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Grand Café, doe maar mee!
Creating occupational participation, aiming for occupational identity

volg op Facebook & Instagram

Jan Vanwezer: “Het middagrestaurant 
blijft een belangrijke schakel in De Wingerd 
om bewoners en bezoekers te integreren 
in het verenigingsleven en hen te laten 
participeren in de bredere samenleving. 
In het Grand Café ontmoeten mensen 
met en zonder dementie elkaar. Eerdere 
pogingen om de verkoop van het 
dagmenu op te krikken werden onder 
meer door de coronasluitingen gefnuikt. 
Een aantal vaste klanten heeft zo 
afgehaakt. Bovendien kampt niet alleen 
de zorg, maar ook de horeca met krapte 
op de arbeidsmarkt.”

Een verlieslatende uitbating van het 
middagrestaurant is sowieso niet slim. 
De Wingerd moet zijn kernopdracht 
bewaken: kwaliteitsvolle zorg verstrekken 
aan mensen met dementie. Na de 
middagservice wordt het Grand Café door 
vrijwilligers gerund en dat is van meet af 
aan een succesformule gebleken, zowel 
op sociaal vlak als qua rendabiliteit. Op 
die ingeslagen weg willen we straks verder 
werken met een nieuw lunchaanbod.

We zochten en vonden een alternatief
De coronaperiode bracht niet enkel 
kommer en kwel, maar ook nieuwe 
inzichten met zich mee. Zo fungeerde 
het ontmoetingshuis van de Zorgcirkels 
Jongdementie op een gegeven moment 
als ‘bubbel’ voor de gebruikers van het 
dagcentrum. Dat laagdrempelige karakter 
en de nieuwe vorm van activiteiten 
hadden een bijzonder positieve invloed 
op de beleving van bezoekers en hun 
mantelzorgers. Deze ervaring werkte dan 
ook inspirerend.

Jan Vanwezer: “We ontvangen in het 
dagcentrum dagelijks een aantal, vaak 
nog jonge en actieve personen met veel 
nood aan sociale interactie. We trachten 
net die mensen met (jong)dementie een 
aangepaste dagbesteding te bieden 
uitgaand van de mogelijkheden waarover 
zij beschikken. Zo kwamen we op het idee 
om hen te activeren door hen te betrekken 
bij de werking van het Grand Café.”

Occupational participation 
Die bijzonder uitdagende oefening krijgt 
stilaan vorm. Liesbet en Lore proberen nu 

vrijwilligers te matchen met gebruikers 
van het dagcentrum. Samen met hen 
gaan ze op zoek naar haalbare rollen en 
taken in deze specifieke  horecasetting 
om het middagrestaurant met een nieuw 
elan te kunnen runnen. Ambiëren we 
hiermee onmiddellijk een makeover 
van ‘Restaurant Misverstand’? Alleen 
in onze stoutste dromen, in de praktijk 
zal het zo een vaart niet meteen lopen. 
De klemtoon zal vooral liggen op het 
therapeutische aspect en het vinden van 
nieuwe wegen in de zorg voor mensen 
met (jong)dementie.

Occupational identity
Dementie confronteert mensen met 
een opeenvolging van verlieservaringen: 
beroepsactiviteiten en ook andere 
engagementen niet langer kunnen 
uitoefenen is daar één van. De persoon in 
kwestie heeft daarin nauwelijks inspraak 
en dat wordt dan ook vaak ervaren als 
een maatschappelijke uitsluiting eigen 
aan de ziekte en de afname van een 

aantal competenties. Dat verlies van 
‘occupational participation’ (deelname 
aan het actieve leven) leidt volgens 
vakliteratuur onverbiddelijk tot een 
verlies van welzijn en welbevinden 
omdat de ‘occupational identity’ 
(beroepsidentiteit) verdwijnt. Wie je bent, 
wordt voor een groot deel bepaald door 
hetgeen je in het leven doet. Het effect 
van dat ‘werken’ op het welbevinden bij 
mensen met dementie wordt beschreven 
door Catherine Andrew, Lyn Phillipson en 
Lynnaire Sheridan, onderzoekers aan de 
Universiteit van Wollongong (Australië).

Jan Vanwezer: “Die identiteit is belangrijk 
voor het gevoel van wederkerigheid in 
de relatie tot de samenleving, waardevol 
samenzijn en zich nuttig voelen. In 
het verleden stelden we al vast dat 
het aanbieden van vrijwilligerstaken 
een motivatie kan zijn voor personen 
met dementie om zich beter te laten 
begeleiden en ondersteunen door onze 
zorgprofessionals. Dat laatste is nodig 
om de mantelzorgers ten minste voor een 
deel te ontlasten en zo de thuissituatie 
van de persoon in kwestie langer te 
kunnen waarborgen.”

Géén bezigheidstherapie
Wanneer de dagbesteding te sterk 
lijkt op doen-alsof, verliest het alle 
kracht. Het authenticiteitsniveau is een 
bepalende factor en net dat beoogt dit 
nieuwe project en de betrokkenheid bij 
de uitbating van het Grand Café: een 
oprechte, nuttige en zinvolle relatie 
opbouwen met de samenleving om de 
eigen identiteit te herstellen.

Om diversiteit te stimuleren en de 
ervaring waarachtig te houden wordt het 
initiatief volledig in de werking van het 
lokaal dienstencentrum geïntegreerd. 
‘Grand Café Doe Maar Mee’ staat daarom 
ook open voor andere organisaties met 
dezelfde belangen. 

Projectpartners zijn erg welkom om eraan 
deel te nemen op voorwaarde dat hun, al 
dan niet professionele, begeleiding mee 
aanwezig is.

Andrew, Phillipsen, Sheridan (2019) 
What is the impact of dementia on 

occupational competence, occupational 
participation and occupational identity 

for people who experience onset 
symptoms while in paid employment? 

A scoping review

In het kader van duurzaam en verantwoord ondernemen, wat we in de schoot van 
Woonzorgnet-Dijleland en dus ook bij De Wingerd proberen te doen, hebben we de 
jongste maanden een aantal bedrijfsprocessen door een kritische bril bekeken. Zo 
stelden we vast dat het aantal geserveerde dagmenu’s in het Grand Café de voorbije 
twee jaar sterk terugliep, terwijl de uitbatingskosten van het middagrestaurant 
net sterk zijn gestegen, o.a. door de inzet van extra keuken- en zaalpersoneel bij de 
cateraar. Een ingrijpende aanpassing drong zich op: sinds 1 september is het vaste 
middagaanbod opgeschort. We maken wel werk van een nieuwe lunchformule voor 
de klanten van het lokaal dienstencentrum. Familie en bewoners kunnen tijdens 
de namiddag uiteraard blijven genieten van de warme sfeer en het vaste aanbod 
dranken, snacks, pannenkoeken en ijsjes. 

Stijn Paemelaere

Wel ambitieus, maar geen Restaurant Misverstand ! 

#GrandCaféDoeMaarMee

Interesse om hieraan mee te werken? 

Neem contact op met Liesbet Volders, 
coördinator LDC Wijnveld: 
liesbet.volders@wingerd.info
 
Meer informatie over het belang 
en het herstel van de ‘occupational 
identity’ bij personen met dementie?

Stuur uw vragen naar Jan Vanwezer, 
campusdirecteur WZC De Wingerd:
jan.vanwezer@wingerd.info
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In gedachten parkeerden deze fantasten 
ergens een caravan, afgedankt als 
transportmiddel maar best nog bruikbaar 
als schuilplaats. Maar zolang de 
verbeelding niet gematerialiseerd werd 
in een werkelijke kampeerwagen bleef 
het bij een dagdroom. 

