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Compagnonknuffel
Hightech ontwikkelt aaibaar gezelschap voor mensen met dementie

volg op Facebook & Instagram

Kan je wat vertellen over je achtergrond 
en wat je deed besluiten om aan dit 
project te beginnen?

Ik kom niet uit de zorgsector. Ik heb 
een doctoraat in de quantumchemie en 
daarnaast een master in de statistiek. In 
1992 heb ik CQ Consultancy mee opgericht. 
Met dit bedrijf hebben we de voorbije 
dertig jaar honderden professionals over 
de hele wereld opgeleid. Concreet ging 
het om het aanwenden van statistiek bij 
het ontwikkelen van nieuwe producten 
en het optimaliseren van bestaande 
producten of processen. 

Tijdens de coronapandemie werd het 
reizen onmogelijk en werden allerlei 
afspraken met vaste klanten gecanceld. 
Deze ongeziene situatie zorgde overal 
voor heel wat onzekerheden en dat was 
voor ons bedrijf niet anders. Maar we 
zagen daardoor ook de opportuniteit 
om eens na te denken over andere 
zaken. Het project Pico ontstond uit 
persoonlijke ervaringen met familieleden 
met dementie. Mijn vader is overleden 
aan Alzheimer in 2012 en mijn moeder 
verblijft nu ook al drie jaar in Huis 
Perrekes, een woonzorgcentrum in 
Oosterlo. Zorg is er, zoals in De Wingerd, 
van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Maar 
na tien jaar wekelijkse bezoeken aan 
woonzorgcentra vang je toch signalen op 
van mensen die verdrietig, verward, boos 
zijn of zich isoleren. Daar rezen de vragen: 
wat kunnen wij voor hen betekenen?  
Hoe kunnen wij vanuit onze achtergrond 
een antwoord formuleren dat hen meer 
comfort biedt? Hoe kunnen wij een 
bijdrage leveren aan zinvolle activiteiten 
voor deze mensen? Zo ontstond dit 
project.  

En heb je dat project meteen ingebed 
in een bedrijfsactiviteit of staat dit 
initiatief volslagen los daarvan? 

We hebben voor dit project een nieuw 
bedrijf opgericht, AI-Care. We brengen 
daar onze kennis van machine learning 
en artificiële intelligentie in, en hebben 
versterking gezocht en gevonden op het 
gebied van hardware en software. Deze 
technologieën zijn essentieel voor de 
ontwikkeling van de aaibare knuffel. 

Maar je kwam niet uit de zorgsector en 
je collega’s ook niet? 

Dat klopt. Daarom hebben we een dik 
half jaar besteed aan het doornemen 
van de literatuur. We wilden weten wat 
al bestond, wat werkt en niet werkt voor 
mensen met dementie. Daar is het idee 
bevestigd van een knuffel met een aaibaar 
uiterlijk en met de bijzondere eigenschap 
dat hij gesprekken kan voeren. Een knuffel 
die gedichtjes proclameert, moppen tapt 
- het belang van humor kan niet overschat 
worden - maar ook eentje die vragen 
stelt. Toen zijn we met dat idee de (zorg)
boer op gegaan. We hebben de mening 
gevraagd van een grote groep mensen 
die actief zijn op het terrein. 

De betrokkenheid bij de gesprekspartners 
was groot. Dat konden we afleiden uit de 
grote hoeveelheid tips en adviezen die we 
ontvingen voor de ontwikkeling van het 
product. Sommige voorstellen houden 
we voorlopig achter de hand. Die zijn 
voor een latere fase in de ontwikkeling.

Hoe is het verdere overleg met andere 
actoren in de zorg verlopen? 

Voor de evaluatie die we in De Wingerd 
zullen realiseren kregen we na een viertal 
maanden groen licht van de ethische 
commissies van ‘Gasthuisberg’ en van 
Woonzorgnet-Dijleland. Dat hebben we 
ervaren als een vorm van erkenning maar 
ook van respect voor onze inzet. Er bleek 
trouwens dat wij de eersten waren die 
hier aanklopten alvorens een product te 
ontwikkelen en op de markt te brengen.
We gaan in de evaluatie onderzoeken 
of de persoon met dementie in zijn 
interactie met de knuffel geniet en of 
deze inderdaad zijn leven aangenamer 

maakt. Voor het verkrijgen van de 
toestemming ging vooral veel aandacht 
naar de privacy. Dat heeft natuurlijk te 
maken met het opslaan en gebruik van 
de data. Wij toonden aan dat dit conform 
de regelgeving zal gebeuren.
 
In het uiteindelijke product zullen we 
werken met AI om de gesprekken tot 
stand te brengen, zoals mensen wel 
kennen van Alexa, Siri of Google Home. 
Het ontwikkelen van de dialogen is erg 
tijdrovend. De gesprekken moeten aan 
bepaalde eisen voldoen. Het taalgebruik 
moet altijd ‘netjes’ zijn. De bedoeling is 
dus echt dat er een fatsoenlijk antwoord 
komt wanneer de persoon met dementie 
iets zegt. Op dit ogenblik staan we nog 
voor een groot aantal uitdagingen. 
We weten in elk geval dat ons opzet 
voorziet in een behoefte in de zorg en 
dat we correct de ethische afwegingen 
opvolgen. En het blijft altijd afwegen en 
kijken wat werkt en wat in het voordeel 
is van de zorgvrager. Het succes van Pico 
stelt ons voor uitdagingen, maar we zijn 
vastbesloten. 

Wat is een realistische datum waarop je 
het project kan afronden en de knuffel 
kan introduceren? 

Ons streven is toch dat we binnen een 
maand of tien rond zijn. We zijn ook al 
de marketing aan het voorbereiden, 
we zijn bezig met diepte-interviews. 
Dat is zo fijn aan de zorgsector; je komt 
alleen maar warme mensen tegen.  
De Wingerd is in ons verhaal prominent 
aanwezig, omdat directeur Jan Vanwezer 
één van de eerste personen was die we 
contacteerden. Hij heeft ook meteen 
zijn medewerking toegezegd en wijzelf 
werken actief mee aan een goede 
introductie van de BelevenisTafel (*) 
in De Wingerd. Elke dinsdag zijn we er 
van de partij en daaruit hebben we van 
medewerkers en bewoners veel geleerd. 
Zeker ook de bevestiging van ons inzicht 
dat de bewoners echt nood hebben 
aan een persoonlijke benadering. Ik 
geniet ook echt van de gesprekken met 
bewoners, altijd is er wel iemand die 
een grappige opmerking maakt. Humor 

maakt het leven altijd gemakkelijker en 
daar kan ik echt van genieten. 

(*) De BelevenisTafel is een verplaatsbaar 
interactief toestel met aanraakscherm 
dat bewoners samenbrengt. Zo zorgen 
we niet alleen voor ontspanning, het spel 
activeert en stimuleert ook het geheugen.

Kristine Ooms werkt aan een bijzondere babbelknuffel voor mensen met 
dementie. En natuurlijk willen we te weten komen wat we ons daarbij mogen 
voorstellen. Eén ding is na twee minuten praten met haar duidelijk:  zij is 
gepassioneerd en visionair. Dat allerlei hoogtechnologische toepassingen met 
gebruik van artificiële intelligentie (AI) hun intrede doen in steeds meer sectoren 
zette haar aan het denken. “De belangrijkste vraag was en is: hoe kunnen we 
onze kennis inzetten om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een goede 
levenskwaliteit van personen met dementie”, aldus Kristine.  
 

Guido Joris

Bewoners hebben nood aan een persoonlijke benadering

De elektrische duofiets staat weer 
ter beschikking bij de ingang van de 
gele tuin. Sleutel op te halen bij de 
flats (Wingerdstraat 10). De batterij 
is splinternieuw, dus er kan bij mooi 
weer naar hartenlust gefietst worden!



Internet: www.wingerd.info
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WEnergie 

Zorgmedewerkers in balans

Mentaal energieherstel meten met 
een FitBit, het klinkt bijna als science 
fiction. De testcase 'Mindstretch by 
BioRICS’ wordt mede door de Koning-
Boudewijnstichting gefinancierd en 
heeft precies die wetenschappelijk 
onderbouwde meting tot doel. Dirk 
Swaegers (energiecoach bij EnerG.be) 
en zorgcoördinator Antje Proost stelden 
het ‘WEnergie’ project voor aan de 
woningteams en daar vonden ze heel 
wat geïnteresseerden. 

