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Samenwerken om verder te geraken
Goede zorg verlenen is alleen mogelijk wanneer je goede medewerkers hebt

volg op Facebook & Instagram

Goede zorg voor kwetsbare mensen is 
al jarenlang een intrinsieke motivatie 
voor Griet Robberechts. Ze is nu al 
ruim een decennium onze CEO, zeg 
maar inspirerende algemeen directeur 
van de samenwerking en uiteindelijke 
fusie bij Woonzorgnet-Dijleland. Haar 
persoonlijke motto luidt: ‘If you want 
to go fast, you go alone. If you want to 
go further, you go togheter…’

En die visie op zorg en ondernemen nemen 
we graag letterlijk in De Wingerd: samen 
met de drie andere huizen en initiatieven 
zoals de Zorgcirkels Jongdementie of 
MEMO, het regionaal Expertisecentrum 
Dementie, staan we sterker in het veld 
en geraken we veel verder dan alleen.

De coronacrisis heeft vooral in 2020 
heel wat onderliggende issues naar de 
oppervlakte gebracht: toenemende 
zorgzwaarte, bijhorende werkdruk, 
krapte op de arbeidsmarkt, om maar 
even de meest voor de handliggende te 
noemen. Tijdens die moeilijke periode 
werden de kracht van onze zorgvisie, 
de meerwaarde van de kleinschalige 
zorgorganisatie en de voordelen van het 
samenwerkingsverband zichtbaar.

Goede zorg verlenen is alleen maar 
mogelijk als je goede medewerkers 
hebt. Ze moeten ruimte krijgen om 
in hun competenties te groeien en 
moeten in hun job geïnspireerd worden. 
Medewerkers moeten voldoende 
autonomie krijgen om zelf beslissingen te 
kunnen nemen en verantwoordelijkheid 
te dragen in de dagelijkse werking van 
het woonzorgcentrum. Niet alleen passie 
voor zorg is belangrijk, maar ook die 
gedeelde verantwoordelijkheid.

Iedereen is leider op zijn eigen niveau
Daarom vinden we het in De Wingerd 
en bij Woonzorgnet-Dijleland ook zo 
belangrijk om leiderschap als een soort 
van basiscompetentie te beschouwen in 

het selectieproces en bij de aanwerving 
van geschikte medewerkers. Iedereen, of 
het nu gaat om logistiek, administratie, 
kine, verpleeg- of zorgkundigen, kan in de 
eigen functie zelf verantwoordelijkheid 
opnemen.

Een derde element, naast passie in de 
zorg voor kwetsbare mensen en de eigen 
verantwoordelijkheid, is samenwerking. 
Een organisatie zoals de onze staat nooit 

alleen. Wie goed kan samenwerken en 
eigenaarschap geven aan medewerkers 
en partners in de zorg, beschikt over een 
succesformule. 

Zorgdragen is samenwerken
Goede zorg verlenen zal altijd een 
gedeeld verhaal zijn. We beschikken 
door de dagelijkse samenwerking met 
thuiszorg en ziekenhuizen, zowel als 
andere woonzorgcentra binnen de 
Eerstelijnszone Leuven, over een heel 
breed netwerk van professionals die stuk 
voor stuk de betrachting hebben om de 
hulpverlening zo kwalitatief mogelijk te 
maken. De belangrijkste partners in de 
zorg blijven de bewoners zelf natuurlijk,  
samen met hun familie en naasten. 

Blijven innoveren en altijd opnieuw kijken 
waar we verbindingen kunnen maken 
met anderen, dat zit in het DNA van 
Woonzorgnet-Dijleland. Die bijzondere 
eigenschap zoeken we ook telkens weer 
in nieuwe collega’s. Het vinden van de 
juiste persoon op het juiste moment 
wordt almaar meer een uitdaging door 
de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn 
nauwelijks nog werkzoekende zorg- en 
verpleegkundigen in onze regio.

Studenten en zij-instromers die nu 
gestart zijn aan een opleiding tot zorg- 
of tot verpleegkundige vullen het gat in 
de markt ten vroegste binnen 3 jaar op 
terwijl de vraag net nu heel erg groot is 
en nog elke dag toeneemt.

Iedereen kan mee het verschil maken
Daarom willen we impact hebben op 
het ouderenbeleid in Vlaanderen en 
pro-actief naar buiten komen. We 
onderhouden om die reden nauwe banden 
met spelers in andere zorgsectoren, 
scholen en opleidingsinstellingen. Want 
alleen via goede samenwerking, kunnen 
we een succesverhaal blijven schrijven.

  Stijn Paemelaere

Spot je één van onze vacatures op de sociale 
media? Deel het bericht dan ook even op je ei-
gen pagina en zeg het voort... 

Griet Robberechts brengt haar eigen verhaal 
en dat van Woonzorgnet-Dijleland in een mooie 
videoboodschap. Die vind je online terug, net 
als onze lopende werkaanbiedingen. 
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David Buysschaert startte begin augustus als zorgcoördinator voor woningen 
5 tot 8. Hij volgt er Nansie Daems op die het team van UPC Kortenberg gaat 
versterken. Het gebeurt gelukkig niet zo vaak dat we een geweldige teamcoach 
uitwuiven en een vervanger moeten zoeken. Wanneer het dan toch zover komt, 
maken we graag kennis met de nieuwe collega.

Voor ons zit een opgewekte man, verzorgde baard, sportief, ogen die een brede 
glimlach verraden achter het mondmasker, want het coronavirus is helaas nog lang 
niet weg. 

Welkom David, of is het Déévid. 

Zeg maar David, aangenaam. 

Een zachte tongval verraadt dat hij niet in het Leuvense is opgegroeid.

Kan je iets meer vertellen over jezelf en hoe je in Leuven terecht bent 
gekomen?

Ik ben nu 42 jaar en uit het Kortrijkse afkomstig. Daar studeerde ik ook en ben via 
wat professionele omzwervingen in deze provincie beland. Zoals zovelen volgde ik 
de liefde van mijn leven naar Tielt-Winge. Mijn partner baat daar met succes een 
traiteurzaak uit en ik was er de voorbije jaren in een woonzorgcentrum aan de slag 
als hoofdverpleegkundige. 

Ondanks sensibiliseringscampagnes om meer jongeren naar zorgjobs toe 
te leiden, lijken zorg- en verpleegkunde vandaag nog altijd heel erg 
vrouwelijke beroepen. Wat bracht jou er als tiener toe om iets in die 
richting te gaan studeren?

Meer dan 20 jaar geleden waren er nauwelijks mannen in de opleiding. Vanuit een 
A2-richting in het secundair, ‘opvoeder in de bijzondere jeugdzorg’,  volgde ik een 
aantal vriendinnen die aan de hogeschool in Kortrijk verpleegkunde gingen studeren. 
Zelf koos ik voor de specialisatie ‘geriatrie’, wat maar weinig medestudenten deden 
omdat die optie alleen op de campus in Roeselare aangeboden werd. 

