graag gebruik maakt 
van dit aangename huis, is meer dan 
welkom… zelfs als er geen sprake is van 
jongdementie.  

Er is slechts één voorwaarde: je moet 
ons graag zien!

Zorgcirkels Jongdementie

Wil je meer info over onze werking, of wil je als sympathisant aandeelhouder worden van de CVBA-SO ?
www.zorgcirkelsjongdementie.be

Vaak leren we nieuwe mensen kennen op 
activiteiten in Het Ontmoetingshuis. Er 
ontstaan waardevolle vriendschappen 
en zelfs het coronavirus gooide daarbij 
niet noodzakelijk roet in het eten. De 
pandemie heeft ons er wel toe aangezet 
om nog vaker buiten af te spreken en 
nog meer te gaan wandelen. Eén van 
de zorgcirkelvrijwilligers, die heel 
wat wandelingen uitstippelde, is begin 
januari helaas overleden. We missen 
Bart Seghers, maar blijven hem eeuwig 
dankbaar voor zijn inzet!



Internet: www.wingerd.info
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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

Riet Buvens, Erna Callewaert, Paul 
Coosemans, Nansie Daems, Piet Debruyn, 
Herman Dockx, Jan Hautekiet, Marcel 
Herregods, Guido Joris, Monika Nuttin, 
Antje Proost, Griet Robberechts, Mieke 
Soens, Rudi Thomassen, Margriet 
Vanvolsem en Jan Vanwezer.
 

Schrijven voor de huiskrant ?
Contacteer ons, we spreken graag af !

Eindredactie & Grafische vormgeving:
Stijn 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 gezocht /!\
Verzeker ook in 2021 deze uitgave 

Neem contact op met het secretariaat, stort uw sponsorbedrag en bezorg ons het 
logo van uw firma. Dan nemen we u hier graag op in onze beschermlijst.

Samen sterk met WhatsApp
Dat een smartphone tot veel meer in staat is dan 
telefoneren is algemeen geweten; daarom heet 
het ook een ‘slimme’ telefoon. En dat daar duchtig 
gebruik wordt van gemaakt staat buiten kijf. Zo zijn er 
de whatsapp-groepen waarbij je meerdere personen 
als één contact in je telefoon steekt, op die manier 
zijn ze in een wip allemaal op te roepen om allerlei 
gegevens te delen, vragen te stellen, voorstellen te 
formuleren, nieuwe initiatieven kenbaar te maken. 
Het is een vorm van virtueel overleg.

Dat wisten ze in de ’s Hertogenlaan en daarom werd 
zo’n groep in het leven geroepen. Heb je nood aan 
een helpende hand om een klus te klaren: geef een 
seintje en gegarandeerd meldt iemand zich aan. Valt 
de elektriciteit plots uit en is dat zo voor de hele straat 
of enkel bij jou? Vraag het aan je whatsapp-groep en 
je weet het binnen de minuut. Wacht je tevergeefs 
op een postpakket en vermoed je een foutje van de 
postbode: het straatgroepje vindt het kleinood voor 
jou. Ga je op vakantie en wil je een wakend oog van 
de buurt op je huis?  Meld het in een ‘whatsappje’ 
en klaar is kees. Het werkt bliksemsnel en efficiënt. 
Hoe meer lui aangesloten zijn hoe meer kans op de 
gevraagde reactie, handig toch? De groep van de ‘s 
Hertogenlaan groeide en groeide en telt nu een kleine 
50 contacten. 

 
Eind november werd iemand van de straat aangesproken 
door de politie: de agenten waren op zoek naar een 
vermiste persoon. De whatsapp-groep werd verwittigd. 
Het hielp enorm: plots waren een boel mensen aan het 
rondkijken en enkelen sprongen zelfs op de fiets om 
de omgeving uit te kammen. Zo werd de bewoner van 
De Wingerd vlug gevonden, tot grote voldoening van 
alle betrokkenen. Sindsdien bestaat er een whatsapp-
groep ‘Buren en De Wingerd’ die enkel gebruikt 
wordt om een verdwaald iemand terug te vinden. Het 
activeren van de app kan zowel van De Wingerd als van 
de groep uitgaan, naargelang wie eerst de verdwijning 
opmerkt, in elk geval wordt elk risicovol uitstapje op 
die manier aanzienlijk beperkt. 

Dit overlegkanaal met buren bewijst ook op andere 
terreinen nut. Jan Vanwezer droomt er luidop van om 
het Grand Café ook op vrijdagavond te openen. Is er 
iemand bereid om de toog te doen? De vraag werd 
gesteld in de ’s Hertogenlaan-groep en ja hoor, de 
jongere leden ervan reageren. Wie doet mee? Wanneer 
en met wie? Zoiets los je op in een vingerknip met 
whatsapp. Corona strooide helaas roet in het eten 
en alles werd op de lange baan geschoven, maar die 
vrijdagavond-vriendenavond wordt zeker een feit!

M. Soens

Barbershop
Een wat snel geschreven, uit een blocknote gescheurd 

papiertje, vermeldde: “Toe door rustpensioen, Harry” 
Duidelijk, kort, zonder franje en zo knipte hij ook; 
Harry, jaren lang mijn coiffeur.

Verweesd achterblijvend tuurde ik door de “vitrine”, 
het ovale vergulde salontafeltje met marmerblad stond, 
zoals altijd, onhandig in de weg, kriskras lagen er nog 
steeds “de boekskes” op, geen roddelblaadjes, maar voor 
ons mannen echte lectuur, “Le Moniteur Automobile”, 
“De Duif” en vanzelfsprekend: “Voetbal International”. 
Aan de muur hingen door vocht aangetaste posters van 
helden uit de jaren 80, David Hasselhoff, Lee Majors en 
natuurlijk Tom Selleck.