Dirk: “We ondersteunen medewerkers 
in het pro-actief verbeteren van hun 
mentaal welzijn. De unieke combinatie 
van technologie, individuele coaching 
en co-creatie zorgen ervoor dat mensen 
bewuster worden van hun energieverbruik 
en recuperatie, en zowel individueel als in 
groep stappen zetten naar een gezonde 
energiebalans. Daardoor lopen ze minder 
chronische stress op.”

De insteek is voor de medewerkers in  
De Wingerd bewuster om te leren gaan 
met het opbouwen van mentale energie 
en het verbruiken ervan om zo beter in 
balans te blijven. De technologie van 
het bekende FitBit-horloge registreert 
je activiteit en je slaappatroon via 
een stappenteller en je hartslag. De 
bijhorende app op de smartphone houdt 
die persoonlijke gegevens bij en maakt er 
statistiekjes van om je energieverbruik te 
documenteren. 

“Na 2 jaar covid zijn velen een beetje 
moe, uitgeput soms. Het horloge 
registreert 24u op 24u uw beweging 
en meet stress. Een 30-tal collega’s 
draagt net als ik, op vrijwillige basis, 
6 maanden lang die FitBit”, legt Karen 
Claes uit, kinesitherapeut in het team 
van woningen 13 tot 16. “Ik droeg nooit 
een horloge, dat mag eigenlijk ook niet 
volgens de preventieregels in de zorg. 
Daardoor voelde ik me de eerste dagen 
precies ‘getatoeëerd’, maar ondertussen 
ben ik het al gewoon.”

De software van BioRICS (KU Leuven) 
werkt niet zoals andere smartwatches 
met apps die het calorieverbruik 
berekenen om je fit te houden of je BMI 
te bewaken aan de hand van ingestelde 
parameters. De toepassing analyseert 
met gespecialiseerde algoritmes de 
verzamelde data om een energiebalans 
op te maken en dit meteen te koppelen 
aan een persoonlijke score voor mentale 
weerbaarheid. Deze testcase wordt niet 
alleen in De Wingerd uitgerold, maar 
ook en vooral bij het zorgpersoneel 
van grotere ziekenhuizen. Omdat we 
het enige woonzorgcentrum zijn in het 
project, zijn de data van onze meting dus 
best wel waardevol.

“In de app op je gsm kan je zelf kijken hoe 
je werkdag was, hoe diep of verstoord je 
slaap ’s nachts is geweest en ook waar 
en wanneer je veel en soms te veel van 
je opgebouwde energie hebt verbruikt”, 
gaat Karen verder. “Je leert jezelf zo wel 
beter kennen, dat is belangrijk want 
binnen 10 of 15 jaar willen we hier nog 
altijd gezond en opgewekt staan.”

“We integreren coaching en technologie 
om te kijken naar wat ons lichaam zegt: 
Wanneer verbruik ik energie en wanneer 
recupereer ik? Hoe staat het met mijn 
balans? Waaraan wil je energie geven? 
Wat zorgt bij jou voor ontspanning? En 
die informatie nemen we mee”, zegt Dirk 
Swaegers die ondertussen al een 10-tal 
collega’s individueel coacht tijdens een 
persoonlijk begeleidingstraject.

Het is de bedoeling dat de deelnemende 
collega’s na die 6 maanden de balans 
tussen de energieconsumptie op het 
werk en privé beter kunnen bewaren. De 
app geeft hen een indicatie van de eigen 
gemeten vermoeidheid, tijdens de dag, 
en dat kan hen helpen om hun energie 
te doseren of op tijd rust te nemen en 
activiteiten te doen waarmee ze weer 
energie opbouwen. 

Karen: “De impact van stress kan groot 
zijn, maar we gaan nu bewuster om 
met onze mentale weerbaarheid. Als het 
thema bespreekbaar is onder collega’s 
wordt het mogelijk om samen oplossingen 
te zoeken.”

De analyse van de verzamelde data 
laat zorgmedewerkers toe terug vat te 
krijgen op zowel hun persoonlijke leven 
als op hun werkritme. Als zorgende 
werkgever gaan we ook aan de slag met 
de geanonimiseerde gegevens. Zo willen 
we in de toekomst het werk nog beter 
kunnen organiseren en blijven inzetten 
op welbevinden en burn-out preventie. 

- SP -

“Velen van jullie kennen mij al wat langer. 
Ik ben er acht jaar geleden samen met 
mijn hond (Geo) mee begonnen om een 
warm liefdevol momentje te brengen 
bij de bewoners en de collega’s. Ik heb 
wandelingen georganiseerd en leuke 
momenten voorzien voor iedereen. Nu 
ben ik sinds april stage aan het doen in 
De Wingerd als begeleider voor dieren 
in de zorg. Dit doe ik samen met mijn 
nieuwe kameraadje Vinci. Ik hoop samen 
met hem weer mooie momenten te 
mogen brengen, begeleiding te geven en 
hulp aan te bieden waar nodig.” 

Christine van Groenigen 

VIVES biedt een postgraduaatsopleiding ‘dieren 
in de hulpverlening’ aan: een traject op maat 
verbindt dier en zorg via specifieke stages en 
zorgt voor een wetenschappelijke basis.

Dieren in de zorg 

Een opmerkelijke opleiding en stage in De Wingerd

Het witte goud van De Wingerd

Groen is even noodzakelijk voor 
ons welzijn als lichaamsbeweging 
of gezond eten

Dit was de titel van een artikel op de 
voorpagina van ‘Mijn Gids’ (HLN zaterdag 
26 maart 2022). Volgens experte Eline Van 
Lancker is het wetenschappelijk bewezen: 
‘de natuur is een wellnesscenter voor de 
geest’.

In De Wingerd wordt al jaar en dag aandacht gegeven aan deze stelling. Tussen de 
woningen ontwerpt H. sinds 2018 in alle bescheidenheid, in symbiose met de natuur, 
kleine biotopen, moestuinen; het zijn haast kunstwerken, afgestemd op de seizoenen, 
echte pareltjes van rustige plekken, waar je heerlijk kunt vertoeven.

Isabelle Boeien van de ergo technische dienst, vrijwilliger Hugo Diercx, en Door 
Vandeneynde zorgen jaar in jaar uit voor gezellige hoeken om en rond het Grand 
Café, waar je ook een variëteit aan kruiden, fruitbomen en ook kunst kan vinden; een 
plezier voor het oog, vredige haltes voor de vele wandelaars onder ons.

In de moestuin hebben we nog niet veel kunnen zaaien noch planten. In afwachting 
van de lente echter én dankzij een gulle gift van Boer Tom van de BoerEnCompagnie 
in Heverlee, hebben we samen met een aantal bezoekers van Huis 97 eind maart 
witloofwortels ingetafeld. Onder toezicht van experte Francine L. werden de wortels 
zorgvuldig in grote emmers met aarde ingetafeld. De emmers staan nu in de kelder, 
bedekt met krantenpapier, en hopelijk komen er binnen 3 à 6 weken lekkere 
witloofkolven tevoorschijn.

In Japan blijkt witloof een delicatesse te zijn, een hype waar veel geld voor uitgegeven 
wordt om ervan te kunnen smullen. Het witte goud genoemd. Ons bescheiden landje 
staat ook hiermee op de wereldkaart want dankzij gedreven handen van harde 
werkers wordt het witloof geoogst, per stuk ingepakt en dezelfde dag nog vervoerd 
naar het land van de rijzende zon… Het witte goud gaat ver op reis. Hoe zal het met 
het witte goud van De Wingerd verdergaan?

I.K.

In Beeld
Contactclowns, 8 april 2022 in woningen 
13-16, de zachte kracht van humor.