Maar het was echt een heel bewuste keuze, want ouderenzorg boeide mij heel erg en 
ik ging altijd op zoek naar de interessantste stageplaatsen. Zo kwam ik in Oostende 
bij Prof. dr. Baeyens terecht, waar men toen al rond het maaltijdgebeuren aan het 
pionieren was. Hoewel het daar louter een  ziekenhuisomgeving was, introduceerde 
men er toen toch al een soort leefgroepwerking waar maaltijden niet meer individueel 
gebruikt werden op de kamer, maar wel samen aan tafel zoals thuis.

Een snelle blik op Linkedin leert dat je heel wat ervaring meebrengt, vanuit 
zowel verpleegtechnische en leidinggevende functies en bij werkgevers 
overal in Vlaanderen. Wat zette je ertoe aan om de overstap te maken? 

Eigenlijk liep dat toevallig, door het lezen van een vacature op de website. Dankzij 
een kennismaking met kine-collega Jo De Clercq, tijdens een bijscholing, raakte ik 
geboeid door de zorgvisie. Door een proefschrift voor de bijkomende opleiding die 
ik ook nu nog volg (master in de gerontologie aan de VUB) kwam ik echt in contact 
met De Wingerd. De pioniersrol die hier opgenomen wordt in de zorg voor en de 
ondersteuning van mensen met dementie intrigeerde mij heel erg. De CRA werking 
per woning, de mogelijkheden om te professionaliseren en de uitdagingen rond het 
kleinschalig genormaliseerd wonen spraken mij meteen aan. 

Als een werkgever mensen wil aantrekken en je hebt zelf de ambitie om steeds 
betere zorg te geven, dan is de keuze soms snel gemaakt. Tijdens een inloopdag 
viel mij in de woningen de rust op, waar bewoners met dementie op de meest 
creatieve wijze een zinvolle dagbesteding aangeboden kregen. De manier waarop de 
medewerkers in die woning de mensen omringden ontroerde mij. Dat maakte er een 
heel bewuste en heel positieve keuze van en dus besliste ik om de sprong te wagen.

Ondertussen ben je een paar maand aan de slag als zorgcoördinator voor 
woningen 5-8. Merk je grote verschillen tussen de wijze waarop er in De 
Wingerd wordt gewerkt en wat jij elders hebt ervaren? En waar kunnen we 
het nog beter doen als het over wonen – leven – zorgen gaat? 

De sfeer en de verwelkoming door de collega’s, zowel in mijn eigen team als bij de 
andere zorgcoördinatoren, is hier opmerkelijk hartelijk. De eerste week viel het 
mij ook op hoe respectvol er omgegaan wordt met zowel bewoners als familie, door 
medewerkers en door vrijwilligers. Dat charmeerde mij tijdens die eerste dagen 
enorm en nu nog altijd trouwens. 

De visie op leiding geven vertrekt hier vanuit een positief mensbeeld, autonomie 
geven en mensen laten groeien in hun job en in het nemen van individuele 
verantwoordelijkheid. Dat viel mij onmiddellijk op tijdens het sollicitatiegesprek en 
tijdens die inloopdag. Kansen geven, talenten stimuleren en ze blijven ontwikkelen 
is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zijn job graag blijft doen en kan volhouden 
als het eens wat moeilijker gaat zoals in de coronaperiode. Dat sluit helemaal aan 
bij hoe ik persoonlijk de rol van teamcoach zie en een paar maanden nadat ik de 
overstap maakte, ben ik helemaal overtuigd van die Wingerd-cultuur.

Dankjewel voor dit openhartige gesprek, ik ben ervan overtuigd dat jij het hier heel 
erg goed gaat doen. Succes met je nieuwe job, David!

SP

Positieve keuze en een nieuwe uitdaging
Eigenzinnige Wingerd-cultuur overtuigt een verpleegkundige met ambities om de overstap te maken
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Enthousiaste families aan de slag in Woning 12

Half augustus werden de gangen van de woning opgefrist met de hulp van enkele 
familieleden. En dat er dan nog eens geschilderd wordt, rekening houdende met het 
feit dat personen met dementie gaandeweg kleuren anders gaan waarnemen, maakt 
de betrokkenheid nog groter.  Er werd bij de kleurkeuzes zeer bewust gekeken naar 
de LRV (Light Reflexion Value) of licht reflectie waarde. 

Muren en objecten die dienen te contrasteren ten opzichte van elkaar blijven dat 
doen, terwijl andere net opgaan in het geheel. Deuren die frustratie opleveren worden 
zo aan het zicht onttrokken en deuren die doorgang bieden worden geaccentueerd. 
Hierdoor creëren we meer geborgenheid en meer autonomie voor personen met 
dementie. Een mooi initiatief! 

Jo De Clercq

Oldtimers & Classic cars on tour

Enthousiaste bewoners van De Wingerd reden op donderdag 16 september, onder 
begeleiding van vrijwilligers en medewerkers, mee met de Leuvense Oldtimers 
Vrienden in hun prachtig glimmende bolides van weleer. 

De formidabele rit vertrok over de vesten van Leuven en ging via de ‘kronkelbaan’ 
tot op het domein Keyhof in Huldenberg waar we begroet werden door de bewoners 
van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. Wat een belevenis! 

foto’s: Inge Degreef (Keyhof)

In Beeld
Familieavonden nieuwe stijl

Donderdag 24 juni kwamen een 60-tal familieleden en naasten van bewoners uit de 
flats en de woningen naar een interactieve avond met workshops en informatiesessies 
over vroegtijdige zorgplanning, comfortzorg, actieve participatie in het zorgmodel, 
etc. Partners en kinderen van bezoekers in het dagcentrum en kortverblijf werden 
ook uitgenodigd mee aan te sluiten. En voor alle geïnteresseerden die er toen niet 
bij konden zijn, herhalen we die avond nog een keertje in het najaar.

Er vielen vooral lovende reacties te noteren bij de aanwezigen: “de betrokkenheid, 
het enthousiasme en de deskundigheid van de medewerkers en artsen geeft een veilig 
gevoel”, “ik heb veel praktische tips meegekregen” en ook “een heel interessante 
uitleg van de nachtdienst”.

Antje Proost
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De jonge verpleegkundige en student 
Zorgethiek Teun Toebes (22) is erin 
geslaagd om het maatschappelijk debat 
bij onze noorderburen over de zorg voor 
mensen met dementie op de kaart te 
zetten. En hoe. De visionaire jongeman 
is niet meer uit de media weg te denken. 