In de etalage, jaren onaangeroerd, door de zon 
verkleurde verpakkingen van “Tabac, original Eau de 
Cologne” en voor de meer hippe klant, “Cacharel pour 
L'homme”, lang vervlogen geuren zeg maar. Het vorige 
is al een 6 jaar geleden, niet dat ik ondertussen een 
haardos/baardgroei heb waar Demis Roussos jaloers zou 
op zijn, nee, zelf geëxperimenteerd met een tondueze, 
wat mijn omgeving deed vermoeden dat ik vroeger fan 
was van de punk scene.

Anno 2020, in De Wingerd, ook hier was het (alleen op 
gebied van herenkapper voor alle duidelijkheid) huilen 
met vooral een pet op. Elke week kunnen de dames 
terecht bij ‘hun’ kapsalon, niet dat dat voor ons mannen 
verboden terrein is, maar (ik druk me zacht uit) enig 
gevoel van onbehagen overvalt ons toch wanneer we 
onze (maandelijkse) beurt zitten af te wachten. Eerlijk 
gezegd het ontgaat ons allemaal, gesprekken over ‘de 
solden’, ‘brushing’, ‘watergolf’ en dan wil ik het nog 
niet hebben over de boekskes. In plaats van posters 
hangen hier enorme haardrogers aan de wand, machines 
die een hels lawaai maken en volgens ons eerder doen 
denken aan een duikersklok van wijlen J. Cousteau. Niet 
alles is negatief natuurlijk, de koffie valt best mee, dat 
moet gezegd worden, behalve als er net rijkelijk met 
haarlak is rondgespoten, dat proef je.

Maar het kan verkeren, schreef Bredero, ook in De 
Wingerd dus, 2021 zal wellicht opgenomen worden in 
de annalen als het jaar van de wederopstanding van 
de “mannen coiffeur” langzaam maar zeker krijgt 
“ons salon” vorm, simpel en praktisch, zo hebben wij 
het graag, een handdroger, spiegel en korte (liefst 
geen) wachttijd. Zelf kijk ik er ook wel naar uit, geen 
oeverloos getwijfel tussen krullen of niet maar gewoon; 
vanachter goed kort en vanvoor iets langer, klaar. Baard, 
snor, kan ook, vlijmscherp scheermes gescherpt op leder, 
afsluitend met een prikkelende aftershave.

Om het met Harry's woorden zeggen; “We zen bak in 
bisnes”, Wingerd-Zuid, eerste verdiep, “Dewit”, zonder 
afspraak.

Herman

Het ‘herenkapsalon’ werd door Herman 
ingericht met hulp van oa. Ann, zij 
maakte samen met de bewoners (Lucia 
en Renee) de gordijnen; Aurelia, Marijke 
en Martine gaven kappersadvies; heel wat 
helpende handen en een pak supporters. 
Rudi zorgde voor de installatie van het 
sanitair en de elektriciteit, samen met 
Mark, Stefan en Isayas.

De mosterd van De Wingerd
In het lentenummer jaargang 29 van deze krant kon je al lezen 
dat schepen voor sociale zaken, Bieke Verlinden (SP.A), de 
‘mosterd’ kwam halen in De Wingerd. We deelden onze ervaring 
graag met de collega’s bij Stad Leuven waarmee we binnen het 
regio-overleg en de eerstelijnszone samenwerken.

Eind januari waren 
de bouwwerken klaar 
en kon Els Ronsmans,  
directeur van het 
nieuwe Booghuys 
en terecht trots, 
de eerste bewoners 
welkom heten. 

We wensen de collega’s bij Zorg Leuven van harte succes en 
timmeren samen met hen verder aan de weg om van onze stad 
een ‘dementievriendelijke gemeente’ te maken. Ook al zijn er 
nog wel wat verschillen in visie op dementiezorg en technologie, 
toch zijn we stiekem wel een beetje jaloers op dat nieuwe 
woonzorgcentrum met in elke living een echte open haard. 
Gezelligheid en huiselijkheid boven alles. Een top-idee!

SP

Personeels- & Bewonersnieuws
Welkom collega’s: Kaat Vander Elst, Daniela Adamo en Pieter De Ley, 
(zorgkundige) Nathalie Schampaert en Siska Deprez (verpleegkundige). 

We verwelkomen ook mevr. Govaerts en mevr. Claes in Woning 1; dhr. 
Vanhemelryckin Woning 2; mevr. Van Develde in Woning 3; dhr. De Grooff 
en dhr. Mombaerts in Woning 6; mevr. D’Olieslager en mevr. Ingelaere in 
woning 7; dhr. Van Uffelen, mevr. Van Loocke en mevr. De Cock Woning 12; 
mevr. Diels in Woning 14; mevr. Germentier en dhr. Meijers in Woning 15. 

We deelden in de rouw van de families en namen de voorbije maanden 
afscheid van de bewoners: Jan Baeckelmans, Josée Cortoos, Godelieve 
D’Olieslager, Jacqueline Dewever, Elza Didden, Eric Gardinael, Victoire 
Harboort, Jacqueline Liénard-Weydts, Lieve Lombary, Jacqueline Morren, 
Marian Nijhof, Marie Lucy Pans, Georges Rentmeesters, Josée Romain, 
Elisabeth Ruelens, Paul Schepers, Magda Sijmons, Germaine Van Ingh, 
Gust Vancampenhout en Jacqueline Verkinderen. 