Coachingsessie met Dirk Swaegers en Nele Parton 
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We have a dream: De Boomgaard

LIVEZ, oftewel coöperatief, maatschappelijk verantwoord, duurzaam ondernemen en zorg op maat verstrekken in Leuven

Zo begon het allemaal en dat kon je al 
lezen in het vorige nummer van deze 
krant. Ondertussen is het 2022 en is er 
al heel wat besproken en gepland. De 
deelnemende organisaties bruisen van 
enthousiasme en vertalen dat in een 
pak energie. Maar luisteren we nu naar 
het boeiende relaas van Luc Deneffe, 
directeur van De Wissel.

De stad Leuven zocht dus een kandidaat 
voor de realisatie van een woonproject. 
Oostrem kaartte dit aan. De Wingerd 
en De Wissel sprongen op de kar. 
Zorg Leuven van de stad Leuven was 
eveneens zeer geïnteresseerd om 
mee te doen en dan was er nog een 
vijfde partij die me contacteerde, Miss 
Miyagi. We kwamen samen en het 
klikte onmiddellijk. Van dan af ging het 
verwonderlijk snel en de samenwerking 
verliep vlekkeloos, ondanks het feit dat 
we toch vijf verschillende raden van 
bestuur vertegenwoordigden, elk met 
eigen regels en visie. We komen immers 
uit heel diverse sectoren: Miss Miyagi 
coördineert vastgoedprojecten met 
maatschappelijke meerwaarde, De Wissel 
focust op jongeren en jonge gezinnen, 

Oostrem werkt voor mensen met een 
beperking, De Wingerd zorgt voor 
mensen met dementie en Zorg Leuven 
patroneert de thuiszorg, de residentiële 
ouderenzorg en de buurtzorg. Maar 
we doen wel dezelfde vaststellingen: 
ondanks alle goede wil en ondanks een 
schare uitmuntende medewerkers lopen 
we in onze hulpverlening regelmatig vast. 
We hebben de voorbije jaren oplossingen 
bedacht en uitgebouwd voor diverse 
problemen en die hebben goed gewerkt, 
maar de wereld en de maatschappij 
veranderen, de mensen evolueren mee 
en we moeten op zoek naar nieuwe 
werkvormen. 

Zo hebben we in onze mooie en moderne 
tehuizen al het mogelijke gedaan om 
onze bewoners een kwaliteitsvol leven 
te bieden, we omringen hen met de 
beste zorgen en dompelen hen onder in 
goede bedoelingen maar we halen hen 
wel uit hun vertrouwde omgeving. Ze 
verliezen hun buren, vrienden, straat- en 
wijkgenoten. De familie komt in de nieuwe 
site wel op bezoek maar de regelmatige 
babbel bij de kruidenier of bij de bakker, 
het laatste nieuwtje van de buurt is er 
niet meer. Het spontane wenken vanuit 

het raam om iemand zo maar een koffie 
en toebehoren aan te bieden zijn ze kwijt. 
Het zijn die zo menselijke, soms vluchtige 
maar essentiële ontmoetingen die gemist 
worden.

Ik vraag me soms af waarom er zo veel 
evidenties van vroeger verloren gegaan 
zijn. En deze bedenking is meer dan een 
nostalgische bui; we moeten erkennen 
dat we dingen kwijtraakten en als we die 
terug willen moeten we durven zeggen: 
VOORUIT NAAR VROEGER. Let op: we 
hebben ook heel veel bijgekregen, ik ben 
geen cultuurpessimist en ik waardeer 
zeker de nieuwe technologieën maar ik 
wil dat vroegere zo natuurlijke sociale 
leven terug, dat we in onze drang voor 
specialisatie veronachtzaamd hebben.

Ik maak onze werking duidelijk: De Wissel 
begon als een groep van vrijwilligers die 
een tiental bedden uit het Leuvense, 
die dreigden geschrapt te worden, toch 
in Leuven wilden houden. Letterlijk 
staat in de notulen: “bedden voor 
moeilijke meisjes”. Definitieve opvang en 
huisvesting werd de rode draad voor onze 
werking rond jongeren en jonge gezinnen 

die vastlopen. Jongeren met problemen 
raken maar al te vaak de weg kwijt in de 
veelheid aan opvangadressen; ze worden 
eindeloos doorverwezen van hot naar her, 
met de beste bedoelingen uiteraard. Maar 
voor hen betekent elke “doorsturing” 
- want zo zien zij het -: “Hiervoor ben 
ik weer niet goed genoeg.” Door die 
lijdensweg van instelling naar instelling 
gaan ze de hulpverleners wantrouwen en 
verliezen alle hoop. De verbintenis die wij 
aangaan naar hen toe is: dit is je laatste 
plek tot je terug naar huis kan of tot je 
volwassen bent en zelfstandig kan gaan 
wonen. Soms lukt het ons niet die missie 
waar te maken. Maar elk nieuw probleem 
en elke faling van onzentwege leiden voor 
het ganse team tot intense zoekacties 
naar redmiddelen, om bij een volgende 
gelijkaardige vraag wél klaar te staan met 
een gedegen antwoord, dat we dan ook 
openstellen voor andere collega’s in het 
werkveld.

Een voorbeeld: door wat sommige 
jongeren meemaakten kunnen ze 
uitzonderlijk – in hun onmacht om zich 
te uiten - fysieke agressie vertonen. Dit 
houdt in dat een eventueel zwangere 
begeleidster gevaar loopt. De Raad van 

Bestuur wil daar  geen risico in nemen. 
Daarom moet deze een andere job 
toegewezen krijgen of tijdelijk vertrekken. 
Maar wat doe je dan met een inwonend 
meisje dat zwanger is? Moet die ook weg? 
Logisch gezien wel, maar dat zou een 
nieuwe breuk zijn in de begeleiding wat 
lijnrecht ingaat tegen onze doelstelling. 
Dus zijn we met collega’s een centrum 
gestart specifiek voor zwangere tieners 
of jongere ouders waar ook jongeren van 
buiten De Wissel terecht kunnen.

Een ander voorbeeld: het lukt een jongere 
niet stand te houden in het reguliere 
schoolcircuit. Hij kan, mag, durft, wil niet 
naar school. Ik heb het nu over jeugdigen 
die zodanig in de knoei zitten dat ze zich 
vragen stellen over de zin van hun leven. 
Ga je die dwingen naar school te gaan? We 
hebben nu een plek georganiseerd waar 
die jongeren gewoon zichzelf mogen zijn. 
Daar wordt hun recht op leren op een 
andere manier verwezenlijkt, er wordt 
een dagelijkse structuur behouden, ze 
moeten ’s morgens uit hun bed komen en 
ze komen ’s avonds thuis met een verhaal 
en een gezonde vermoeidheid. Het is een 
oord waarvan de school en het centrum 

voor leerlingenbegeleiding erkent dat het 
een goede stek is. Deze leerlingen zijn 
niet langer spijbelaars, maar krijgen tijd 
om terug een “aarding” te vinden, met 
het finale doel om, zonder tijdsdruk, later 
terug aan te knopen met het normale 
schoolleven. 

De verschillende vestigingen van De Wissel 
zijn dus steeds ontstaan uit noodzaak 
omdat we jongeren en gezinnen willen 
“vasthouden”, nooit meer doorsturen.
Wij zijn hulpverleners, maar ook de 
jongeren zelf helpen elkaar en hun 
omgeving: het is wederkerig. Zo hebben 
de Annuntiaten in Heverlee enkele 
kamers van het WZC voor ouderen ter 
beschikking gesteld aan de Bijzondere 
Jeugdzorg en die worden nu bewoond 
door jonge mensen die, na jaren in een 
leefgroep vertoefd te hebben, de stap 
zetten naar zelfstandig wonen. Maar bij 
de overgang naar zelfstandigheid ligt 
eenzaamheid heel vaak op de loer. Ze 
leven daar in de onmiddellijke buurt van 
bejaarden en komen vanzelf met hen 
in contact. Er wordt al eens een praatje 
geslagen, één en ander verteld. En wat 
zien we: onze meisjes waarderen die 
informele “grootouders” wel om hun niet 

beschuldigende kijk op hun aanwezigheid 
daar en maken op hun beurt al eens een 
tochtje met één van hen in de rolstoel. 
Het is een automatisme dat voor beide 
partijen beter werkt dan een gegeven 
opdracht. 