Om toch aan deze wens tegemoet te 
komen diende De Wingerd bij Redevco, 
een organisatie die regelmatig geld 
voorziet voor sociale doeleinden en die 
werd aangebracht door Lore’s tante, 
een aanvraag in voor de aankoop van 
een pipowagen (zo genoemd naar 
een Nederlands televisieprogramma 
uit de vijftiger jaren, waarbij de clown 
Pipo in een door een ezel getrokken 
wagen leefde en reed). Het plan werd 
goedgekeurd én in diezelfde periode tikte 
Marie, ongelooflijk maar waar, een heuse 
caravan op de kop. Hoe gek kan het in het 
leven lopen!

Alle hens aan dek
De houten woonwagen, gearriveerd 
als bouwpakket moest in mekaar 
gestoken worden. De caravan vroeg om 
een grondige opkalefatering. Gelukkig 
beschikt De Wingerd over een schaar 
vrijwilligers die niet alleen voldoende 
getalenteerd maar ook razend enthousiast 
zijn om dergelijke klussen te klaren. 
Wekenlang bouwden Erik De Mulder 
en zijn zoon, Robert Van Roosbroeck en 
Chris Heyde, nog bijgestaan door Hilde 
Verbiest, aan de woonwagen en het 
resultaat beantwoordde ruimschoots aan 
de verwachtingen. 

Marie Verbiest, Jan Bovens en Chris 
Roegeers ontfermden zich over de 
caravan: alle overbodige kastjes gingen 
eruit, ze schuurden de wanden weer glad 
en staken die met kwast en verf in een 
nieuw en fris kleedje. 

Ze zorgden voor banken en kussens, een 
tafel, plantjes en gezellige snuisterijen. 
Ze gaven hem met andere woorden niet 
alleen een opknapbeurt, maar ook een 
verjongings- en vernieuwingskuur. Deze 
vrijwilligers maakten hem àf.

Omdat zowel de kampeerwagen als 
de woonwagen de vrucht zijn van veel 
inzet en weken intensief werk, zullen 
peters/meters aangesteld worden om 
toe te zien op het juiste gebruik en de 
zorgvuldige behandeling van de twee 
troetelkinderen. Op die manier zal beide 
een lang en duurzaam leven beschoren 
zijn.

Op 27 september werd er dan ook een 
bedankmoment voorzien voor iedereen 
die meewerkte en het beste van zichzelf 
gaf om dit verleidelijke duo tot stand te 
helpen brengen.  

Caravan en pipowagen staan nu gretig 
te wachten op gebruikers om de variatie 
aan mogelijkheden te benutten. De 
ruimte is ter beschikking. Zoek je voor 
je bijeenkomst koelte en groen: de 
caravan staat daarvoor ideaal opgesteld. 
Verkies je eerder zon en licht, reserveer 
de pipowagen en geniet er van het knus 
interieur, gekoppeld aan buitenruimte, 
verse lucht en bij fris weer de vuurschaal. 
De stagetijd is nu wel achter de rug, het 
echte gebruik kan beginnen. 

M. Soens 

Een verleidelijk duo

Dagdromen over een pipowagen en een afgedankte caravan

Het speelde al jaren door het hoofd van Marie Verbiest, maar ook Mia De Brabander 
en Lore Poulussen droomden gretig mee: “Hoe fijn zou het zijn als er in De Wingerd 
een ruimte was waar je je helemaal zou kunnen afzonderen om even alleen te zijn, 
om alles definitief op een rijtje te zetten, of om tot rust te komen na een moment 
van stress. Een groepje ondernemers zou er kunnen brainstormen over een nieuw 
initiatief zonder gestoord te worden door passanten, hinderende geluiden of 
een nieuwsgierige vraagstaart. De mensen van het klein atelier zouden er hun 
creativiteit kunnen botvieren, de muziekgroep zou er kunnen spelen, de leesgroep 
zou er kunnen genieten van de gebrachte verhalen en gedichten. Geïnteresseerde 
bewoners zouden er hun krant kunnen lezen, een brief of kaartje schrijven naar de 
familie of even de drukte van de woning ontvluchten om, gesterkt door dat moment 
van rust, terug te keren naar het groepsleven. Ook families zouden er gebruik van 
kunnen maken om een picknick te organiseren, een verjaardag te vieren op een 
originele site of een familiekwestie in alle rust te regelen.”

BEWEGEN OP VERWIJZING in Lokaal Dienstencentrum Wijnveld 

Heb je nood om meer te bewegen?
 Maar weet je niet hoe hieraan te beginnen? 

Dan kan je terecht bij Bewegen Op Verwijzing-coach Marie! 
Zij stippelt samen met jou een haalbaar en leuk beweegplan uit. 

�  Vraag een verwijsbrief aan je huisarts.

�  Neem contact op via leuven.marie@bewegenopverwijzing.be 
 of bel naar Marie op het nummer: 0487 27 29 34	

�  Je betaalt je coach 5 euro per halfuur voor een individuele sessie. 
 Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? 
 Dan betaal je 1 euro per half uur.

Meer info: 
www.leuven.be/bewegen-op-verwijzing 

Veel meer dan een paar danspasjes
Dinsdag 31 mei, muzikale namiddag voor iedereen die graag accordeon hoort
 
Begin dit jaar kreeg papa een kamer in woning 3 toegewezen. De voorbije jaren waren 
het eerder ongemakken, frustraties over de vasculaire dementie die de overhand 
haalden, maar vroeger dansten mijn ouders heel graag samen. Tijdens het dansen 
komen er gelukshormonen vrij en van mama kreeg ik die ochtend een berichtje: “Zijde 
gij in De Wingerd vandaag? Ik ga met papa naar accordeon luisteren…” Ze is gek op 
twee dingen wat muziek betreft; fanfaremuziek en accordeon.

Die namiddag werd voor het personeel van De Wingerd ook een cursus EHBO-JHBO 
georganiseerd, waaraan ik mocht deelnemen. Tijdens de pauze ging ik even piepen 
in de feestzaal of mijn ouders naar de meeslepende muziek aan het luisteren waren. 
Mama fluisterde in mijn oor: “Ik zou zo graag nog eens willen dansen met papa.” Ik 
toetste bij papa af of hij met mama wilde dansen. “Dan ga ik toch eerst eens het hele 
liedje moeten kunnen zingen”, zei hij. Discreet als hij is, had hij even aanmoediging 
nodig. Uiteindelijk geraakten mijn beide ouders op de dansvloer.

Mama begeleidde hem met zachte hand 
en omarmde hem, net zoals vroeger. Het 
celgeheugen werkt, het lichaam liegt 
niet en de herinneringen kwamen terug. 
Prachtig om te zien hoe mijn ouders aan 
het dansen waren. 

Later die avond stuurde ik een paar foto’s 
door en een filmpje dat ik stiekem gemaakt 
had. 

Haar antwoord: “Het was zzzoooooo lang 
geleden dat we nog gedanst hadden en 
mijn verliefde gevoelens waren terug. Echt 
een mooi moment ook voor mij. Bedank  
De Wingerd om dat te organiseren…”

Inge Knops



32ste jaargang, nr. 3 — herfst 2022               e-post: wingerd@wznd.be 3.

We have a dream

Een gesprek met Mario Vanhaeren, directeur Oostrem vzw

Het begon allemaal toen in het jaar 
1966 de heer Raymond Declercq en 
zijn echtgenote voor hun zoon, licht 
verstandelijk beperkt en met een 
spastische quadriplegie, op zoek gingen 
naar een opvanghuis voor overdag. 
Dagopvang zonder meer bestond nog 
niet. Enkele ouders staken de koppen bij 
elkaar en samen met Windekind zetten 
ze hun schouders onder het initiatief 
van een dagverblijf. Met eigen middelen 
kochten ze een huis en stelden een 
kinderverzorgster aan. We schrijven 
1967. Van één huis kwamen er twee, later 
drie en vier. De overheid knikte bij dit alles 
goedkeurend, maar de nieuwe structuur 
moest wel op punt gesteld worden met 
een officiële regelgeving. Het uitschrijven 
van een wetgeving duurde tot 1974. In 
1976, welgeteld tien jaar later, kwamen 
de eerste subsidies. 