Teun woont in een verpleeghuis en zijn 
vrienden die hem eerst voor gek aanzagen 
stellen hun mening bij. “Het leven in een 
verpleeghuis is geïsoleerd geraakt van de 
maatschappij en je gaat er niet naar toe 
om te leven maar om dood te gaan en dat 
moet absoluut veranderen” herhaalt Teun 
steevast in elk TV-en radioprogramma en 
tijdens elk interview.

Niet alleen zijn vernieuwende ideeën 
over zorg, maar vooral de integriteit en 
passie waarmee hij spreekt maken dat hij 
velen aan het denken zet over hoe het 
niet alleen anders kan, maar ook anders 
moet. Toebes rijgt de onderscheidingen 
aan elkaar: de Young Impact Award, de 
George Maduro Prijs, een Visonairs Award, 
hij werd Brabander van het jaar en haalde 
de Linkedin Top Voices etc.

Maar belangrijker dan dat: sinds kort 
beseft vrijwel elke Nederlander dat hij 
zelf ook één kans op vijf heeft om met 
de diagnose Alzheimer of dementie in een 
tehuis te belanden en dat de risico’s dat 
je familieleden ermee geconfronteerd 
worden in versneld tempo toenemen.

De Nederlandse premier Mark Rutte merkte 
Teuns acties op en liet hem weten: “De 
passie en liefde waarmee jij over de zorg 
voor ouderen vertelt, is hartverwarmend. 
Jij laat zien dat je ouderen met 
dementie met weinig middelen gratis 
geluksmomenten kunt bezorgen. Het idee 
van de ‘silent disco’s’ in verpleeghuizen is 
bijvoorbeeld even eenvoudig als briljant. 
Je moet er maar op komen! Teun, je bent 
een voorbeeld voor anderen en ik wens je 
veel mooie momenten toe.”

Zelf zegt Teun in een interview met 
Linkedin: “Het belang van menselijk 
contact en persoonlijke vrijheid zie je 
overal terugkomen: in verpleeghuizen, 
maar bijvoorbeeld ook in de psychiatrie 
en de thuiszorg. Door na mijn opleiding 
Verpleegkunde nog Zorgethiek bij te 
studeren hoop ik dat ik me breder ga 
kunnen inzetten voor een samenleving 
waarin we er weer voor elkaar zijn.”

Teun weet precies waar hij naartoe wil en 
laat geen middel onverlet. Hij is prominent 
aanwezig op de sociale media en post 
youtubeclips die niemand onberoerd 
laten. Hij heeft een eigen erkende 
stichting en op 9 november verschijnt zijn 
boek: ‘VerpleegThuis, wat ik leer van mijn 
huisgenoten met dementie’. We kregen 
voor een recensie in deze krant van 
uitgeverij De Arbeiderspers de drukproef 
van het boek toegestuurd (in primeur 
een fragment uit het nieuwe boek) en we 
wisten Teun Toebes te strikken voor een 
gesprek.

Guido Joris

Het is zo klaar als een klontje dat het 
Nederlandse publiek je standpunten 
volop omarmt, maar heb je ook zicht 
op hoe medewerkers in de zorgsector 
reageren op je initiatieven? 

Laat ik beginnen met te stellen dat ik voor 
alles zelf een ‘collega-in-de-zorg’ ben en 
dat scheelt natuurlijk. Ik krijg wel eens 
de reactie te horen: ‘Goh wat jij doet dat 
zou ik ook wel willen doen’ en ik repliceer 
meteen dat het superleuk is om dat te 
horen en dat ze er gewoon voor moeten 
gaan. ‘Ga het doen want zo is het ook bij 
mij begonnen’. Het is allemaal vrijwillig 
en iedereen kan dit doen, het blijft 
gewoon de kwestie om er aan te beginnen. 
Wat ik dus merk is dat er juist vanuit de 
zorg erg positief en stimulerend wordt 
gereageerd. Het allermooiste vind ik de 
dagelijkse berichten die via mijn Instagram 
binnenlopen van studenten die in de zorg 
werken en ook een aantal activiteiten 
willen opstarten. Mijn initiatieven worden 
duidelijk als voorbeelden gebruikt en ze 
inspireren mensen. Dat is natuurlijk mooi 
maar bovenal is  het echt nodig!

Daarmee bereik ik precies wat ik wou want 
laat ons wel wezen: het grote publiek 
kan wel voor een warm onthaal van deze 
ideeën zorgen maar dat is uiteindelijk niet 
genoeg. Ik ben per slot van rekening niet 
de jongen die plotseling voor alle mensen 
met dementie kan zorgen, trouwens dat 
wil ik ook niet want dat moeten we met 
elkaar en met zijn allen doen. Samengevat 
stel ik dat het enthousiasme dat je bij 
het grote publiek aantreft ook bij mijn 
collega-hulpverleners in de zorg aanwezig 
is. En nogmaals als ze aangeven van ‘dat 
wil ik ook wel doen’ dan moedig ik ze aan 
om er mee aan de slag te gaan want zo 
ben ik ook begonnen.

Op het moment dat je in Nederland, en 
dat zal in België niet anders zijn, jezelf 
gaat belemmeren door de reacties van 
anderen, dan schiet je geen sikkepit op en 
verandert er nooit wat. In Nederland heeft 
in elk geval nu wel iedereen begrepen 
dat het huidige zorgsysteem op de schop 
moet. 

Maar misschien zijn er structuren die 
anderen beletten om initiatieven te 
ontplooien? 

Natuurlijk is dat zo. Op het moment dat je 
bij een organisatie werkt en je manager is 
helemaal niet zo enthousiast dan zal dat 
zonder meer een belemmering vormen. 
Maar als zorgverlener moet je vooral juist 
aan je eigen morele overtuiging om in de 
zorg te willen werken vasthouden. En bij 
héél véél zorgverleners is het fundament 
van die overtuiging de liefde voor hun 
medemensen. Ook ik ben ooit aan de 
opleiding verpleegkunde begonnen omdat 
ik een liefde voor de medemens had. Maar 
mijn motivatie verdween als sneeuw voor 
de zon op het moment dat ik dingen moest 
doen die helemaal niet pasten bij mijn 
beeld van “er te zijn’ voor de medemens.
Op het moment dat ik niet het kwalitatieve 
contact met mijn medemens heb zoals 
ik dat nu mag ervaren, dan elimineer je 
voor mij echt de broodnodige aangename 
aspecten van dat contact.

Dus ja, er zullen altijd structuren zijn 
die beperkend of verhinderend werken, 
dat is altijd geweest en het duikt zeker 
op bij elke verandering. Maar nogmaals 
als je dat laat doorwegen verandert er 
niets. Als je daarentegen kort bij je eigen 
overtuiging blijft, dan ervaar je minder 
werkdruk en beleef je meer plezier aan 
je werk. Als bewoner in een verpleeghuis 
zie ik duidelijk of zorgverleners plezier 
hebben in hun werk of dat ze dat niet 
hebben. (Met nadruk) Dat is zo voelbaar! 