Het is een constant zoeken naar gepaste 
woongelegenheden op zeer diverse 
plekken. Het WZC is er één van, we zijn 
ervan overtuigd dat De Boomgaard er 
morgen een bijkomende kan zijn. 

De nabije bewoners kunnen een heel 
belangrijke rol spelen in het leven van 
deze jongvolwassenen of van de jonge 
gezinnen waarvoor we het hoger vermeld 
centrum oprichtten. Ideaal is het als er een 
wisselwerking is tussen onze bewoners 
en de “autochtonen” van de buurt. Dat 
gaat over concrete dingen. Zo komen 
er in een van onze vestigingen mensen 
regelmatig soep maken, ook zonder dat 
ze begeleider zijn. Of een vrouw uit de 
wijk laat de meisjes kennismaken met de 
werking van haar weefgetouw. Die klik 
is er niet onmiddellijk en je kan het niet 
forceren. Maar als organisatie kan je het 
wel faciliteren, meebouwen aan een wijk 

en een buurt. Het is een werk op lange 
termijn, doch vertrouwdheid groeit net 
als de interesse in de ander.

Significant ook is de toegankelijkheid 
van het terrein. We zien liever een 
kruiwagenpad dat stiekem gebruikt wordt 
en uitgroeit tot een echte doorgang dan 
perfecte graszoden die niet betreden 
mogen worden. Wij zouden juist een 
bank zetten om het gebruik van het pad 
nog te intensifiëren!

Ik geloof heel erg in het goede van de 
mens, heel velen willen zich inzetten 
voor de ander. Maar onze maatschappij 
maakt dat niet altijd gemakkelijk. De 
manier waarop we onze hulpverlening 
georganiseerd hebben, draagt daar 
evenmin toe bij. Jongeren met problemen 
zonderen we af, halen hen uit de 
maatschappij en brengen ze onder in een 
speciale afdeling. Om bijzondere zorg te 
realiseren? Ja, misschien, maar het is zorg 
die isoleert en inherent de boodschap 
meegeeft: “Ge zijt niet goed zoals ge zijt”.

vervolg blz. 4

In mei 2021 gaat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) 
op zoek naar een organisatie die een collectief woonproject met sociaal oogmerk 
wil realiseren op het terrein van de voormalige basisschool De Boomgaard aan 
de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo. De bedoeling is een groepsbouwproject te 
verwezenlijken waarin wonen wordt vooropgesteld, waarin oog is voor speciale 
woonnoden of woonwensen van de bewoners en dat een meerwaarde voor de buurt 
en haar bewoners betekent. De uitgekozen organisatie of vereniging neemt de site 
dan voor 99 jaar in erfpacht. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 
11 juni. Er zijn 5 kandidaten waaronder LIVEZ, wat staat voor Leuvense Initiatieven 
Voor Eerlijke Zorg. De begeleidingscommissie beoordeelt hun voorstel unaniem als 
het meest gunstige. LIVEZ is een coöperatie in oprichting met partners De Wissel, 
Oostrem, De Wingerd (Woonzorgnet-Dijleland), Zorg Leuven en Miss Miyagi. 

Wereld en maatschappij veranderen, mensen evolueren 
we moeten op zoek naar nieuwe werkvormen
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Lossen we een probleem op? Misschien 
wel maar we creëren er terzelfdertijd een 
nieuw, nog moeilijker te herstellen: een 
breuk met wat ondersteunend was in het 
leven.

Hetzelfde dilemma geldt voor de 
vrijwillige hulpverlener: er zijn zo vele 
specialisten die staan te popelen om 
bijstand te verlenen dat de spontane 
helper door handelingsverlegenheid 
afgeremd wordt en zijn eigen kunnen 
onderschat. En dan zwijgen we nog 
over de ellenlange wachtlijsten voor 
psychologische begeleiding en het 
kostenplaatje ervan. 

Nog een pijnpunt: het eeuwig overleggen 
en in groep bespreken. Teamwerking 
is absoluut een meerwaarde maar ook 
daar durven we overdrijven. Enkelingen 
durven niet meer impulsief doen wat 
hun hart hun ingeeft maar willen eerst 
de bevestiging van het team. Daardoor 
worden veel goede initiatieven in de kiem 
gesmoord; vooraleer het teamoverleg 
heeft plaats gehad is het momentum 
immers voorbij. Komt daarbij de angst 
om iets fout te doen. Faalangst verlamt. 
Hulpverleners moeten kunnen blijven 
ondernemen, risico’s nemen en ja, soms 
falen.

De Boomgaard zal hopelijk ruimte 
geven voor hulp door buren, familie 
en medebewoners. Het loont zeker 
de moeite na te denken over hoe 
we dit samen kunnen realiseren in 
gelijkwaardigheid. Er is al een zekere 
ruchtbaarheid aan het project gegeven 
en de eerste reacties van de buren waren 
positief. Hun aanvankelijke vrees voor 
grote flatgebouwen hebben we weerlegd 
en nu zijn ze blij en optimistisch gestemd. 
Zij zullen mee sturing geven op basis van 
wat de buurt nodig heeft.

Financieel brengen de vijf partners van 
LIVEZ bij de opstart evenveel geld in de 
ondernemende coöperatie. Het is onze 
droom dat over 10-15 jaar, als het bouwen 
verwezenlijkt is en de gemeenschap 
gevormd, de buurt de plek zou overkopen 
en de regie zou voeren over het hele 
initiatief. Zelf kunnen we dan aanwezig 
blijven met onze respectievelijke 
expertises. Onze basisprincipes en 
statuten moeten natuurlijk wel blijven 
gelden. Het moet zeker een coöperatieve 
blijven waarbij geen meerwaarde mag 
gerealiseerd worden, laat staan dat er 
gelden zouden uitgekeerd worden.

Oh zo graag zouden we deze zomer al 
iets verwezenlijken en in ieder geval ons 
oor te luisteren leggen naar wat er leeft 
onder de mensen en wat de noden zijn. 
We beginnen met een buurtraad want 
we zoeken verbindingsmensen vooraleer 
het zorgverhaal te schrijven. Uit die 
verbindingen kunnen er spontane acties 
groeien omdat veel mensen best graag 
iets betekenen voor een ander iemand, 
kwetsbaar of niet.

Het is een hele uitdaging om alles uit te 
denken en op te starten, om de buurt te 
mobiliseren en de verschillen tussen de 
vijf partners te overbruggen, meer nog te 
waarderen. Laat duidelijk zijn: dit project 
geeft zin, dat wil zeggen zowel betekenis 
als goesting voor onze organisatie die 
al jaren in dit werk staat. Het vraagt 
veel tijd maar geeft ons ook een pak 
energie. En fundamenteel: we zijn met 
dit vernieuwende project overtuigd dat 
dit de mensen waarvoor we het allemaal 
doen, ten goede komt en dat we er samen 
veel zullen uit leren. 

L. Deneffe & M. Soens

Tierlantuin

Robbe Claeys startte midden mei als partner 
voor het tuinonderhoud op het domein van 
het woonzorgcentrum. De visie die hij met 
Tierlantuin naar voren bracht, tijdens onze 
zoektocht naar een geschikte firma, sprak 
meteen aan. We laten hem zelf even aan 
het woord over hetgeen we samen willen 
realiseren.

Robbe: Ik voel me vereerd dat ik als startende 
zelfstandige, pas begonnen met tuinaanleg en 
onderhoud op 1 augustus 2021, ben uitgekozen 
om deze verantwoordelijkheid op mij te nemen. 
Ik zal dan ook met enthousiasme aan de slag 
gaan om van De Wingerd een plaats te maken 
waar de mensen zich thuis voelen.

Mijn interesse voor tuinieren is ontstaan tijdens mijn (hogere) studentenperiode, zelf 
was ik nog wat zoekende naar wat ik later echt wou doen als job. Ik heb zoals velen dus 
een paar richtingen geprobeerd (productontwikkeling, kiné, lichamelijke opvoeding en 
bewegingswetenschappen). Een vakantiejob in het Arboretum te Wespelaar (zeker de 
moeite om eens te bezoeken!) zorgde uiteindelijk voor een openbaring en ik bedacht  
voor mezelf: ‘misschien moet ik hier eens verder in zoeken?’ Niet lang daarna was ik 
ingeschreven voor een jaaropleiding als tuinaannemer. Na twee jaar in loondienst te 
hebben gewerkt, hakte ik de knoop door en startte mijn eigen bedrijf.