Die eerste behuizing in de Schapenstraat 
was danig primitief en de kamers op de 
verdieping behielden zelfs aanvankelijk 
de oorspronkeli jke functie van 
studentenkoten. Keuken en sanitair op 
het gelijkvloers werden trouwens ook 
door die inwonende studenten gebruikt. 
Er was toen al een vorm van inclusie, 
lang voor het begrip als een doel op zich 
uitgeschreven zou worden. De officiële 
erkenning als dagverblijf volgde maar 
de lamentabele behuizing moest duchtig 
worden aangepakt.

En zo ging de bal aan het rollen: er 
werd grond gekocht in de Bijlokstraat 
in Herent waarop een heus dagcentrum 
werd gebouwd én een verzorgingsunit, 
twee afzonderlijke vleugels van één 
geheel. Het was het antwoord op 
een nijpende vraag en over de jaren 
heen breidden we systematisch uit. 
Er werden verscheidene lokalen voor 
dagopvang gehuurd in Wijgmaal, een 
gebouw geopend in Wespelaar en er 
werden panden gekocht in Wilsele. 
Van de gemeente Herent kregen we de 
beschikking over de Benedictushoeve 
voor sociale doeleinden en ook daar 
werden dagbestedingsprojecten opgezet. 
Intussen werd in Herent een geheel van 
sociale huurappartementen gebouwd 
voor zowel Oostrem als een ouderinitiatief 
(het Molenhuis en het Zavelhuis). 
Binnenkort komt er een huis voor 9 
volwassenen op de Tildonksesteenweg te 
Herent. De bouwwerken starten volgende 
maand.

1. We zoeken niet één grote campus maar 
integendeel veel kleine sociale entiteiten 
voor hooguit enkele tientallen bewoners 
of bezoekers die in de buurt van hun 
sociaal- en familienetwerk blijven en niet 
gedwongen worden tot een breuk met 
hun bestaande habitat. Organisatorisch 
maakt dat de zaak niet makkelijker maar 
ik word graag uitgedaagd en ben er vast 
van overtuigd dat de komende generatie, 
die over enkele jaren toe zal zijn aan hulp 
en ondersteuning in hun oude dag, de 
voorkeur zal geven aan een kleinschalige 
woonformule.

2. Inclusief samenleven met de buurt en de 
buren staat voor mij ook heel hoog in het 
vaandel en dat wordt door het karakter 
van kleinschaligheid juist makkelijker 
gemaakt. In de woningen, waar de groep 
bewoners niet noodzakelijk een homogeen 

geheel vormt maar integendeel nogal wat 
diversiteit vertoont, loopt die inclusie niet 
altijd vanzelf. Hier in de Oostremstraat 
bv. gaat het enerzijds over MS patiënten 
en anderzijds over mensen met een niet 
aangeboren hersenletsel (NAH). Dat zijn 
twee totaal verschillende beperkingen 
die het vermogen tot deelneming aan 
bepaalde activiteiten mede bepalen. 
Wat de ene kan is voor de andere een 
onmogelijkheid en vice versa. Er kan 
daarbij veel mededogen voorkomen 
maar soms ook onbegrip. Bepaalde 
gedragskenmerken van de enen kunnen 
de anderen uit hun evenwicht brengen. 
Denken we aan het onverbloemd zijn 
mening uiten door mensen met een niet 
aangeboren hersenletsel. Dat zorgt wel 
eens voor conflicten. Die proberen we 
te vermijden door aangepaste regels te 
laten gelden, voor die bepaalde situatie 
bedacht. Het is elke keer zoeken om het 
samenleven op zo’n manier te regelen dat 
het in harmonie kan verlopen. 

3. Van bij de aanvang huldigen we 
het principe dat voor de mensen uit  
onze doelgroep het leven zo normaal 
mogelijk moet zijn en dat er een duidelijk 
onderscheid moet gemaakt worden 
tussen het wonen en werken. Dat 
houdt in dat de bewoners zich moeten 
verplaatsen van hun “residentie” naar het 
“dagverblijf” en dat de zorgbegeleiding 
in beide omgevingen uit verschillende 
teams bestaat. Concreet betekent dit dat 
een resident van de Bijlokstraat de dag 
kan doorbrengen in Wijgmaal. Op die 

manier komt hij ‘s avonds thuis en heeft 
hij voor zijn huisgenoten een verhaal over 
de voorbije dag. Ook het ontspannen 
gebeurt op specifieke locaties en onze 
mensen “gaan” werkelijk op vakantie, net 
zoals de meesten onder ons.. 

4. Elke persoon heeft recht op kansen 
om zijn potentiële bekwaamheden 
te ontdekken, te gebruiken en zo 
mogelijk te vergroten. Dat leidt tot een 
onophoudelijke zoektocht naar altijd 
nieuwe activiteiten en tijdsbestedingen. 
Ook de cliënten zelf mogen meedenken 
en daarbij wordt elk voorstel serieus 
genomen en in de mate van het mogelijke 
verwezenlijkt. Wij stellen onze eisen hoog 
om de personen die we opvangen zo veel 
mogelijk tot hun recht te laten komen. 
Wij zien de bewoners dus eigenlijk als 
onze opdrachtgevers en hun wensen als 

te volbrengen taken. Het motto is: eerst 
fantaseren, dan realiseren en al doende 
de opduikende obstakels elimineren.  

Het project van De Boomgaard in Kessel-Lo 
lijkt ons vanuit deze grondbeginselen 
wel op het lijf geschreven. Het is om te 
beginnen niet beperkt tot een aantal 
huizen waarin mensen met verschillende 
problematieken zullen geholpen worden 
een leven te leiden waarin ze in de mate 
van het mogelijke hun capaciteiten 
kunnen ontplooien. Maar het wordt ook 
ingebed in een gemeenschap die nu reeds 
volop mee in het bad wordt genomen. 
Op gezamenlijke bijeenkomsten hebben 
we de door ons gehuldigde principes 
uitgelegd en er werd aan de toekomstige 
buren gevraagd mee te denken over o.a. 
een tijdelijke/voorlopige invulling van de 
site en van het vroegere schoolgebouw. 
We willen eerlijk zijn in de participatie en 
luisteren echt, nemen hun opmerkingen 
en hun voorstellen in overweging en 
houden er bij het uitwerken van de 
plannen terdege rekening mee. Willen 
we dat onze zeer heterogene groep van 
kwetsbare personen binnen afzienbare 
tijd welgekomen is, dan moeten wij op 
onze beurt ervoor instaan dat ook de 
zwakke punten van de mensen uit de 
omgeving aangekaart én aangepakt 
kunnen worden. De Boomgaard zou dan 
een invalshoek kunnen zijn waarvan 
men weet dat er met deskundigheid 
op vermelde problemen zal ingegaan 
worden en dat er daadwerkelijk hulplijnen 
zullen aangereikt worden. Hoe hechter de 

band, hoe laagdrempeliger het wordt om 
hulp te vragen. Op die manier scheppen 
we een hoge hospisscore; dit is een 
door ons gecreëerde term die aangeeft 
in welke mate een gemeenschap in 
staat is opduikende kwetsbaarheden te 
detecteren, te benoemen en te verhelpen. 
Daarin spelen materiële gegevens een 
rol, zoals een aangepaste woning, maar 
ook immateriële componenten zoals 
efficiënte zorgdiensten of makkelijk te 
bereiken professionele hulp.