En waaraan merk je dat? 

Aan alles zie je het: aan een simpele 
begroeting, je pakt het meteen op tijdens 
de persoonlijke gesprekken die je hebt 
of aan de sfeer in de groep. Als er een 
mooi mens aan het werk is dan voel je dat 
want dan zitten mensen letterlijk in ‘de 
huiskamer’. We moeten in Nederland maar 
ook in België af van het stigma dat mensen 
met dementie gek zijn want dit taaie 
fenomeen blijft nog te vaak overleven. 
Maar vergis je niet want mijn huisgenoten 
met dementie hebben wel degelijk alles 
door. In Nederland is kleinschaligheid wel 
een norm maar de manier van werken blijft 
al te vaak grootschalig. Wat ik omschrijf 
als ‘de armoede van de welvaart’ is dat we 
focussen op gebouwen die we kleinschalig 
maken terwijl we de zorgverleners in de 
kou laten staan en onvoldoende in hen 
investeren. 

Fout dus.

Ook het verpleeghuis waar ik woon 
heeft een kleinschalige setting, maar 
het functioneert nog steeds als een 
soort veiligheidsdienst. Alles draait rond 
risicovermijding en veiligheid. Waar ik 
voor pleit is dat we ons vragen moeten 
stellen over de betekenis van het leven 
met dementie. Wat is die betekenis? 
En mag je nog risico’s nemen? Want 
het lijkt er dus op dat je als bewoner 
van een verpleeghuis geen risico’s mag 
nemen. Ik vind het dus kwalijk dat je in 
een democratische samenleving zoals 
Nederland, maar evenzo in België, als 
persoon met dementie en ten gevolge van 
het stigma rond dementie je volledige 
zelfbeschikkingsrecht kwijt raakt.

Ik ervaar dat de bewoners onderaan de 
ladder staan en hoe zij ook pogen om bij 
de eerste trede te geraken ze die nooit 
zullen bereiken. 

Leidt het vermijden van risico’s tot 
een toename aan bureaucratisch 
gedrag, zeg maar een administratieve 
papierwinkel die het handelen moet 
verantwoorden maar een deel van de 
zorg opslokt? 

Dat is absoluut zo. We moeten afstappen 
van het idee dat het leven met dementie 
alleen maar zorg is. Op dit moment wordt 
er heel sterk ingezoomd op lichamelijke 
verzorging maar het leven is zoveel 
méér dan dat. De nadruk die nu op de 
verzorging ligt leverde ons het systeem op 
dat we nu hebben. Dat is een dure manier 
van werken waarvan duidelijk is dat 
mensen er veelal ongelukkig van worden. 
Je wordt immers compleet afgesneden 
van de samenleving. Ik wil met mijn boek 
dat binnenkort verschijnt mensen aan het 
denken zetten.

De hamvraag is: wat betekent het voor 
jou als je dementie hebt? Als je die vraag 
tot je laat doordringen kom je vanzelf tot 
het besef dat we ‘nu’ moeten veranderen. 
Als je nu niet verandert, ook al ben je 
twintig of veertig jaar, dan kom je later 
als je dementie hebt precies op dezelfde 
plek terecht. Negentig procent van de 
mensen met dementie gaat dood in een 
verpleeghuis. Geen wonder dat als je aan 
iemand vraagt of hij in een verpleeghuis 
wil wonen je niemand kan vinden die daar 
ja op zal antwoorden. Ik ken werkelijk 
niemand die er graag zou willen wonen. 
Door nu te veranderen verzekeren 
we onszelf van een betere toekomst. 
Momenteel verlies je jouw stem als je 
dementie hebt, dan heb je niets meer te 
zeggen en kan je niets meer veranderen.
 
In Nederland spreken we maar al te 
graag over de inclusieve samenleving en 
dat klinkt prachtig, maar die inclusieve 
samenleving dat zijn we wel zelf. Het is 
ongemeen belangrijk dat niet alleen het 
verpleeghuis maar in de eerste plaats de 
samenleving haar beeld over dementie zal 
moeten bijstellen.

■ 

VerpleegThuis
Teun Toebes maakt van dementie een sexy item in Nederlandse media

fragment uit VerpleegThuis
Wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie

‘Ik weet het, schat, als het drinken is, vind je het lekker,’ zegt 
Niels. Nadat de suikerige substantie in haar speciale drinkbeker is 
geschonken en haar mond heeft bereikt, maken haar mondhoeken 
van blijdschap een sprongetje. Klein geluk. Als communiceren via 
de ‘normale’ weg niet meer gaat, is het heel belangrijk om de 
lichaamstaal van mensen te leren begrijpen. Maar je moet wel 
tijd hebben om iemand te leren lezen, tijd die zo belangrijk is, 
maar zelden voorhanden. Tijd of prioriteit, dat is de vraag? De 
prioriteiten worden bepaald door mensen die zelden of nooit op 
de vloer staan of zelfs hébben gestaan. 

Bij het bedenken van processen en systemen wordt er gestreefd naar efficiëntie, 
maar het is de vraag of dat begrip wel toepasselijk is binnen de zorg. Wij produceren 
geen hamburgers, maar moeten zorg op maat verlenen aan mensen die allemaal 
anders reageren en anders omgaan met hun ziektebeeld. Hoe kun je daar één model 
op loslaten, helemaal als dat model vooral is ingericht om ervoor te zorgen dat elk 
‘poppetje’ doet wat het moet doen? 

Mensen die opgeleid zijn om andere mensen te helpen verdwijnen zo in een 
bureaucratische molen van controledwang. Het lijkt wel alsof we ons meer inzetten om 
alles vast te leggen voor het geval er iets fout gaat dan om op een menselijke manier te 
voorkómen dat er iets fout gaat. Want als alle kostbare ‘handen aan het bed’ drukker 
zijn in hun kantoor dan op de vloer, wat kan er dan nog misgaan?

Praktische informatie: de Nederlandse Paperback VerpleegThuis, Wat ik leer van mijn huisgenoten 
met dementie verschijnt op 9 november 2021 bij de Arbeiderspers ISBN  9789029544382 200 
pagina’s en is te koop voor 20 euro bij de gekende boekhandels en internetboekhandels. 
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Vrijwilligersfeest
Donderdag 2 september 2021, toen 
samen vieren eindelijk weer mocht,  
is de vrijwilligersdag doorgegaan. We 
profiteerden van het nazomerweer 
tijdens het petanquetoernooi dat 
gevolgd werd door een gezellige BBQ. 
Paul Trekker speechte naar goede 
gewoonte en zijn warme woorden 
delen we graag met u.
 