In eerste instantie zal de prioriteit van het werk rond De Wingerd vooral liggen op 
het inhalen van onderhoudsbeurten. Vervolgens gaan we in overleg met elkaar een 
gezellige buitenomgeving inrichten, waar de bewoners tot rust kunnen komen en ook 
kunnen genieten van een mooi stukje natuur.  Ik gebruik zoveel mogelijk accu-machines 
om de bewoners minder te storen én ook de natuur een stap vooruit te helpen door 
fossiele brandstoffen te beperken. Het is mijn bedoeling om te zorgen voor evenwicht 
in de tuin, door zoveel mogelijk ecologisch te gaan tuinieren. 

Mulchen bij het maaien van het gazon zorgt er niet alleen voor dat we minder 
meststoffen moeten gebruiken, ook mos en onkruid worden zo tegengegaan. 
Snoeihout verhakselen we om het als nuttige bodembedekker te verdelen over 
verschillende perken waaraan het een verzorgde uitstraling geeft. Houtsnippers gaan 
onkruid tegen en de waterregulering van de bodem verbetert aanzienlijk. De juiste 
planten en struiken kiezen, brengt voordelen mee zoals het aantrekken van nuttige 
insecten, positieve invloed op gezondheid en welzijn, zuiveren van de lucht, …

- SP -

Bewegen Op Verwijzing
Wil je graag meer bewegen en/of toewerken naar een gezondere en actievere 
levensstijl? Maar weet je niet goed hoe hieraan te beginnen? Vanaf september 
kan je in het lokaal dienstencentrum Wijnveld terecht bij Marie Raymaekers, onze 
nieuwe ‘Bewegen Op Verwijzing’-coach. 

‘Bewegen op verwijzing’ is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven in 
samenwerking met Domus Medica en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 
In 2010 is het pilootproject gestart in Leuven en sinds 2017 wordt het uitgerold in 
Vlaanderen en Brussel. Het doel is mensen te motiveren voor en te ondersteunen in 
een (meer) actieve en gezonde levensstijl. 

Hoe werkt het?
Een arts geeft je een verwijsbrief en jij neemt contact op met een ‘bewegen op 
verwijzing’-coach in jouw buurt. Samen met die coach maak je een beweegplan 
op maat en op basis van je interesses, planning en mogelijkheden. Je probeert 
het beweegplan zelfstandig uit. De weken en maanden erna volgen een aantal 
opvolggesprekken waarbij de coach samen met jou kijkt wat goed gaat en bijstuurt 
waar nodig. Uiteindelijk beweeg je elke dag wat meer en blijf je dit zoveel mogelijk 
zelfstandig volhouden!

Ik studeerde bewegingswetenschappen 
in Leuven en psychomotorische therapie, 
waarbij ik tijdens mijn studies de focus 
legde op thema’s als laagdrempelig 
bewegen voor iedereen en het effect van 
lichaamsbeweging op mentaal welzijn. 
Naast mijn werk hou ik van koken en lekker 
eten, fietsen, klimmen, wandelen en vooral 
veel buiten zijn in en rondom de natuur. 
Ik help je heel graag verder op weg! We 
zoeken samen naar mogelijkheden tot 
meer bewegen in je dagelijks leven. Tijdens 
de coachings probeer ik mijn interesse 
en passie voor bewegen over te brengen. 
Vanuit eigen ervaring, merk ik dat bewegen 
niet alleen gezond is voor lichaam en geest 
maar dat het ook een middel kan zijn om tot 
verbinding te komen met jezelf, de ander en 
je omgeving.

Wil je graag een afspraak maken? Dat kan!
Vanaf september 2022 kan je me terugvinden bij LDC Wijnveld of op verplaatsing.
Vraag een verwijsbrief aan je (huis)arts.

Mail me via: leuven.marie@bewegenopverwijzing.be 
Bel me of SMS ‘bewegen’ naar 0487/27.29.34 

Prijs individuele coaching? 
Standaard tarief: €5 per half uur. 
Personen met een verhoogde tegemoetkoming: €1 per half uur.

Meer info? 
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing

Heel graag tot binnenkort!

Marie Raymaekers
‘Bewegen Op Verwijzing’-coach
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Lezen
Het is voor velen een waar genoegen en 
synoniem van vrije tijd, echte ‘me time’. 
Lezen doet men immers vaak alleen. Maar 
het kan ook met toehoorders. Denken we 
maar aan de ontelbare verhalen die door 
ouders/grootouders met veel pathos en 
empathie voorgelezen worden aan het 
kleine grut. Denken we aan de ontelbare 
leesclubs die als paddenstoelen uit de 
grond rijzen en waarbij er uren gepalaverd 
wordt over personages en plots, schrijfstijl 
en woordenschat van een ‘uitgelezen’ 
boek. Lezen en voorgelezen worden is 
voor velen gewoon zalig. 

Maar je kan ook samen met anderen 
lezen: iemand leest luidop voor en de 
toehoorders volgen de tekst op een eigen 
uitgeprint exemplaar. Op die manier 
samen lezen verhoogt de concentratie 
en leidt tot een gezamenlijke belevenis. 
Marleen Geerts doet het in De Wingerd. 
Haar groepje telt een tiental bewoners, 
en komt op een vast tijdstip bijeen om 
te genieten van een kort verhaal, een 
gedicht, een lied. Valt er iemand weg 
of haakt er iemand af, dan wordt die 
makkelijk vervangen door een nieuwe 
kandidaat. De groep mag echter niet te 
talrijk zijn; bij een te groot aantal verslapt 
de aandacht.  

Hoe het groeide? 
Nadat Marleen gehoord had over een 
opleiding “Samen lezen” georganiseerd 
door Het Lezerscollectief o.l.v. Dirk Terryn 
stelde ze dit project voor aan Mia De 
Brabander met de vraag of er eventueel 
interesse zou zijn. Het lezerscollectief 
is een veelheid van leesbegeleiders 
in Vlaanderen, die bijeenkomsten 
organiseren voor mensen die moeilijk 
toegang hebben tot literatuur, onder 
meer gevangenen, mensen met 
psychische problemen en mensen in 
armoede. “Samen verhalen en gedichten 
lezen verbindt mensen en maakt hen 
sterker en weerbaarder.” is de dragende 
filosofie. En waarom zou dit ook niet 
kunnen voor personen met dementie, 
dacht men in De Wingerd. 

In 2020 zette Marleen haar schouders 
onder het project en sindsdien leest ze 
wekelijks met grote voldoening samen 
met een vast groepje lezers-luisteraars. 

“Het plezier van het lezen en het delen 
van gedachten staan hierbij centraal” 
legt ze uit “veel meer dan de literaire 
kenmerken van de tekst. Het zoeken van 
verhalen die aanslaan, niet te lang zijn en 
waarin toch een zekere gelaagdheid zit 
vraagt tijd en veel leesmateriaal, maar 
het is de moeite waard. Het komt erop 
aan de diepgang in een tekst te vinden 
door gerichte vragen te stellen en reacties 
uit te lokken. Voor mij is dat dé uitdaging. 
Ik ken ondertussen mijn mensen en weet 
enigszins wie ik welke vraag mag stellen 
om zo een gesprek op te starten. Je leert 
natuurlijk uit ervaring maar het blijft een 
complexe opdracht om het te doen met 
mensen met dementie. Ik begin het lezen 
daarom altijd met een duiding waarover 
het gaat, en ik sluit af met een gedicht en/
of een lied dat bij voorkeur gelinkt wordt 
aan de gelezen vertelling. Het lied, een 
Franse chanson, een Vlaamse schlager 
of kleinkunst, wordt dikwijls herkend en 
meegezongen.” 