Het slagen van het project wordt 
natuurlijk ook medebepaald door de 
mensen en de organisaties die het zullen 
verwezenlijken. Het moet gezegd dat de 
vijf partners die hier de handen in mekaar 
sloegen én hun respectievelijke raden van 
bestuur van bij de aanvang een staaltje 
van uitzonderlijke samenwerking gegeven 

hebben. Tussen mei en november 2021 
werden bergen verzet door lange en 
vruchtbare discussies te voeren om tot 
een gemeenschappelijke visie te komen 
en een voorlopige erfpachtovereenkomst 
met de stad Leuven te sluiten. 

En we hebben wel wat sterke punten. 
Zelf ben ik langs Oostrem vertrouwd 
met het inschakelen van de brede buurt 
in alle activiteiten. Het Oostremnieuws 
wordt zowel op papier als digitaal zeer 
breed verspreid. We proberen al van in 
het begin de buurt mee te betrekken bij 
alles wat we doen. De Wingerd is gewoon 
om met kleine woonprojecten te werken. 
De Wissel ondersteunt vooral jongeren 
en heeft daarin een gedegen expertise 
opgebouwd. Zorg Leuven is in de eerste 
plaats een grote aanwinst omwille van 
de thuiszorg die ze volledig in de vingers 
hebben. Willen we inderdaad mensen 
later thuis houden in plaats van hen af 
te zonderen in grote campussen zoals nu 
nog vaak gebeurt, dan moet thuiszorg 
op grote schaal kunnen ingeschakeld 
worden. En een vastgoedontwikkelaar 
en begeleider van sociale bouwprojecten 
als Miss Miyagi zien wij als partner ook 
beslist wel zitten. We gaan ervoor!!

Aangestoken door spraakwaterval Mario 
Vanhaeren en zijn enthousiasme kijk ik 
alvast uit naar De Boomgaard, die hopelijk 
door bekwame en gedreven vaklui van 
een ruwe steen zal geslepen worden tot 
een schitterende diamant.

 M. Soens 

In het vorige nummer legden we uit hoe LIVEZ  (Leuvense Initiatieven Voor Eerlijke 
Zorg) opgericht werd door vijf partners: De Wissel, Oostrem, De Wingerd, Zorg 
Leuven en Miss Miyagi. De komende jaren zullen zij als coöperatie samenwerken 
om in Kessel-Lo het project De Boomgaard te verwezenlijken. Het is de bedoeling 
verschillende wooneenheden te bouwen voor ouderen met dementie, voor personen 
met een verstandelijke en/of fysieke beperking en voor kwetsbare jongeren 
en gezinnen. Ook de buurt wordt daarbij voluit ingeschakeld om van het geheel 
een ontmoetingsplaats te maken waar elkeen zich goed en aanvaard weet. Luc 
Deneffe, directeur van De Wissel legde uit hoe hij, als hoofd van een uitgebreid 
begeleidingsnetwerk kwetsbare jonge mensen ondersteunt en coacht. Nu laten wij 
Mario Vanhaeren aan het woord om Oostrem in al zijn facetten te belichten. 

Ik zit bij hem in de Bijlokstraat in Herent. Hij vertelt over het ontstaan van het eerste 
dagverblijf voor mensen met een fysieke en mentale beperking en hoe dat evolueerde 
naar een veelheid van opvanghuizen, verspreid in de regio Leuven.

Gaandeweg kregen we een klare kijk op wat we juist wilden



Liuba komt uit Charkov of Харків in het 
Oekraïens, één van de grotere steden in 
het noordoosten dichtbij de Russische 
grens. Ze was daar juriste en woonde 
er samen met haar twee kinderen in 
een mooi appartement. Haar zoon (22) 
zat er op de militaire academie en haar 
tienerdochter (14) ging er naar school. 
Toen de Russische troepen in februari 
Oekraïne binnenvielen, vluchtte ze naar 
het platteland omdat haar strategisch 
gelegen woonplaats  onder artillerievuur 
lag. De oorlog greep om zich heen en ze 
moest haar zoon in het leger achterlaten 
om zelf veiligere oorden op te zoeken. 

Op het nippertje aan erger ontsnapt 
Samen met haar dochter stapte ze op 
de trein naar Lviv, een grote stad in de 
buurt van de Poolse grens. Nog maar net 
weg hoorden ze dat het dorp bij Charkov, 
waar ze net hadden verbleven, ook werd 
gebombardeerd. 

De treinreis van Charkov naar Lviv 
duurt normaal gezien 14 uur. Maar 
kruisraketten viseren ondertussen 
‘militaire doelwitten’ in het ganse 
land. Belangrijke spoorlijnen en zelfs 
passagierstreinen worden getroffen. 
Hun rijtuigen worden omgeleid. Samen 
met honderden mensen opeengepakt in 
wagons met geblindeerde ramen, reizen 
ze meer dan 1000 km westwaarts dwars 
door het land. 

Een tweede keer geluk gehad
Uiteindelijk zijn Liuba en haar dochter 
zo meer dan 24 uur onderweg. In Lviv 
aangekomen beslissen ze om net als 
miljoenen andere burgers tijdelijk hun 
vaderland te verlaten. Ze stappen op een 
internationale trein richting Praag en 
vernemen daags na hun vertrek dat de 
Russische raketten ook op het centrum 
van Lviv zijn ingeslagen. 

In Tsjechië worden al heel wat mensen 
opgevangen terwijl er in andere 
Europese landen gastgezinnen klaar 
staan om Oekraïense burgers een warm 
onthaal en een onderkomen te bieden, 
ook in België waar met #PlekVrij een 
ongeziene golf van solidariteit op gang is 
gekomen. Zo reist Liuba eerder toevallig, 
maar hoopvol door naar Brussel. Een 
vrijwilligersvereniging vangt hen op en 
brengt haar en haar dochter in contact 
met een gastgezin in Aarschot. Dat 
loopt uitstekend, maar ze willen graag 
op eigen benen staan. Zo vindt Liuba de 
weg naar De Wingerd, hier werkt ze nu 
als logistiek medewerker en huurt nu 
zelf een appartement. Haar dochter gaat 
naar school, volgt les in een OKAN-klas 
(onderwijs ingericht voor anderstalige 
nieuwkomers) en zelfs Liuba gaat na haar 
uren nog naar de Nederlandse les. Niet 
zo makkelijk trouwens met een Slavische 
moedertaal. 

Zorgen voor morgen
Regelmatig is er nog contact met haar 
zoon op het thuisfront, hij stelt het 
gelukkig nog goed. Hun woning in Charkov 
staat er nog en is intact, maar het gebouw 
werd helaas wel getroffen door een obus 
of ander grof geschut en bomkraters 
ontsieren nu hun ooit zo mooie stad. 
De warme glimlach verstart een beetje 
als ze eraan denkt en weemoed vult 
kortstondig haar donkere ogen. Hoe lang 
zal het geweld duren? Is er straks nog 
iets om naar terug te gaan? Wat als haar 
dochter hier straks nieuwe vrienden heeft 
gemaakt? Wat de toekomst brengt en of 
ze in Vlaanderen blijven, durft niemand 
te voorspellen. 

De bewoners zijn alvast blij met een extra 
glimlach in huis. Dankjewel Liuba, welkom 
in Vlaanderen en in ons team. Hopelijk 
komt alles goed voor jou en Oekraïne! 