 Vooraleer we starten met de 
laatste activiteit van deze fijne dag wil 
ik jullie graag verwelkomen in naam van 
de inrichters. 
 Het is vandaag een activiteit 
‘van vrijwilligers voor vrijwilligers’ en 
Jan vond dat die verwelkoming moest 
gebeuren door een vrijwilliger. Hij vond 
vlug een slachtoffer omdat ik dat vroeger 
ook soms heb gedaan. Vroeger zoog ik 
ter plaatse iets uit mijn duim. Zuigen 
gaat nog en een duim heb ik ook nog 
maar omwille van mijn leeftijd is mijn 
geheugen op een laag pitje gekomen. 
Daarom gebruik ik nu een papiertje ter 
ondersteuning. Anderhalf jaar was het 
een moeilijke en bijzondere periode voor 
iedereen, voor de samenleving maar ook 
voor ons als vrijwilliger in De Wingerd.
 Voorheen liepen wij hier binnen 
en buiten als onze tweede thuis.  Nu kon 
en mocht dit niet meer. Wij vielen niet 
in een zwart gat maar voor mij en vele 
anderen was het toch een ontgoocheling 
om niet meer te kunnen deelnemen aan 
het leven in De Wingerd. Voor Mia, Lore 
en directie was het een periode van 
onzekerheid: wat moest er gebeuren 
met de activiteiten voor de bewoners. 
Kan er nog iets doorgaan of niet?
 Met hun doordrijvendheid en 
hun liefde voor ons en de bewoners 
moest alles stilaan weer gebeuren 
zoals vroeger en dit geschiedde dan 
ook: pianoconcerten, cafétaria bijna 
volledig open, voor de dinsdagavonden 
werden vrijwilligers opgetrommeld, 
wandelingen en met nog vele andere 
activiteiten in het vooruitzicht. Het is 
opnieuw thuiskomen. 
 Spijtig genoeg zijn enkele oude 
getrouwen gestopt omwille van ziekte, 
ouderdom en sommigen bouwden zelfs 
hun activiteiten af. Ik ben er zeker van 
dat zij De Wingerd in hun hart blijven 
dragen. Het is nu aan de nieuwe en 
toekomstige vrijwilligers om te tonen 
dat zij zich ook ten volle willen inzetten 
zoals de oude generatie dit heeft gedaan. 
 Ook hebben we in De Wingerd dit 
jaar afscheid genomen van twee trouwe 
vrijwilligers. Wij zullen hen zeker niet 
vergeten. Ik wens jullie een fijne avond. 
Dank aan alle vrijwilligers die er zich 
voor ingezet hebben, het personeel dat 
meegeholpen heeft en de directie voor 
de materiele ondersteuning. Smakelijk!

Paul Trekker

Sinds enkele weken komt een groepje 
middelbare scholieren op onderzoek 
naar De Wingerd. Misschien zag je ze 
al: jonge tieners op een bankje aan 
het Grand Café, druk babbelend en 
breed gesticulerend zoals het tieners 
betaamt. Maar wie zijn ze en wat doen 
ze op een doordeweekse schooldag in 
een huis voor mensen met dementie?

We gingen op onderzoek uit. Laten we 
eerst kennismaken met de school die 
haar leerlingen naar De Wingerd stuurt. 

De MET uit Kessel-Lo is een pioniersschool 
die nog maar enkele jaren geleden 
startte en met een totaal andere aanpak 
dan het klassiek onderwijs jongeren alle 
kansen wil geven om, zowel in groep als 
individueel gecoacht, te werken aan een 
doordachte en gemotiveerde toekomst. 
En dat doet ze door in de eerste plaats 
de haar toevertrouwde kinderen zo vrij 
mogelijk te laten in hun manier van 
werken en hen te stimuleren creatief 
om te gaan met de leerdoeleinden.
Uiteraard zijn er wettelijk vastgelegde 
“eindtermen” die moeten bereikt 
worden maar elke school, meer nog: 
elke leerling is vrij om te kiezen hoe die 
doelen verwezenlijkt worden. Kinderen 
hebben van nature een gezonde 
nieuwsgierigheid en hiervan gebruik 
makend is het logisch hen inspraak te 
geven in wat ze willen leren en vooral 
in de manier waarop ze het gekozen 
onderwerp willen uitdiepen. De MET 
roept haar leerlingen op om zelfstandig 
studieonderwerpen vast te leggen en 
laat hen die dan op eigen initiatief 
uitwerken. Autonoom werken wil echter 
niet zeggen dat ze in hun eentje bezig 
zijn; natuurlijk worden ze in groep en 
persoonlijk zeer intensief geholpen 
door hun leraren, die daarom terecht 
“coaches” worden genoemd. Tevens 
is er een hoge graad van onderlinge 
samenwerking: leerlingen kunnen bij 
elkaar te rade gaan, ze kunnen elkaars 
werken consulteren, uitdiepen of 
samenvatten, er op die manier een eigen 

stempel op drukken en als instrument 
gebruiken om hun afzonderlijk beoogde 
doel te bereiken. De doorgedreven 
autonomie scherpt ongetwijfeld de 
motivatie en is gemotiveerdheid niet dé 
sleutel naar resultaat? 

Kort en goed: in De MET is het hoofdzaak 
te leren MET goesting, MET elkaar en 
MET een doel. 

Het groepje jongeren van hierboven volgt 
de richtingen “Humane Wetenschappen” 
en “Mens en Maatschappij”; daarin is het 
begrip dementie natuurlijk makkelijk te 
kaderen. Eén van de leerlingen maakte 
het van dichtbij mee bij een opa en koos 
het onderwerp daarom als studieobject. 
Dementie is echter voor heel velen een 
hot item: iedereen heeft er ergens wel 
voeling mee, de problemen die eruit 
voortvloeien voor de mens en zijn sociale 
omgeving zijn legio en het roept emoties 
op van verdriet, angst, vervreemding 
en eenzaamheid, maar ook van liefde, 
geduld, aanhankelijkheid en trouw. 
Dit is ongetwijfeld een aanporrend en 
zinvol studieonderwerp, ook en zeker 
voor jonge mensen met gevoel voor 
maatschappelijk werk. Het mag dus 
zeker geen verwondering wekken dat een 
ganse groep erdoor werd aangesproken.

Hoe leer je zelfstandig iets over 
dementie? Je kan erover lezen, 
uiteenzettingen beluisteren, te rade 
gaan bij ervaringsdeskundigen, en 
bovenal: je kan mensen met dementie 
ontmoeten. En dus ga je hen opzoeken en 
met hen praten, hun verhalen aanhoren, 
samen spelen, eten, wandelen… kortom 
hun leven van nabij meemaken. Je 
steekt tevens je licht op bij verzorgers, 
verpleegsters, dokters, kinesisten en 
familieleden. Geen leraar zal je beter 
vertellen wat dementie is, hoe je dat 
best aanpakt, welke voldoening het 
geeft voor deze mensen te zorgen maar 
ook welke moeilijkheden het met zich 
meebrengt, welke problemen er de kop 
kunnen opsteken.