Een vaste deelnemer is Jo Verhenneman 
(foto), bewoner en gewezen onderwijzer 
uit het Freinetonderwijs. Hij schreef 
een kinderboek dat - zo vertelt hij - 
“vol fantasie zit en waarin elke zin de 
lezer oproept tot werken met de eigen 
verbeelding”. Ooit volgde hij een cursus 
bij Wisper: een team van personen met 
een eigen kijk op kunsteducatie. Wisper 
organiseert cursussen dans, theater, 
muziek, fotografie, beeldende kunsten 
en literatuur voor volwassenen. Evenals 
Marleen schoolde Jo zich bij om z’n 
hobby op een hoger niveau te tillen. Een 
heimelijke droom van hem is trouwens 
om ooit een toneelstuk te regisseren. 
Hij heeft wel ervaring met zingen in een 
koor en hij vergelijkt samen zingen met 
samen lezen: “Ook bij liederen moet 
je de tekst niet alleen begrijpen maar 
tevens trachten de achtergrond ervan te 
achterhalen en zo nodig aan de groep uit 
te leggen. Reflecteren over een gedicht of 
eender welke tekst, gelezen of gezongen, 
is sowieso interessant. Ook columns 
kunnen bruikbaar zijn  omdat ze kort zijn 
en inhoudelijk erg gevarieerd: van de 
meest alledaagse gebeurtenissen, over 
grappige anekdotes tot vraagstukken 
over wereldpolitiek; het kan allemaal.”

Humor: zowel Marleen als Jo zien 
grappigheid als moeilijk over te brengen, 
erg subtiel om weer te geven, omdat 
een geestigheid moet begrepen worden 
zonder al te veel uitleg en omdat ze zeker 
niet mag ontaarden in grofheid. “Als de 
humor niet gevat wordt valt het verhaal 
als een pudding in elkaar.” verduidelijkt 
Marleen. En Jo vult aan “Ontspanning 
van humor zit in de fijnheid ervan.”

Wie komt er naar deze sessies?
Marleen: “Het verzorgend personeel, 
de kinesisten, de ergotherapeuten… 
hebben zicht op de interesses en de 
geschiktheid van de bewoners en kunnen 
hen stimuleren om deel te nemen want 
in elke woning zijn er wel enkelen die 
ervoor in aanmerking komen. Maar 
uiteindelijk kiezen ze er zelf voor. Ik ken 
mijn pappenheimers na een tijdje, weet 
waar ze verblijven en ga hen oppikken 
of ze worden door een vrijwilliger of een 
familielid gebracht. Na afloop wordt er 
nog een drankje en een hapje geserveerd, 
een niet te versmaden detail; zo wordt 
het wekelijks een aangenaam uurtje 
waar naar uitgekeken wordt.” Dat laatste 
beaamt Jo uitdrukkelijk met een duidelijk 
knikken van het hoofd.

Om meer bewoners te kunnen laten 
genieten van samen lezen zullen in de 
nabije toekomst ook Lieve Machiels en 
ikzelf een groep begeleiden. 

M. Soens

Samen lezen, zo fijn!! Eerstelijnspsycholoog ouderen
Bij LDC Wijnveld zal je vanaf juli 2022 Emelie Van Goethem tegen het lijf kunnen 
lopen, telkens op donderdag. Ze is de nieuwe eerstelijnspsycholoog die bezoekers 
van het lokaal dienstencentrum en buurtbewoners op vraag zal ondersteunen. 
Daarnaast is Emelie ook consulent in een groepspraktijk en bij de KU Leuven. 

Eerstelijns... Wat?
Als klinisch psycholoog zal ik me inzetten 
voor volwassenen die moeilijkheden, 
zorgen of vragen ervaren rond piekeren, 
eenzaamheid, depressieve of angstige 
gevoelens, een verlies of omgaan met een 
nieuwe situatie. Ik bied een kortdurende 
behandeling (4 tot 8 gesprekken) waarin 
we met z’n tweeën aan de slag gaan. We 
kijken samen naar de oorzaak van jouw 
klachten, wat je zelf al geprobeerd hebt 
en hoe we ervoor kunnen zorgen dat je je 
beter gaat voelen. Het eerstelijnsaspect zit 
‘m in het feit dat ik de eerste zorgen probeer 
toe te dienen bij emotionele moeilijkheden. 
Wanneer kortdurende hulp niet volstaat, ga 
ik met jou kijken welke zorg er meer geschikt 
zou kunnen zijn. 

Een persoonlijk gesprek kan doorgaan op een rustige plaats in het lokaal 
dienstencentrum of aan huis. 
Voor een consultatie betaal je €11. 
Mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming in ziekteverzekering 
betalen €4 per gesprek. 
Het eerste gesprek wordt voor iedereen volledig terugbetaald.
 
Ben je geïnteresseerd in een onthaalgesprek of je zit met vragen?
Neem dan contact op met: emelie.vangoethem@cm.be of telefonisch op het 
nummer 0473/52.19.73.
We kijken dan samen wat het best bij jou past. 

Meer weten? 
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnspsychologische-functie-ouderen-leuven

Tot snel, in het dienstencentrum! 

’t  Zomert in De Wingerd
Er valt weer wat te beleven in en rond het woonzorgcentrum. 

Zomerterrassen
Elke dinsdag is er een avondopening van het Grand Café met een muziekmoment 
tussen 18u30 en 19u30, gezelligheid en amusement voor iedereen. 

• 28 juni   Kim Van den Brempt  (plaatsen beperkt, toegang betalend) 
• 5 juli      Filip en Bart
• 12 juli    Jan en Alleman             
• 19 juli    Brabants volksorkest     
• 26 juli    Caleidoscoop        
• 2 aug     Pretzel and the Cookies           
• 9 aug     Leo & les Tricastins   
• 16 aug   Non Troppo             
• 23 aug   Keizer Tinnitus        
• 30 aug   Jan Hautekiet & vrienden   (plaatsen beperkt, toegang betalend) 

Zingen rond het vuur
Iedere donderdagavond zingen we rond de vuurschaal in beperkt gezelschap 
(bewoners en familie worden uitgenodigd op woning- en wijkniveau). Start telkens 
om 18u, einde rond 18u45.

En verder, onder voorbehoud van wijzigingen omwille van de weersverwachtingen of 
onvoorziene omstandigheden: Iryna Riabchun op zaterdag 9 juli (benefietconcert met 
Oekraïnse roots), Maatjesavond op 21 juli (vooraf inschrijven is nodig), Johan Van 
Esch speelt accordeon (m.m.v. Stad Leuven) op donderdag 28 juli, feestelijke Maria-
viering op maandag 15 augustus, uitstap naar De Kluis op donderdag 18 augustus, 
maar ook wandelingen, kunst buitenshuis, fruitpluk, marktbezoeken, ... 
Hou dus de activiteitenkalender en de aankondigingen in de gaten.
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L’existence précède l’essence. Het is een intrigerende  
zin van Jean-Paul Sartre in L’existentialisme est un 
humanisme (1945). Het is meteen ook de perfecte 
samenvatting van het existentialisme, een stroming 
waar die in het naoorlogse Europa, en vooral in de jaren 
60 zeer populair was in filosofische en culturele milieus.

Ik heb die zin ongetwijfeld moeten blokken toen ik 
bijna een halve eeuw terug een filosofie-examen moest 
afleggen, maar hij kruiste opnieuw mijn pad toen ik 
een paar jaar geleden samen met Rick de Leeuw en 
moraalfilosoof Johan Braeckman een voorstelling 
maakte rond het existentialisme in het werk van Lou 
Reed. De muzikant die eerst met Velvet Underground 
geschiedenis schreef, en daarna artistiek talloze 
gedaanteverwisselingen kende, die allemaal het 
bewijs waren dat een mens niet zijn hele leven moet 
samenvallen met zijn wezen, zijn essentie.

Wie dacht hem te vatten in 1 term of zin, die was er aan 
voor de moeite.
Lou Reed was allerminst een mainstream figuur die zijn 
hele artistieke leven variaties bracht op hetzelfde liedje 
of thema.