SP
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Het is woensdagnamiddag, een mooie herfstdag, wanneer we in het bureau van 
Inga Hertecant (zorgcoördinator voor woningen 9 tot 12) zitten om te luisteren naar 
een persoonlijk en heel bijzonder verhaal. Liuba duwt een onderhoudskar door de 
gang wanneer Inga door de openstaande deur roept: Hey, kom even binnen! De 
boodschap klinkt mij onverstaanbaar in de oren, maar tovert een stralende glimlach 
op het gezicht van deze dame uit Oekraïne.

Slava Ukraini

Een persoonlijk en zeer opmerkelijk verhaal

De nieuwe Anita heet Peter
Anita Buysmans, hoofd logistiek en daarmee één van de bekendere gezichten 
in De Wingerd, vierde haar laatste werkdag voor het welverdiende pensioen op 
woensdag 20 juli 2022. Sommigen kennen haar al vanuit de ‘oude’ Wingerd in de 
Noormannenstraat waar ze als jonge werknemer binnenstapte. 
De functie wordt nu ingevuld door Peter Stippelmans, een sympathieke man die 
net als zijn voorgangster van aanpakken weet. We wensen Anita nog vele mooie en 
actieve jaren toe en hopelijk zien we elkaar tijdens het volgende personeelsfeest 
al terug.

Stijn

Peter (foto rechts): “Ik startte op 2 januari 2019 in 
De Wingerd als logistiek medewerker. Toch wel een 
uitdaging en een grote aanpassing, wetende dat ik 
voordien meer dan 28 jaar als fabrieksarbeider bij 
Ford Genk aan de slag was. 
Maar de kans die ik in de woningen 9-12 kreeg, heb 
ik met beide handen aangegrepen. De collega’s en de 
bewoners hebben van meet af aan centraal gestaan 
voor mij. En na verloop van tijd had deze zorgjob zo 
goed als geen geheimen meer. 
Net dankzij dat menselijke contact heb ik de job hier 
altijd graag gedaan en toen in de maand juni de 
vraag kwam om de functie van Anita over te nemen, 
heb ik niet getwijfeld.  
De coördinatie van de wasserij en de logistiek van 
het Grand Café zijn een welgekomen afwisseling. Ik 
kijk ernaar uit om een aantal collega’s beter te leren 
kennen en samen iets moois uit te bouwen.
Jullie gaan mij vanaf nu regelmatig in alle woningen, 
het kortverblijf en het dagcentrum tegen het lijf 
lopen. Voor een babbeltje maak ik graag tijd. 
Tot snel zou ik zeggen!”

In Memoriam
Jef Claerhout (84), beeldend kunstenaar die de bronzen vogels van De Wingerd 
ontwierp, is op 10 augustus overleden in het AZ Sint-Lucas te Brugge aan de 
gevolgen van de ziekte van Parkinson. Hij genoot vooral bekendheid door zijn 
beeld van Marieke,  naar het liedje van Jaques Brel,  je vindt het aan de Coupure 
in Brugge; maar ook het standbeeld van wielerlegende Briek Schotte in Kanegem 
bij Tielt geldt als één van zijn bekendste blikvangers.

Uw kopzorgen verdienen onze aandacht
Emelie Van Goethem, eerstelijnspsycholoog ouderen, houdt telkens op donderdag 
spreekuur in het lokaal dienstencentrum Wijnveld. Een persoonlijk gesprek kan  
ter plaatse doorgaan of op afspraak aan huis. 
 
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.

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.
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Wie zal dat betalen?

Twee crisissen op rij leggen alle knelpunten in de zorg bloot

Nu de covidpandemie bedwongen lijkt, brengt een energiecrisis de 
woonzorgcentra mogelijk opnieuw in de problemen. Gemeenten doven de 
lichten, scholen zetten de thermostaat meer dan één graadje lager en dat 
doen ook vele gezinnen en bedrijven. Om meer dan één reden zijn al die 
besparingsopties er voor de zorgsector niet. De eerste en belangrijkste reden 
is dat de bewonerspopulatie grotendeels bestaat uit kwetsbare mensen die 
in het geval van De Wingerd naast hun geheugenproblemen bovendien ook 
vaak nog onderliggende gezondheidsklachten kennen. De overheid vereist 
trouwens ook dat de temperatuur in de ruimtes waar bewoners verblijven 
ten minste 22 graden bedraagt en dat die lokalen vanuit preventieoogpunt 
voldoende geventileerd worden. Met de huidige energietarieven swingen 
de energiefacturen, die voor woonzorgcentra sowieso al hoog waren, nu 
compleet de pan uit. We spraken hierover met Bernadette Van den Heuvel, 
directeur woonzorg bij Zorgnet-ICURO.

Guido Joris

Vanuit haar coördinerende functie bij 
de koepel voor de Vlaamse non-profit 
zorgorganisaties heeft Bernadette Van 
den Heuvel zicht op de moeilijkheden 
waarmee de woonzorgcentra vandaag 
geconfronteerd worden. Natuurlijk zijn 
de stijgende  energiekosten en algemene 
levensduurte een reden tot bezorgdheid, 
maar haar grootste bekommernis blijft de 
personeelsschaarste.

We hebben de voorbije jaren wel vaker 
van Zorgnet-ICURO gehoord, maar wat 
is jouw taak binnen die groep? 

Wij vertegenwoordigen een aanzienlijke 
groep voorzieningen in Vlaanderen, 
algemene ziekenhuizen, initiatieven 
uit de geestelijke gezondheidszorg en 
de ouderenzorg. Dat zijn meer dan 775 
erkende zorgorganisaties met meer 
dan 130.000 personeelsleden. Als 
‘directeur woonzorg’ vertolk ik binnen 
die grote groep de stem van een 230-tal 
woonzorgcentra. In het totaal zijn er in 
Vlaanderen meer dan 800 voorzieningen 
verdeeld over onze ‘not-for-profit’, de 
openbare en de commerciële sector.

Is Zorgnet-ICURO daarmee een grote en 
invloedrijke speler in het landschap van 
de woonzorg? 

Ja zeker. We worden net als VLOZO, 
de sectorfederatie van onafhankelijke 
private woonzorgcentra en private 
zorgondernemers, gehoord in het 
publieke en politieke debat. Maar 
het gaat hier natuurlijk nog altijd om 
de non-profit sector, zelfs al zijn er 
drie of vier commerciële instellingen 
bij ons aangesloten. Die laatste 
beantwoorden uiteraard wel aan de 
criteria die wij belangrijk vinden en aan 
de kwaliteitsnormen die wij als koepel 
voorop stellen: winstgedrevenheid mag 
nooit primeren.  

Uit allerlei berichten blijkt dat de 
opeenvolgende crisissen, eerst de 
pandemie en nu de energiecrisis, in de 
woonzorgsector voor problemen zorgen. 
Waar zitten de knelpunten? 

Het knelpunt dat met stip op één staat 
is de schaarste aan personeel. Vanaf 1 
juli 2021 heeft Vlaanderen 100 miljoen 
euro bijkomend geïnvesteerd om extra 
personeel aan te werven. Dat was echt 
wel nodig, maar het probleem is dat er 
juist op dat moment een ‘knik’ kwam in 
de beschikbaarheid van dat personeel. 
Die ‘knik’ in de personeelscurve wordt 
veroorzaakt door een corona-uitstroom 
en een groot aantal personeelsleden die 
met pensioen gaan. Bovendien worden 
er hoge kwalificatie-eisen gesteld aan 
werknemers in de zorg,  waardoor ze 
gewoonweg niet beschikbaar zijn op de 
arbeidsmarkt. Bijzonder spijtig. Juist nu 
we de middelen hebben, zijn er geen 
nieuwe arbeidskrachten voorhanden. 
Dat zorgt samen met de uitstroom en de 
generatie pensioengerechtigde collega’s 
voor schaarste alom. Een probleem dat 
trouwens de ganse sector parten speelt. 