En laat nu juist De Wingerd in de 
bereikbare buurt liggen, als een letterlijk 
en figuurlijk schoolvoorbeeld voor deze 
jongeren, die uit de aard van hun studies 
sowieso al gericht zijn op een job in de 
zorg of met grote waarschijnlijkheid 
ooit het hoofd zullen moeten bieden 
aan maatschappelijke problemen van 
allerlei aard en er adequate oplossingen 
zullen moeten voor zoeken.

Moet het gezegd dat de visie van 
De MET perfect aansluit bij hetgeen 
De Wingerd hoog in het vaandel draagt? 
De term betuttelen staat hier niet in het 
woordenboek, autonomie daarentegen 
is het codewoord om de bewoners zo 
veel mogelijk zelfvertrouwen te geven 
en zo lang mogelijk zelfredzaam te 
houden. Maar ook onderlinge hulp en 
participatie wordt gestimuleerd, niet 
alleen binnen elke woning op zich maar 
ook tussen de woongemeenschappen 
onderling. Verzorgend en verplegend 
personeel krijgt een hoge mate van 
zelfstandigheid, nieuwe initiatieven 
worden met graagte onder de loep 
genomen en in de mate van het 
mogelijke toegestaan, samenwerking 
wordt ten zeerste aangemoedigd en 
het opnemen van verantwoordelijkheid 
wordt een evidentie, voortvloeiend uit 
zelfvertrouwen.

Het groepje jongeren van De MET zal 
nog tot het einde van het schooljaar 
elke vrijdag naar De Wingerd komen. 
Ongetwijfeld zullen ze zowel praktisch 
als theoretisch heel wat opsteken uit 
de samenwerking en hopelijk wordt het 
voor hen een verrijking met nawerking 
tot in hun volwassenheid. 

■ 

Met dank aan de coaches Annelies en 
Nicolas en de leerlingen Fien 1 en Fien 
2, Tine en Jef. 

M. Soens

De Met - leerhubs voor middelbare scholieren
Met goesting, met elkaar en met een doel

Geheugenkoor
We zingen maandelijks op de derde dinsdag weer de gekende liederen. Bewoners 
genieten met volle teugen van dit samenzangmoment. Ze worden op deze manier 
gestimuleerd om mee te zingen. Het is opvallend hoe we mensen zien genieten en 
nagenieten tijdens en na dit uurtje samen zingen. De aanwezigheid van familie, 
vrijwilligers en begeleiders is belangrijk om dit project te doen slagen.

Eerstvolgende afspraken in het Grand Café op 19 oktober, 16 november, 19 
december, telkens om 18u. Zeker en vast welkom!
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Column 
van 

Jan Hautekiet

BREL VERBINDT

De Wingerd is een huis met de poort breed open voor muziek.
Er gaat bij manier van spreken geen dag voorbij of er klinkt wel muziek in de gangen 
of het Grand Café.
Deze maand is het niet anders: het Geheugenkoor, barbershopmuziek door 4 vrouwen 
uit het Brussels kathedraalkoor, het Brabants Volksorkest: het zijn allemaal zoveel 
manieren om het geheugen maar ook het pure geestelijke en fysieke genot te 
stimuleren dat muziek kan teweegbrengen
Het scala van repertoire en bezetting is onuitputtelijk: een brassband, een covergroep, 
een zanger met gitaar, een vocaal ensemble…..

Zelf heb ik sinds 2015 het genoegen mogen beleven om jaarlijks  bij het einde van 
de zomer met mijn muzikale bondgenoot Patrick Riguelle en mijn kinderen een 
programma met Frans chanson te mogen samenstellen en uitvoeren.
Dit jaar werden de liefhebbers van Frans chanson - een genre dat volgens 
wetenschappelijk onderzoek bij uitstek het geheugen en de geest triggert - extra 
verwend, want een paar weken later vulde Filip Jordens een avond met liedjes van 
Jacques Brel. 
Ik zag wat het teweeg bracht bij het publiek, en meer bepaald bij zijn eigen mama 
die vanop de eerste rij gebiologeerd meeluisterde en de teksten meelipte. 

Het deed me denken aan de Britse actie Music For My Mind, die 3 jaar geleden een 
crowdfundingactie deed, en daarbij liet zien hoe Huguette, een dame met de ziekte 
van Alzheimer, door het beluisteren van Ne Me Quitte Pas opnieuw haar echtgenoot 
David herkende.
Ze groeide op met de muziek van Brel, en werd getriggerd door het beluisteren van 
de muziek van Brel.
Bekijk het ontroerende fragment online op https://youtu.be/9KTgAs1sKHs
 
Het is geen rocket science natuurlijk: in je tienerjaren assimileer je je eerste sterke 
muzikale indrukken, en die blijven daar voor eeuwig gebeiteld. Mét de emoties die 
ze opriepen. En dat gebeurt in het gedeelte van je brein waar Alzheimer het minste 
kans heeft.
Music for my Mind maakt gepersonaliseerde Spotify-muzieklijsten voor mensen met 
dementie en draagt zo bij tot de levenskwaliteit van de betrokkene, maar ook tot 
communicatie met zijn of haar directe omgeving. 
We hebben allemaal een soundtrack van ons leven. De muziek in die soundtrack 
kan herinneringen oproepen, gevoelens laten herbeleven, levensfases voor de geest 
brengen.
En het mooiste van dat al? Niet alleen het publiek beleeft er gelukkige momenten 
aan, ook de muzikanten beleven plezier, niet enkel aan het spelen van de prachtige 
muziek, maar ook aan de reacties van het publiek. 
Een win-winsituatie, noemen kenners zoiets.

hartelijk
Jan Hautekiet

Poëzie
Herfstgedachten
Dat gouden licht: de zon staat steeds maar lager.
Dat is vervelend, want mijn ogen worden trager
en dus belemmert dat laag licht mijn vergezicht.

Gelukkig heeft God ooit eens engelen gezonden
die hoeden met randen hebben uitgevonden.
Zo kan ik toch nog naar de mooie meisjes kijken.

Dat zal misschien geen herfstgedachte lijken
want in de herfst worden de blaren dor en rood
of geel of bruin, en daarna gaan ze dood.

Maar druiven rijpen dan toch lekker maar tot wijn:
er zal dus na de herfst een toekomst zijn
die niet alleen leeft van herinneringen

maar die ook uitzicht geeft op nieuwe dingen
om ons de lof van ’t leven te doen zingen.
Geen reden dus om lusteloos te zijn.