Hij liet zich constant inspireren door schrijvers, dichters 
en maatschappelijke fenomenen, en bezong de donkere 
zelfkant van het leven in de onderbuik van New York. Zijn 
songs waren haarscherpe, vaak meedogenloze analyses 
van het menselijk tekort. Bijna zoals een journalist te 
werk gaat.
Het existentialisme waarvan hij zelf én in zijn oeuvre 
het levende bewijs was, is een stroming die individuele 
vrijheid, verantwoordelijkheid en subjectiviteit 
vooropstelt. 

Iedere persoon is uniek, niemand valt samen met één 
wezenlijk kenmerk.
Binnen de absurditeit en zinloosheid van ons bestaan, 
geven we elk op onze manier zin aan dat leven. 
De mens is vrij omdat hij niet met zijn essentie samenvalt.
In de eenakter Huis Clos beschrijft Sartre hoe volgens 
hem het leven wordt ‘gevoeld’ en ‘beschouwd’ door de 
anderen. De anderen maken ons bewust van onszelf 
en de zinloosheid van het bestaan, en toch hebben 
we mekaar nodig om te bestaan. We zijn gedoemd tot 
samen bestaan, we kunnen niet ontsnappen aan onze 
situatie. Maar we zijn ook gedoemd tot vrijheid.

Dat geldt ook voor de bewoners van De Wingerd. 
Nog altijd bestaat de neiging over hen te spreken als   
‘dementerenden’, waarmee de essentie samenvalt met 
het ziektebeeld en de persoon in kwestie dus zijn of haar 
vrijheid verliest.
Wie dat doet, vat de hele gemeenschap van bewoners 
met dementie onder 1 koepelterm, en ontneemt elk van 
hen dus de vrijheid om hun zgn. essentie om te zetten 
in existentie.
Daardoor worden wij (les autres) dus potentieel l’enfer 
voor hen. 

Sinds begin dit jaar spelen Frank Focketyn en Sien Eggers 
in een stuk van filosoof en theatermaker Stefaan Van 
Brabandt de filosofen Jean-Paul Sartre & de Beauvoir.
Twee figuren die vaak met humor worden geassocieerd, 
geven gestalte aan een denkerskoppel dat geen taboe 
kende en naar de essentie van het bestaan peilde.
‘Vrijheid is wat je doet met wat je wordt aangedaan’ 
is de baseline van het stuk. Een gedachte die we altijd 
paraat moeten houden. 
    hartelijk,
    Jan Hautekiet

Column 
van 

Jan Hautekiet

Existentie  
voor essentie

Poëzie

Shakespeare’s 
Zomerdag

SONNET 18

Ben jij voor mij zoals een zomerdag?
Nee, jij bent lieflijker, en meer bedaard.

Ruw schudt de wind in mei de bloesems, ach
en ’s zomers pacht is veel te kort van aard.

Soms schijnt het hemels oog eens veel te fel,
dan dimmen wolken weer zijn gouden licht,
en al wat glanst, verliest zijn glans ooit wel
als het voor ’t lot of een natuurgril zwicht.

Maar eeuwig blijft de zomer in jou stralen,
jouw helderheid zal niet verloren gaan,

de dood zal jou niet in zijn schaduw halen
omwille van de regels die hier staan:

Zolang een mens nog ademt en nog ziet,
zolang leeft dit, en taant jouw leven niet.

vertaling © RT 2011

Warm aanbevolen

Johan Braeckman, Rick De Leeuw en Jan Hautekiet 
spelen op 26 juni ‘Lou Reed: rock, roll en filosofie’ 
in zaal De Corridor te Wetteren (wellicht valt dit 
zomernummer van onze krant net te laat bij u in de 
bus om er nog naar toe te kunnen gaan).
Maar tot eind april 2023 kan je wel gaan kijken naar 
een voorstelling van ‘Sartre & de Beauvoir op tour’: 
www.stefaanvanbrabandt.com 

Camping Wingerd
Jullie hebben hem misschien al zien staan: een caravan. Dankzij Marieke Verbiest staat 
hij opgesteld langs het wandelpad in de tuin van De Wingerd. Tijdens één  van de laatste 
mei-dagen, met heerlijk kampeerweer, mochten we onze camping feestelijk openen. 

Collega’s kunnen er terecht voor een kort werkoverleg, je kan er naartoe voor een 
picknick met bewoners, of een samenkomst met familie, veel kan en alles is mogelijk.

Wie weet gaat oma er straks zelfs even op vakantie, met opa of met de kleinkinderen, 
zoals vroeger een dagje genieten van het campingleven en dat allemaal gewoon in onze 
eigen tuin. Wij gaan alvast proberen om er tijdens de zomermaanden kleine muziek- 
en andere momentjes te organiseren. De caravan wordt zo een vaste waarde in het 
verenigingsleven in en rond het woonzorgcentrum.

Meer weten? Neem contact op met Mia De Brabander: 016/28.47.94. 

- SP - 



Agenda
• Dinsdag 20 september 2022  

van 19u tot 21u 
Hulpmiddelen om langer thuis te 
blijven met dementie 
Caroline Terranova, medewerker van 
Memo, maakt je wegwijs in het aanbod.
WZC Edouard Remy 
016/24.84.20 
edouardremy@zorgleuven.be 

• Maandag 26 september 2022  
van 19u30 tot 21u30  
Praatcafé Dementie 
‘Wat is dementie?’  
Kris Robberechts, verpleegkundige  
LDC Zonnedries, Campus Dommelhof en 
OCMW Tielt-Winge 
016/64.05.70 
gina.bortels@campusdommelhof.be 

• Donderdag 29 september 2022  
van 19u30 tot 21u30 
Praatcafé dementie 
Draagkracht en draaglast bij 
mantelzorgers 
WZC St Bernardus/Brasserie Van Gogh 
ism WZC Betlehem Herent 
016/49.08.11 
psycholooghilde@stbernardus.be

Raadpleeg altijd de online agenda  
voor updates en eventuele wijzigingen.

32ste jaargang, nr. 2 — zomer 2022               e-post: wingerd@wznd.be 7.

Tel: 016/50.29.06 
van 9 tot 12 en van 14 tot 17u.
memo@dementie.be
www.dementie.be/memo

MEMOrabel      

Preventiecampagne ‘2 voor de prijs van 1’

De Week van de Zorg had dit jaar veel aandacht voor 
‘hersengezondheid’. Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen lanceerde op maandag 9 mei de campagne 
'2 voor de prijs van 1': wat goed is voor je hart, is goed 
voor je hersenen. 

Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie 
verminderen. Gezonde voeding, matig zijn met alcohol, 
bewegen en cognitief en sociaal actief blijven leiden tot 
een betere hersengezondheid. En ze zijn ook goed voor 
een betere cardiovasculaire gezondheid: ’2 voor de prijs 
van 1’ dus.

In Vlaanderen lijden ongeveer 141.000 mensen aan 
dementie. Tegen 2070 zal dat aantal verdubbeld zijn. Meer 
aandacht voor een leefstijl die goed is voor de hersenen 
en het risico op dementie kan verkleinen, kan dus voor 
heel wat mensen een verschil maken.

Jan Steyaert, wetenschappelijk medewerker van het 
Expertisecentrum Dementie: “De aandacht rond preventie 
van hersenziekten is de laatste jaren gestegen. Hoge 
leeftijd blijft de belangrijkste factor van het ontstaan 
van dementie, maar uit steeds meer onderzoek blijkt dat 
tot wel 40 % van dementie te maken heeft met leefstijl. 
Vandaar lanceren we vandaag deze campagne ‘2 voor de 
prijs van 1’. We willen iedereen ervan bewust maken dat 
de aanpak van de belangrijkste leefstijlfactoren die het 
risico op dementie bepalen, ook winst opleveren voor hart 
en bloedvaten.”

Niet toevallig startte de campagne bij het begin van de 
Week van de Zorg op 9 mei 2022 en staat het thema 
preventie centraal. Minister Wouter Beke, die ondertussen 
ontslag nam uit zijn ambt, trapte de campagne samen 
met neuroloog Prof. Sebastiaan Engelborghs af op de 
campus van het UZ Brussel. Naast Brussel werden op 
verschillende plaatsen in Vlaanderen campagnes gevoerd 
rond hersengezondheid, ook in Leuven en Halle. 