Is het vergelijkbaar met de problemen 
in het onderwijs waar een ganse 
generatie leerkrachten einde 
loopbaan is en waar pas startend 
onderwijspersoneel het uitgeblust voor 
bekeken houdt na enkele jaren voor de 
klas te hebben gestaan? 

Dat speelt zeker een rol, na COVID-19 
hebben we gezien dat heel wat mensen 
ermee ophielden. Daarnaast hebben 
we nog met een bijzonder fenomeen 
te maken, dat alles te maken heeft met 
interimkantoren die actief zorgpersoneel 
oproepen om ontslag te nemen bij hun 
werkgever om vervolgens via hen in 
dezelfde soort jobs te gaan werken. Dat 
betekent in de praktijk dat ze wel in een 

woonzorgcentrum gaan werken, maar 
tegen een hogere verloning en met 
werkuren die ze zelf kunnen kiezen. Ze 
worden vaak ook gelokt met extra’s zoals 
een wagen of een pensioenfonds etc. 
Op die manier organiseert een bepaalde 
groep van interimkantoren de totale 
commercialisering van het zorgpersoneel. 

En wat is jullie verweer? Of laten jullie 
noodgedwongen betijen?

We zijn voortdurend in onderhandeling 
met de interimsector en kaarten die 
problematiek aan bij de regulerende 
overheid. Het gedrag van een aantal 
kantoren, die van deze penibele situatie 
profiteren en uitzonderlijke winsten 
najagen op kap van de zorgaanbieders 
en dus van de bewoners, is bijzonder 
onethisch. We zijn dus wel on speaking 
terms met hun koepelorganisatie, 
maar eenvoudig is het niet. Want 
volgens de Europese regelgeving is dit 
soort commerciële praktijken perfect 
toegestaan. In Nederland kampt de 
zorgsector trouwens ook met diezelfde 
laakbare praktijk. 

En wat met het andere knelpunt, de 
dure stroom- en gasrekeningen.

De energieschaarste baart ons uiteraard 
ook zorgen, de financiële leefbaarheid 
van de woonzorgcentra staat hierdoor 
extra onder druk. Al speelt dat natuurlijk 
niet alleen bij ons. Langs de andere 
kant zien we dit ook als een uitdaging. 
Het noopt iedereen tot creativiteit om 
uit te dokteren hoe we toch energie 
kunnen besparen. Investeringen die we 
vaak uitstelden, zoals het plaatsen van 
zonnepanelen en andere technologische 
systemen, komen hierdoor in een 
stroomversnelling terecht.  Elke crisis 
biedt opportuniteiten, de energiecrisis 
leert ons om bewuster en op een 
duurzamere manier met grondstoffen 
om te gaan: niet alleen stroom, gas of 
stookolie, maar ook om zorgzamer met 
waterverbruik en afvalverwerking om te 
springen. 

Verwacht u dat woonzorgcentra door 
de hoge rekeningen in de problemen 
raken waardoor hun normale werking 
in het gedrang komt? 

Dat kan natuurlijk, maar dan kijken we 
naar de overheid die net zoals tijdens 
de pandemie onze sector te hulp zal 
moeten snellen. Ook toen was het voor 
sommige  instellingen enkel dankzij de 
overheidscompensaties dat zij tijdens de 
covidperiode niet over kop gingen (n.v.d.r. 
Woonzorgnet-Dijleland is steeds een 
financieel gezonde organisatie gebleken 
en kwam tot tijdens de coronacrisis niet 
in financiële problemen). Dat ‘gered 
worden’ met renteloze leningen en 
overheidssubsidies was trouwens ook 
het geval voor een groot aantal bedrijven. 
Maar we moeten natuurlijk onze eigen 
verantwoordelijkheid onder ogen durven 
zien. Het kan niet zijn dat de overheden 
ons extra middelen aanreiken en dat 
wij als zorgsector aan de zijlijn blijven 
staan en gewoon toekijken. Voor mij is 
dit duidelijk een kwestie van gedeelde 
verantwoordelijkheden. 

Moeten de energieleveranciers hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
niet opnemen? Zijn daar al gesprekken 
opgestart? 

Initiatieven in die richting zijn mij niet 
bekend, maar ik weet wel dat de Vlaamse 
en federale overheid erop inzetten met 
nieuwe wetgeving om overwinsten bij de 
energieproducenten en -leveranciers af te 
romen. De vrijgekomen fondsen wenden 
ze dan aan om gezinnen, bedrijven en 
instellingen te ondersteunen die in zwaar 
weer terecht komen. Ingrepen van de 
overheid op de energiemarkt zijn, om voor 
de hand liggende redenen efficiënter, dan 
dat wij of andere sectorfederaties dat 
soort gesprekken zelf zouden voeren met 
de energiebedrijven. 

Contact & Info:

Bernadette Van den Heuvel
Directeur woonzorg

Guimardstraat 1, 1040 Brussel
www.zorgneticuro.be

loonkost en arbeidsmarkt nijpender dan energiefacturen

Kunnen zonnepanelen ons dan niet redden?
Alle kosten stijgen al sinds eind 2021, dat voelt iedereen in de geldbeugel en ook voor 
De Wingerd is dat minder goed nieuws. De loonindexering volgt de levensduurte en 
ook de inzet van ‘bovennorm personeel’, om de kwaliteit van zorg en werkbaar werk te 
garanderen, weegt stevig door in de begroting. 
In 2019 hebben we samen met ECoOB 1.000 zonnepanelen op onze daken gelegd. Dat 
zorgde eind 2021 al voor een besparing van maar liefst 50.000 euro op de energiefactuur 
(= 1 voltijdse medewerker). Dit jaar zal die rendabiliteit nog groter zijn door meer uren 
zon en nog duurdere stroom, maar helaas stijgen ook de overige kosten.
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Column 
van 

Jan Hautekiet

één huis met  
vele woningen

Poëzie

QUAND VOUS SEREZ  
BIEN VIEILLE

Pierre de Ronsard (1524 - 1585)

Ooit, als gij oud zult zijn en ’s avonds bij het kaarslicht
zult haspelen en spinnen, bij de haard gezeten,

zult gij, bewonderend mijn verzen zingend, weten:
toen ik nog mooi was heeft Ronsard voor mij gedicht.

Geen dienstmeid die mijn naam ter ore heeft gekregen
die bij een nieuws als dit niet opnieuw wakker schiet,

al was ze halfweg ingedommeld, en die niet
jouw naam onsterfelijke lof toedicht, en zegen.

Ik zal onder de aarde zijn, botloos fantoom,
waar ik tussen de schimmen dan, gelauwerd, droom.
Gij zult, krom oudje bij het vuur, toe moeten geven

hoezeer mijn liefde en uw hooghartigheid u spijt.
Leef nu, geloof mij, aarzel niet te lange tijd,

maar pluk vanaf vandaag de rozen van het leven.

vertaling © RT 2011

Sonnets pour Hélène, II, XLIII 
Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle,

Assise aupres du feu, devidant et filant, 
Direz, chantant mes vers, en vous esmerveillant: 

« Ronsard me celebroit du temps que j’estois belle. »

Lors vous n’aurez servante oyant telle nouvelle, 
Desja sous le labeur à demy sommeillant, 

Qui au bruit de mon nom ne s’aille resveillant, 
Benissant vostre nom de louange immortelle.

Je seray sous la terre, et fantôme sans os 
Par les ombres Myrteux je prendray mon repos; 

Vous serez au fouyer une vieille accroupie,

Regrettant mon amour et vostre fier desdain. 
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain: 
Cueillez dès aujourd’huy les roses de la vie. 