Doornik,  23 september 2010       RT

De laatste Preekstoel   Jong Pastoorke

Gezongen op de melodie van Jo Erens ‘Toen ik nog een junsken was’ 

Toen ik jong pastoorke was in de goeie oude tijd;
Pastoor dat was nog eerste klas - hij had toen nog een meid.
Ik had toen nog een rokske aan met vierentwintig knopkes;
De mensen keken eerbiedig neer en bogen met hun kopkes.
 
 refr. Tralala lala, tralala lala (2 x)

Wij waren nog met velen saam in ‘t Mechels seminarie;
Wat toen nog allemaal heilig was, dat vinden ze nu larie.
Het voetbalspel en alle sport, dat was voor ons verboden.
Wij stonden allen op een schap, onderhielden de geboden.

En moesten wij dan ergens heen: wij deden autostop;
Eenieder was zo vriendelijk...een pastoor die nam men op:
‘Soldaten en pastoors, meneer, die neem ik altijd mee;
Bid gij voor mij de lieve Heer, hier hebt ge dan uw pree!’
 
De goeie oude tijd van toen is nu voor goed voorbij;
Want wie van onze kinderen weet iets van ‘t Lof in mei?
En deden wij op weg naar  ‘t Lof al eens ‘belleketrek’;
Als ge ‘t mij vraagt dan zeg ik toch: die tijd was niet zo gek!

Dit alles is verleden tijd... ‘n pastoor is maar een mens:
‘Met mensen door het leven gaan’ dat is mijn schoonste wens;
Het samen-zijn in lief en leed: het lot van alleman;
Reik allen dan een vriendenhand, zo stevig als het kan!

tekst: Piet Debruyn

Pater Piet, zoals wij hem in De Wingerd al 
jaren kennen, heeft zich altijd ingezet voor de 
bewoners van De Wingerd en deze krant. Piets 
verhaal over zorg en zingeving in dit huis begon al 
vroeg in de jaren 80 als aalmoezenier bij ‘Levet 
Scone’ in de Noormannenstraat. Piet verzorgde 
er niet alleen de liturgie maar was er vriend van 
alleman. Die grote leefgemeenschap voor wat 
men argeloos ‘dementerenden’ noemde, werd 
omgevormd naar ‘kleinschalig genormaliseerd 
wonen voor mensen met dementie’. Hij maakte 
alle opeenvolgende transities mee en verhuisde 
als mijnheer pastoor mee van ‘de oude Wingerd’ 
naar het nieuwe woonzorgcentrum om er 
uiteindelijk zelf bewoner te worden en op een 
vrolijke noot deze vaste rubriek te eindigen.  
Dankjewel Pater Piet, en vooral hou je goed!

Dankjewel Eric
Eric Triau startte in 1982 als neuroloog een ambulante 
consultatie met specifieke raadpleging voor dementie en 
bewegingsstoornissen. Daarnaast was hij als consulent 
- neuropsychiater en coördinerend raadgevend arts 
verbonden aan De Wingerd en Dijlehof. De voorbije jaren 
was Eric ook actief betrokken bij wetenschappelijke 
onderzoeken rond vroege diagnose dementie of pijn en 
dementie, zoals het Painvision project waaraan we 2 jaar 
lang mochten meewerken. 

In het winternummer 2019 van deze krant gaf Dr. Triau nog tekst en uitleg bij het 
voorschrijfgedrag van de artsen in De Wingerd omdat Alzheimermedicatie niet langer 
terugbetaald zou worden vermits de doelmatigheid ervan onvoldoende was. Een 
stelling die hij ons als expert ter zake met de nodige nuance bevestigde. Het type 
medicatie waarover er discussie was, werd gezien het voortschrijdende ziekteproces 
van bewoners sowieso nog maar weinig toegepast en alleen na zorgvuldige evaluatie. 

Na een rijk gevulde carrière en een belangrijke bijdrage aan de zorgvisie en het 
medische beleid in dit huis neemt Dr. Triau afscheid van het actieve artsenleven. 
Wij kijken dankbaar terug op die mooie en leerrijke samenwerking. 

sp
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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
Zorgzame buurten

Zorgzaam Wilsele Dorp start met een 
leuk initiatief dat we graag aanbevelen 
voor familieleden en bewoners die graag 
genieten van een uurtje bewegen in de 
buitenlucht: KAREELVELD WANDELT. 

De wandelingen in groep vertrekken bij 
de ingang van het Grand Café Wijnveld en 
het is raadzaam een sportieve of stevige 
wandelschoen aan te trekken. Wie graag 
meer wil weten, kan contact opnemen 
met Jan Loenders van het organiserend 
buurtcomité. 

Riekje Akkerman, kine-collega, adviseert 
je graag over de intensiteit, het parcours 
en de geschiktheid voor de bewoner.

Praatcafé (jong)dementie

De praatcafés zijn een initiatief van het 
expertisecentrum dementie Memo in 
samenwerking met het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse 
Alzheimerliga en diverse organisaties in 
de provincie Vlaams-Brabant. 

Deze bijeenkomsten kunnen met respect 
voor de nog geldende coronamaatregelen 
opnieuw fysiek doorgaan. Verifieer vooraf 
in de online agenda waar en wanneer het 
praatcafé doorgaat en in welke vorm of 
volg de meest recente updates via onze 
sociale media.

Noteer alvast in je agenda:

• dinsdag 26 oktober (jongdementie)
Herfstwandeling van 18u tot 20u. 
“Afscheid, verlies en loslaten”. 
Begeleid door Katja Van Goethem, 
freelance vormingswerker en 
Caroline Terranova, consulente bij 
ECD Memo. Vooraf inschrijven via: 
sara.vandenwyngaerden@dementie.be 
Abdij van Park 7, 3001 Leuven.

• dinsdag 16 november om  19u 
“Zorgen voor jezelf” 
WZC Trappeniers in Zaventem

Kleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met dementie is een groeiende woonzorgniche en we delen op eenvoudig 
verzoek graag onze ervaringen terwijl we ook willen leren van anderen. Jan Vanwezer, campusdirecteur in De Wingerd, 
was op donderdag 17 juni 2021 als spreker te gast in Dijon tijdens het 12de RESEDA colloquium over neuro-degeneratieve 
aandoeningen. Hij bracht er een getuigenis vanuit Vlaanderen over wonen, leven en zorgen in een huis voor personen met 
dementie en vooral hoe wij bewoners proberen te omringen en ondersteunen in het dagelijkse leven.

De Wingerd gaat internationaal
Perceptie rond dementie en een blik op Vlaanderen

Het geroezemoes in de zaal verstomt wanneer de eerste 
noten van ‘Vivre’ weerklinken en Jan Vanwezer op het 
spreekgestoelte verschijnt. De speciaal gekozen vertaling van 
Ramses Shaffy en Liesbeth List’s ‘Laat me’ scherpt de aandacht 
en zorgt voor de gewenste sfeer om van wal te steken met de 
voorstelling van De Wingerd. Leuven weten ze in Dijon niet 
onmiddellijk te vinden op een Europese kaart, maar Brussel 
kent iedereen ginder ondertussen wel en Stella ook. Zodra 
iedereen een idee heeft over welke regio Jan spreekt, doet hij 
met praktijkvoorbeelden onze zorgvisie uit de doeken. 