Het expertisecentrum dementie Memo engageerde zich 
om deze campagneboodschap verder te verspreiden. Zo 
deelden de collega’s op de markten van Halle en Heverlee 
pakketjes met gezonde appels en informatie uit. 

www.2voordeprijsvan1.be

Dementia Lab: 70 verhalen verzameld

De zoektocht naar Leuvense ramen en vitrines waar 
posters kunnen opgehangen worden gaat verder.

In september organiseren het Regionaal Expertisecentrum 
dementie Memo en het Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen samen met LUCA School of Arts een 
tentoonstelling over wat een object (een gebruiksvoorwerp, 
maar evengoed een meubel, een muziekstuk, …) voor een 
persoon met dementie kan betekenen. 

Het wordt niet zomaar een tentoonstelling in een museum, 
het zal overal in de binnenstad plaatsvinden. Iedereen die 
in Leuven komt zal de tentoonstelling, in het kader van 
de ‘Dementia Lab Conference’, kunnen zien. Het doel is 
dan ook om discussie en gesprek uit te lokken rond een 
persoon met dementie en datgene wat in het leven voor 
die persoon van belang is.

Er werden niet minder dan 70 verhalen verzameld over 
de betekenis van een product, voorwerp, object in het 
leven van een persoon met dementie. Die verhalen zullen 
als posters in de vitrine van een winkel, een hal van een 
openbaar gebouw of het raam van een privéwoning 
geplaatst worden.

GEZOCHT !
Ramen voor verhalen over wat er belangrijk is voor een 
persoon met dementie. Algemene vereisten waar het 
raam/de vitrine aan moet voldoen:
• Het raam bevindt zich op de gelijkvloers en bevindt 

zich aan de openbare weg.
• Het raam heeft minstens een ononderbroken 

oppervlakte van 100 cm op 100 cm.
• Het raam bevindt zich niet hoger dan 120 cm van de 

grond.
• Het zicht van het raam wordt niet belemmerd door 

bloemen, beelden, …
• Het raam bevindt zich binnen de parameters van de 

tentoonstelling (zie kaart).

Heb je een raam of vitrine ter beschikking?

Stuur een mailtje naar memo@dementie.be en vermeld 
jouw naam (of die van de contactpersoon), het adres 
(exacte ligging van het beschikbare raam) en voeg twee 
foto’s toe (binnen- en buitenaanzicht).

www.dementialabconference.com

Mijn vader
Omer heeft altijd al een voorliefde gehad voor muziek. In zijn jeugdjaren speelde hij banjo in een vriendengroepje. 
De radio had een vaste plaats in zijn leven. ‘s Morgens wanneer ik wakker werd, wist ik aan het geluid dat hij al in 
de weer was aan zijn werkbank. Hij was horlogemaker en vaak hoorde ik hem liedjes meefluiten of -neuriën. Toen 
hij in De Wingerd kwam wonen, was zijn taal- en spraakvermogen door zijn dementie al verdwenen. Toch genoot hij 
van de zangstondes met Bernadette en de andere bewoners. Dat merkte je want hij zwaaide fier mee op het ritme 
van de muziek en verraste ons regelmatig met een uitbundige kreet. Nu ga ik elke maand samen met hem naar het 
geheugenkoor, keer op keer een intense belevenis. Soms klampt hij het liedjesboek vast alsof het een geschenk was 
dat hij nooit meer wil lossen. En hoor ik soms eens een liedje op de radio, dat tijdens het geheugenkoor de revue 
passeerde, dan weet ik dat dit herinneringen zijn om te blijven koesteren.

Wim, zoon van Omer (Woning 06)
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Wingerdstraat 14 - 3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90  
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

Karen Claes, Robbe Claeys, Mia De Brabander, 
Luc Deneffe, Jan Hautekiet, Guido Joris, 
Inge Knops, Bo Kumps, Antje Proost, Marie 
Raymaekers, Mieke Soens, Rudi Thomassen, 
Lut Vanaerschot, Sara Vandenweyngaerden, 
Jan Vanwezer, Margriet Vanvolsem, Emelie 
Van Goethem, Christine van Groenigen en 
Liesbet Volders. 

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’

Personeels- & Bewonersnieuws
Nieuwe collega’s: Nwannebuihe Daisy, zorgkundige in het 
Kortverblijf; Els en Bo Kumps, pedicures.

Nieuwe bewoners in het woonzorgcentrum: mevr. Beling in 
Woning02; dhr. Wauters in Woning03; mevr. Meeus in Woning04;
mevr. Grietens in Woning05; mevr. Behets en dhr. Huyberechts 
in Woning06; dhr. Bruijninckx  in Woning07; mevr. Nuttin, mevr. 
Stoffels en dhr. Verdoodt in Woning08; dhr. Stas in Woning09; 
dhr. Pinnoy in Woning10; dhr. Jacobs in Woning15; dhr. en mevr. 
Luykx-Weets in de zorgflats.

We namen de voorbije maanden afscheid van: Marie-Thèrése 
Grootjans, Esther Van Doorselaere, Maria Corthouts, Ivan Celis, 
Lucien Verdoodt, Erwin Meynckens, Lucienne Verdoodt, Victor 
Käller, Joseph Delang, Guillaume Verreck, Josephine Peeters, 
Rose-Marie Malcorps, Constant Janssens, Gilly Mariën en Paula 
Smets. Onze gedachten gaan uit naar de families en alle naasten.

Hebben elders een nieuwe thuis gevonden of konden weer naar 
hun vertrouwde huis: dhr. Fontaine, mevr. Van De Voorde en 
mevr. Vanden Boom. We wensen hen het allerbeste toe.

Afwisseling van de wacht
Malena verlaat na een boeiende periode als pedicure in De Wingerd het team en 
daarom laten we haar zelf nog even aan het woord: “Graag wil ik iedereen bedanken 
voor de mooie en leuke jaren met jullie. Ik heb veel vriendschap en liefde mogen krijgen 
van de collega’s en de bewoners. Naar het werk komen was voor mij nooit een ‘moet’ 
of een ‘last’, maar eerder een bron van positieve energie die ik terug meenam naar 
huis. Van de pedicure tot het zingen, dansen, lachen, huilen, personeelsfeesten... een 
fotoalbum met prachtige herinneringen. Jullie zijn allemaal topmensen met unieke 
eigenschappen. Blijf altijd jezelf! Ik wens veel succes aan Els en Bo en ben zeker dat 
de voetjes van de bewoners met even veel liefde zullen verzorgd worden. Ik ga het 
enorm missen.” 

Els en Bo, opmerkelijk want het nieuwe duo is moeder en dochter (foto), staan vanaf 
nu in voor de voetverzorging. Els zal zich ontfermen over de bewoners in de A-site, en 
draait voor 75% mee als verpleegkundige in het zorgteam. Bo zet zich in voor de B-site 
en zal de taak van pedicure daar ook combineren met 25% jobtime als zorgkundige. 
Ze zijn beiden heel enthousiast om aan de slag te gaan en beantwoorden met veel 
plezier alle vragen van bewoners, familie en collega’s in de woningen.

Malena Karadarevic (rechts) en collega’s tijdens 
het personeelsfeest, oktober 2021.

We zeggen geen vaarwel, maar 
dankjewel en graag tot ziens!

Bo Kumps en mama Els

Levensloop Leuven 2022
Woonzorgnet-Dijleland, noteerde met 57 geregistreerde 
deelnemers bij het afsluiten van het sportieve benefiet op 
zaterdag 21 en zondag 22 mei 4789 euro op de teller voor de 
Stichting tegen Kanker. Dat sponsorbedrag wordt aangevuld 
met de opbrengst van de benefietactiviteiten gehouden in 
de aanloop naar de uitgestelde editie 2020. 

Samen met de 27 andere teams, goed voor ruim 900 
stappers en lopers, brachten we dit jaar 104.770 euro 
bijeen. Bedankt aan alle helpende handen, deelnemers en 
sponsors. Jullie waren weer geweldig en onze enthousiaste 
teamkapiteins kijken nu al uit naar een nog succesvollere 
editie in 2023!