Steeds vaker wordt de schaal waarop De Wingerd zijn bewoners ontvangt als hét model van de woonzorg 
voor de toekomst geciteerd. Kleinschalig en gericht op een zo normaal mogelijke manier van leven en 
samenwonen.  Een manier waarbij zo min mogelijk regels worden opgelegd: mensen staan op wanneer ze 
willen, zitten in groep of alleen wanneer ze dat willen, gaan terug naar hun kamer wanneer ze dat willen.

De zorgbegeleider zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt, en iedereen die hulp krijgt waar hij of zij op 
dat moment behoefte aan heeft. Geen eenvoudige evenwichtsoefening, maar het resultaat van zowel die 
begeleiding als de omkadering, met veel activiteiten en sociaal contact, spreekt voor zich.

In De Wingerd heerst samenhorigheid, convivialiteit, met respect voor mekaar, en vooral met voldoende 
rust. En die rust is voor bewoners essentieel om zich binnen hun medische context van beginnende of 
gevorderde dementie zo goed mogelijk te voelen. In dàt opzicht is De Wingerd toch echt een rusthuis, al is 
die term al een paar decennia ingehaald door andere benamingen. Het is een manier waarop levenskwaliteit 
in àl zijn facetten wordt gegarandeerd, niet enkel in de materiële zorg, maar ook in de mentale steun.

De Wingerd wil geen hotel met zorg zijn, De Wingerd neemt het leven van zijn bewoners niet over, maar 
laat hen zoveel mogelijk mee de regie voeren over hoe de dagen verlopen. De begeleiders doen hun werk 
in de woning van acht mensen, het zijn niet de bewoners die rondlopen op het werk van de verzorgers. 
Begeleiders krijgen geen takenlijst voorgelegd die moet afgevinkt worden, maar voelen zelf aan wat ze 
wanneer voor wie moeten doen.

De campusdirecteur spreekt van de ‘sweet spot’, een verwijzing naar de tenniswereld voor de juiste plek 
waar een slag maximale efficiëntie haalt: “Het juiste moment tussen het stimuleren van de autonomie en 
het bieden van geborgenheid. Bijvoorbeeld: wanneer stop je met iemand de afwas te laten doen? Op het 
moment dat het de persoon in kwestie meer angst oplevert dan vrijheid. Maar dat moment goed bepalen 
is een moeilijk proces, dat binnen het multidisciplinaire team gebeurt. En je bent eigenlijk altijd ofwel iets 
te vroeg of iets te laat. Het is vooral zoeken naar evenwicht.” En dat altijd in nauw overleg met de familie, 
die het verleden van de bewoner door en door kent.

In de woonzorgsector worden vraagtekens gezet bij de financiële houdbaarheid van dat model. Een studie 
uit 2018 wees uit dat De Wingerd solvabel en rendabel was. Het personeel wordt beter betaald dan bij 
andere dienstverleners, en er staat een legertje vrijwilligers klaar om aan te vullen waar nodig. Tot een jaar 
geleden bewees De Wingerd als social profit-campus probleemloos dat het kon.

Vandaag zetten opeenvolgende mondiale en geopolitieke crisissen met inflatie en indexering van de lonen 
druk op de betaalbaarheid. Daarom doet de campusdirectie er nu alles aan om de kostenefficiëntie te 
maximaliseren, zonder te raken aan de autonomie van de bewoners en de kwaliteit van de dienstverlening 
en met als doel de financiële weerbaarheid tegenover een toekomst die niemand kan voorspellen te 
versterken. Ook onze creativiteit en hulp is daarbij welkom. Want onze familie in De Wingerd en het hele 
team verdienen dat.

         Hartelijk,
         Jan Hautekiet

Zorgen voor de Zorg
We willen benadrukken dat Woonzorgnet-Dijleland een financieel gezonde organisatie is en er alles 
aan doet om dat ook in de toekomst te blijven. Dank dus voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. 
Helaas blijft de ganse sector zelfs na indexeringen en andere inspanningen nog steeds onder grote 
financiële druk staan. 

Samen met bestuur en beleidsteam van Woonzorgnet-Dijleland werken we aan structurele maatregelen 
die hieraan het hoofd bieden. Kwaliteit van wonen en zorg voor ouderen en werkbaar werk zijn daarbij 
onze absolute prioriteiten. Vanuit de intense verbondenheid die we de voorbije jaren ervaren hebben, 
geloven we er sterk in dat we deze economische crisis samen met jullie aankunnen. 

Alle voorstellen, ideeën en acties om De Wingerd door deze periode te loodsen zijn welkom. Zie jij 
opportuniteiten of wil je expertise met ons delen, dan mag je ons contacteren.  

Wil je ons financieel wat extra ondersteunen? Dat kan via een gift op rekening BE69 7343 5622 0078 met 
vermelding “steun de wingerd”. Alle fondsen gaan naar lopende projecten die rechtstreeks bijdragen 
aan de kwaliteit van wonen en zorg voor de bewoners. 

 Griet Robberechts      Jan Vanwezer
 algemeen directeur      campusdirecteur



Agenda
• Dinsdag 11 oktober 2022  

vanaf 14u.00 
Praatcafé Dementie Rotselaar 
“Omgaan met dementie” door Kristel Thijs 
Locatie: WZC De Wyngaert 
Dijlestraat 48, 3110 Rotselaar 
Famke Vanden Acker 
Tel.: 016 47 44 10 
famke.vanden.acker@hotmail.com  

• Donderdag 13 oktober 2022  
van 17u.00 tot 19u.00 
Tijd maken voor mensen met dementie 
52 manieren om te blijven communiceren 
presentatie door Kasper Bormans 
Locatie: WZC Booghuys 
Vlamingenstraat 3, 3000 Leuven 
Martine Dewanckele 
Tel.: 016 24 80 44 
martine.dewanckele@zorgleuven.be 

• Maandag 14 november 2022  
van 19u30 tot 21u30 
Praatcafé Dementie Tielt-Winge 
Balanceren tussen vrijheid en veiligheid 
door Hilde Weckhuysen, Ons Zorgnetwerk 
Locatie: Campus Dommelhof 
Halensebaan 25, 3390 Tielt-Winge 
Gina Bortels 
Tel.: 016/64.05.70 
gina.bortels@campusdommelhof.be

Raadpleeg altijd de online agenda  
voor updates en eventuele wijzigingen.

32ste jaargang, nr. 3 — herfst 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      

DementiaLab 2022

Open Leercafé
Een wijs man zei ooit: ‘muziek is als smeerolie: het maakt 
los wat vast zit’. Een verroeste stem komt terug los, 
benen zetten zich terug in beweging en herinneringen 
worden wakker. We weten al langer dat muziek ook een 
belangrijke rol kan spelen in onze zorg voor personen 
met dementie. Daarom zijn we blij dat we in een eerste 
editie van het ‘open leercafé’ samen met collega’s, 
vrijwilligers en familie even kunnen stilstaan bij muziek 
in de zorg.  

We willen er onze kijk op muziek binnen De Wingerd 
delen en nemen de aanwezigen met enkele voorbeelden 
mee tot in ons muzieklokaal. Of eigenlijk nemen we het 
muzieklokaal mee tot in het café en maken er een soort 
improvisatiebar van. 

Woorden verliezen bij personen met dementie langzaam 
hun betekenis. Hierdoor komen andere, muzikale 
elementen van ons spreken op de voorgrond. Hoe luid 
spreekt iemand? Met hoge of lage stem? En in welk 
tempo? … 

Reden te meer om in ons werk aandacht te hebben voor 
deze elementen en verder te kijken dan muziek in de 
letterlijke zin van het woord, maar ook voor de muziek in 
ons spreken en de muziek in onze houding.