Leren, samen van dag tot dag
vanuit je eigen plek met behoud van familierelaties
met en tussen mensen die zorg dragen en je bijstaan

met respect voor je verleden en je heden

Leren, met oor voor elkaar en de ogen op de wereld
steeds weer zoeken welke weg medewerkers kunnen gaan

om zelf overeind te blijven en anderen te helpen 

Zorgen, door te kiezen voor de kwetsbare mens
dat we elkaar verplichten te doen wat we zeggen

en ook steeds te zeggen wat we doen.

 
Mensen met dementie ondersteunen in het dagelijkse leven, niet 
vervallen in louter verplegen, inzetten op familiebetrokkenheid 
en participatie. De aanwezigen luisteren geboeid en je kan tot 
achterin de zaal een speld horen vallen wanneer hij de vijf 
werkingsprincipes van het kleinschalig genormaliseerd wonen 
aansnijdt.

Integratie en participatie
de bewoner is een volwaardige burger in onze samenleving

Eigen regie en dagritme 
de organisatie past zich aan aan het individu

de bewoner niet aan de organisatie

Kwaliteit van relaties
de familie als naaste, expert en zorgvrager

Kwaliteit van leven 
leven toevoegen aan de dagen, geen dagen aan het leven

Tussen autonomie en geborgenheid
wat niet geheeld kan worden, moet worden gestreeld.

Hopelijk kan de visie van De Wingerd en vooral het als ‘normaal’ 
aanvaarden van de symptomen, zonder deze met allerhande 
psychofarmaca te willen bestrijden, heel wat Franse collega’s 
inspireren tot een meer dementievriendelijk woonzorgbeleid. 
Toch verdient het ogenschijnlijke verschil tussen de aanpak 
van dementiezorg in Frankrijk en in Vlaanderen enige nuance.
 
De organisatie van de zorg waarmee er in Dijon al vroeg in de 
jaren ‘80 gepionierd werd, was destijds een leerschool en een 
belangrijke inspiratie voor toenmalig rusthuisdirecteur Rudiger 
De Belie en het bestuur van de vzw Levet Scone. We zijn dan 
ook trots dat men zich vandaag spiegelt aan de ervaringen 
met schaalvergroting zoals we dat binnen Woonzorgnet-
Dijleland proberen te organiseren met het behoud van de zorg 
in kleinschalige woonvormen zoals toegepast in De Wingerd.

Stijn



Internet: www.wingerd.info
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Wingerdstraat 14 - 3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90  F: 016 20 44 45
E: wingerd@wingerd.info      

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

Kleinschalig Genormaliseerd Wonen 
Zorgflats voor echtparen
Sociale Dienst De Wingerd
T: 016 28 47 93 E: brenda.vanespen@wingerd.info

Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
T: 016 28 49 50 E: liesbet.volders@wingerd.info

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, David Buysschaert, Piet 
Debruyn, Jo De Clercq, Jan Hautekiet, 
Marcel Herregods, Guido Joris, Antje 
Proost, Griet Robberechts, Mieke Soens, 
Caroline Terranova, Rudi Thomassen, Teun 
Toebes, Paul Trekker, Margriet Vanvolsem 
en Jan Vanwezer.
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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’

Personeels- & Bewonersnieuws
David Buysschaert start als zorgcoördinator voor de woningen 5 tot 8 en 
vervangt er Nansie Daems. Dankjewel Nansie voor alle mooie momenten. 
We gaan je toch missen ook al nam David een vliegende start.

Nancy Bruyninckx als zorgkundige en Kobe De Clerck als psychologisch 
consulent komen het team van Cathy in het kortverblijf versterken; Inge 
Knops biedt zorgondersteuning in het dagcentrum. Gaëlle Raeymaekers 
start als zorgkundige in het team van Inga voor woningen 11 en 12. Emelie 
Van Goethem stapt als psychologe in het project ‘ouderen’, daarvoor 
werken we samen met de Eerstelijnszone Leuven. 

Welkom allemaal !
Nieuwe bewoners in De Wingerd: dhr. Cools in Woning 01; mevr. Roosens 
in Woning 02; mevr. Wyseur in Woning 03; mevr. Scheirlynck in Woning 
04; dhr. Vyverman en dhr Celis in Woning 05; mevr. Holemans in Woning 
06; dhr. Timmermans in Woning 08; mevr. Wouters in Woning 09; dhr. 
Kelchtermans en dhr. Van Eylen in Woning 10.

We namen afscheid van: Germaine Torbeyns, Anita Verschuren, Gust 
Draelants, Chris Kelchtermans, Emile Desmet, Katelijn Caris, Catharina 
Uilkens, Jenny Bosmans, Juliette Abts, Sandrine Torbeyns, Barbara 
Tusseng, Evelina Wouters en Ben Bleukx. Onze gedachten gaan uit naar 
hun familie en naasten. 

Expo Wijnveld
FLUX en fluks door Anton Vyverman 

Christine Verbrugge, antropologe en doctoraal onderzoeker aan de KU Leuven nam het initiatief om 
de vaak expressieve tekeningen en sfeerscheppende foto’s van Anton Vyverman, maker, compagnon 
de route en bewoner in De Wingerd tentoon te stellen. De reproducties op hardboard blijven nog tot 
de winter opgesteld in de tuinen van het woonzorgcentrum en nodigen uit tot een herfstwandeling en 
roepen op tot reflectie en introspectie. Warm aanbevolen en ideaal te combineren met een bezoek 
en een gesprek in het gezellige Grand Café.

In Memoriam

Juliette Abts
echtgenote van Marcel Herregods

geboren te Opvelp op 13 augustus 1936  
van ons heengegaan in WZC De Wingerd op 5 augustus 2021

omringd door haar familie en gesterkt door de ziekenzalving.

Marcel is een vaak en graag geziene gast in dit huis en 
verzorgde regelmatig een gevatte haiku, een persoonlijke 
getuigenis of een sfeervol gedicht voor deze krant. Na het 
overlijden van zijn vrouw kreeg hij zelf deze troostende 
woorden toegezonden en hij deelt ze graag met jullie:

Wingerd
Waar vreemdheid toch vertrouwdheid wordt

Waar ver-heid en nabij zijn samengaan
Waar ondanks bekommernis en pijn

momenten van genieten mogelijk zijn
Waar in verlies

het waardevolle van een dierbaar mens
behouden blijft

(tekst: Paul en Hilde De Cock-Vandromme)

In Beeld
De koers was van ons #wkwielrennen2021