Er zijn binnen De Wingerd al heel wat initiatieven rond 
muziek: concerten, muzikale activiteiten, gebruik van 
koptelefoons, klankschalen, het geheugenkoor… Het 
loont echter de moeite om muziek niet alleen tijdens 
activiteiten aan te bieden. Talloze onderzoeken hebben 
aangetoond dat zingen tijdens de ochtendzorg werkt: er 
is minder agitatie of agressie en meer ontspanning. Wat 
al dat gezang in de ochtend doet met uw collega’s, werd 
dan weer niet opgenomen in het onderzoek.

Toch is het in praktijk vaak gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Hoewel we het als kind spontaan en zonder 
schroom allemaal deden, vinden we als volwassenen 
toch niet zo gemakkelijk onze innerlijke Will Tura, Diana 
Ross of John Lennon terug. Zelfs wat rustig geneurie ligt 
vaak al ver buiten onze comfortzone. Gelukkig kunnen we 
ook zonder opera-moment in de badkamer al heel wat 
tips bedenken om de auditieve omgeving te verbeteren. 
Van het beperken van storende geluiden, over het 
afspelen van muziek, naar aandacht voor onze eigen 
luisterhouding. 

Maar misschien is zo’n café-avond, met behulp van een 
drankje, wel de ideale gelegenheid om onze innerlijke 
muzikant los te laten, en zo een aanzet te geven tot meer 
muziek in de zorg?

Julie Gheeraert

Dementie is iets waar mensen stil van worden en stil van blijven. LUCA School of Arts, het Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen en Vlaams-Brabant  doorbreken letterlijk die stilte tijdens de Wereld Alzheimer Dag op 21 september. We 
confronteren de Leuvense shoppers via een vitrinetentoonstelling met 75 persoonlijke verhalen over en van mensen 
met dementie. Catherine Stones brengt een beeldverhaal aan de hand van voorwerpen met een bijzondere betekenis 
voor mensen met dementie en hun familie. De expo loopt tot 12 oktober in de binnenstad achter de ramen van 
winkels, huizen, cafés, openbare gebouwen en zo poogt Memo een gesprek uit te lokken over dementie en hoe dit 
beleefd wordt. Via een QR-code kan elk van de verhalen gelezen of beluisterd worden. 

Studiedag ComfortZorg bij personen met verder gevorderde dementie

ComfortZorg focust op het (op een niet-medicamenteuze manier) realiseren van levenskwaliteit bij personen 
in een gevorderde fase van dementie en kadert binnen een persoonsgerichte visie. Jo De Clercq, innovatie- en 
comfortzorgexpert bij Woonzorgnet-Dijland, toont in een hands-on vorming aan dat kwalitatieve zorgverlening  op 
een comfortabele, efficiënte én ergonomisch verantwoorde manier kan uitgevoerd worden door slimmer te zorgen, 
niet door harder te zorgen. 
ZitComfort: mogelijkheden met de inzet van de rolstoel renting.
Comfort bij wassen, kleden en verschonen: inzet van het Turn-Only-Once of 1x draaien bedzorgconcept.
27 oktober 2022 (9u.00 tot 16u.00) in de Odisee Hogeschool Campus Parnas Dilbeek
Doelgroep: zorgverleners in een residentiële setting.        [online inschrijven]



Internet: www.wingerd.info

8.

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

Astrid Devleeschauwer, Bernadette Van 
den Heuvel, Griet Robberechts, Guido 
Joris, Inga Hertecant, Inge Knops, Jan 
Hautekiet, Jan Vanwezer, Julie Gheeraert, 
Liesbet Volders, Liubov Zheniievska, 
Lore Poulussen, Lut Vanaerschot, Marie 
Raymaekers, Margriet Vanvolsem, 
Mario Vanhaeren, Mia De Brabander, 
Mieke Soens, Rudi Thomassen, Sara 
Vandenweyngaerden en Sonia Lenaerts.

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: Liubov Zheniievska, Claudia Jacobs, Muay 
Haraixay, logistiek medewerkers; Judit Kelchtermans, Kristine 
Pulgré, Nadine Vanhaecht verpleegkundigen; Angosom Hadgu 
Andehans, Solvita Ore, Daisy Nwannebuihe, Machteld Buckens, 
zorgkundigen en Elien Goudeseune.

Nieuwe bewoners in het woonzorgcentrum: mevr. Cornelis en 
mevr. Lammens in Woning 2; dhr. Van Den Bergh in Woning 03; 
mevr. Van Hecke in Woning 07; mevr. Verhoeven in Woning 08; 
dhr. Meulemans, mevr. Paulissen en zuster Martina in Woning 
09; mevr. Vandevenne in Woning 10; mevr. Zwaan in Woning 13; 
dhr. Hamerlynck in Woning 16 en dhr. en mevr. Rosies-Graaff, 
dhr. en mevr. Weiler-Leire in de Flats. Hartelijk welkom!

We namen de voorbije maanden afscheid van: Johan 
Vansteenbeeck, Jozef Goemans, Mia Cool, Maurits Sommerijns, 
Diane Verbeeck, Godelieve Baes, Liliane Geys, Kris Huvaere, 
Hanna Kubecka, Annette Stoffels, Omer Vandamme, Elvire 
Christens, Roland Schoetens en Maria Veugelen. Onze gedachten 
gaan uit naar alle families en naasten.

Hebben elders een nieuwe thuis gevonden of konden weer naar 
hun vertrouwde huis: dhr. en mevr. Truyens-Stas. We wensen 
hen het allerbeste toe!

In Beeld
Zaterdag 6 augustus - Pick Nick Woning 1-4
Om te picknicken hoef je niet ver te gaan, we hebben het ideale plekje gevonden in de 
buurt van De Wingerd, ‘stacaravan’ Jozefien. De bewoners hebben er echt van genoten.  
Mooi weer, blije gezichten, lekker eten, meer moet dat niet zijn!

An, Sofie en Nele

De Restaurantdag
Elke vierde dinsdag van de maand om 11u30 in het Grand Café

We vroegen aan enkele deelnemers om een korte boodschap te brengen over de 
activiteiten waar we graag familieleden bij betrekken. 

Waarom wij er elke keer weer graag bij zijn? We ontmoeten mekaar graag aan 
tafel. Tijdens de restaurantdag kan dat in een vertrouwde en rustige omgeving, 
met tijd en aandacht voor detail: verzorgde presentatie, creatieve tafelversiering, 
vriendelijke bediening... Zo doorbreken we voor iedereen de routine van elke dag, 
niet enkel die van de bewoners, maar van iedereen die deelneemt.
De restaurantdag is een feestelijk moment waarop je de Wingerdgemeenschap op 
haar best ziet: bewoners, familie, teamleden, vrijwilligers en veel jonge mensen die 
mee de bediening verzorgen.

Gastvrije ontmoetingen over de generaties heen
Het Grand Café wordt zo eens te meer een ontmoetingsplek ook met vertrouwde 
gezichten, maar vaak ook verrassingen als je kennissen ontmoet die ook een 
familielid hebben dat in De Wingerd woont. 
Hoe meer deelnemers, hoe meer vreugd. Want, zoals Mia altijd schrijft: samen 
genieten is dubbel genieten.

familie Hautekiet

Intimiteit vinden, op bezoek bij familie of vrienden in een woonzorgcentrum, is niet 
altijd makkelijk. De Wingerd, waar ik artistieke workshops mag geven, installeerde 
deze woonwagen in de tuin, waar je dit net wel vindt. Is dat niet geweldig?

Barbara Luwel (Facebook)

Klein Atelier


