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NIEUWS VAN DEN DUMBERG
Beste familieleden, vrijwilligers, vrienden,…
Eerst en vooral hopen wij dat alles goed gaat met
jullie. Dat iedereen in goede gezondheid verkeert, en
dat er de nodige hulp en ondersteuning is waar
nodig. Want onze bezorgdheid gaat uiteraard ook
naar jullie uit!
In deze sombere periode willen we jullie wat
positieve energie sturen door het reilen en zeilen in
ons woonzorgcentrum te delen, gedurende heel het
coronagebeuren.
Ondanks al onze goede zorgen hier, is en blijft het
gemis bij onze bewoners naar familie en vrienden
uiteraard groot. Maar ook omgekeerd is er gemis en
daar proberen we ook zoveel mogelijk aandacht aan
te schenken.

Zo zullen we proberen wekelijks een nieuwsbrief te
verzenden, met daarin leuke foto’s en ‘nieuwtjes’
vanop Den Dumberg.
Want zeg nu zelf het coronavirus mag ons toch niet
weerhouden om een glimlach op ons gezicht te
toveren en elkaar vanop afstand veel liefde en
vriendschap te geven.
Ons doel is om zo iedereen wat op te vrolijken.
Veel lees en kijk plezier!

AY CARAMBA, AY CORONA..

Onze derde week in quarantaine zit er bijna op. Ik
zou bijna durven zeggen dat de tijd vliegt, want het
leek nog maar gisteren toen ik de vorige nieuwsbrief
opmaakte. Maar ik ben er me zeker van bewust dat
dit niet voor iedereen zo aanvoelt, integendeel.
Dat het coronavirus heel wat negatieve zaken met
zich heeft meegebracht, daar zijn we ons allemaal
van bewust. Er is niets positiefs aan de mensen die
momenteel vechten voor hun leven in het ziekenhuis,
of andere die uitzieken thuis, de zorgsector en alle
andere beroepen die zich te pletter werken om alles
draaiende te houden. #Respect
Maar als we het vanuit een ander perspectief
bekijken, vind ik dat het virus ook wel een aantal
positieve (hoe raar dit ook mag klinken) zaken met
zich heeft meegebracht.
Het feit dat we voorlopig allemaal ‘gescheiden’
moeten leven, maakt dat we contacten gaan leggen
op een heel andere manier. Want zeg nu zelf tonen
dat we ‘elkaar missen en graag’ zien, kan geuit
worden in veel meer dan enkel fysiekcontact. Kijk
maar eens hoe creatief we allemaal niet bezig zijn de
laatste weken. Schrikken jullie daar niet van?
Ik anders wel.
Het is mooi om te zien dat we allemaal “de
creatieveling” in ons naar boven halen, en de meest
originele ideeën steken dan ook de kop op. Wat we
allemaal niet bedenken, gewoon om te laten weten
dat we elkaar niet vergeten in deze sombere periode.
Allerlei soorten filmpjes doen de ronde, mensen
dagen elkaar uit op verschillende manieren, de
mooiste en grappigste teksten worden geschreven,
spandoeken kleuren de gevels van onze huizen, de
meeste gekke opdrachten worden uitgevoerd,
wc- papier heeft nog nooit zo hard in de kijker
gestaan, zwaaien naar elkaar was nog nooit zo leuk
als nu … en nog zo veel meer. Momenteel waarderen
we elkaar enorm in het gene we doen.
Kan en mag ik dan zeggen dat heel deze toestand
een grootsamenhorigheidsgevoel teweeg gebracht
heeft? Dat we elkaars werk nu misschien net iets
meer zijn gaan respecteren, dan ervoor?

Net omdat we ervoor misschien allemaal te druk bezig
waren met het leiden van ons eigen leven?
Drukke tijdschema’s waaraan we ons moesten
houden, snel naar daar, vlug dat nog doen, eens
vloeken in de file of aan de kassa omdat het niet snel
genoeg ging, nu nog de kinderen van school halen,
deadlines halen ... druk druk druk.
Situaties die voor vele van ons niet vreemd in de oren
zullen klinken. We ondervinden het allemaal wel eens
in ons dagelijks leven, wat ook maar normaal is (als
het binnen de juiste proporties blijft natuurlijk) en we
genoeg kunnen relativeren en tot rust kunnen komen
achteraf.
Misschien heeft het coronavirus ons nu ook wel eens
laten stilstaan bij de dingen die echt belangrijk zijn in
het leven: het ‘gewoon’ samen zijn en tijd doorbrengen
met mensen die we graag zien.
Want dat is het gene dat we op dit moment zo hard
missen, SAMEN ZIJN. Niets meer, niets minder…
En laat dat dan misschien toch ‘de mooie’ kant zijn aan
dit trieste verhaal.
Echt samen zijn kunnen we voorlopig nog niet. Maar
het mag en kan ons niet weerhouden om onze liefde
en vriendschap over te brengen op duizend en één
andere manieren, zoals heel de wereld momenteel
aan het doen is.
En dat lieve mensen, is toch wel mooi om te zien..
Laat het elkaar weten!
Tinne

ZWAAIMOMENT

Deze week organiseerden we voor de eerste keer twee zwaaimomenten. We zagen weer heel wat blije
gezichten bij zowel familie als onze bewoners. Groot en klein was aanwezig, het was weer een fijn moment!
Tot volgende week!

Het is er duidelijk aan te zien dat iedereen genoten heft van het blijde weerzien! Weliswaar niet op de gebruikelijke
manier, maar laat ons zeggen dat het beter is dan elkaar niet te zien.
Wegens
succes
zullen
wij
vanaf
nu
twee
zwaaimomenten
houden
per
week.
Volgende week zal het zwaaimoment doorgaan op woensdag 8 april en donderdag 9 april.
Om alles vlot te laten verlopen, zouden graag met nadruk willen vragen om de uren te respecteren
en NIET voor je kwartier te komen!
Aangezien we van de overheid nog steeds niet mogen ‘groeperen’ blijven we de bezoeken spreiden.
Kijk goed in onderstaande tabel welk zwaaimoment (voormiddag of namiddag) op welke dag plaats zal vinden.

WOENSDAG 8 APRIL (enkel in de namiddag) DONDERDAG 9 APRIL (zowel in voormiddag als namiddag)
Zwaaimoment voormiddag: Tussen 09u45 – 11u20

Zwaaimoment namiddag: Tussen 13u30 – 15u25

9u45 – 10u00 (3 bewoners toegelaten)

13u30 – 13u45 (3 bewoners toegelaten)

10u05 – 10u20 “

13u50 – 14u05 “

10u25 – 10u40 “

14u10 – 14u25 ”

10u45 – 11u00 “

14u30 – 14u45 “

11u05 – 11u20 “

14u50 – 15u05 “
15u10 – 15u25 “

INSCHRIJVEN KAN ALS VOLGT:
Mailen naar animatie@ocmw.hoeilaart.be
Ik/wij ben/zijn familie van (naam bewoner + afdeling) en kom/komen zwaaien tijdens (zwaaimoment VM/NM)
tussen (tijdsblok).
!! Let wel op wanneer een bepaald kwartier volzet is, zullen wij u contacteren om eventueel een ander tijdstip

ONDERRTUSSEN ZITTEN WIJ NIET STIL

Vorige week bedachten we een originele manier, om onze groetjes over te brengen naar jullie. Aan de hand van
een leuke tekst en verschillende foto’s, die we achteraf in een filmpje goten, brachten we onze warmste groeten
over aan jullie.
Wie lid is van facebook, zal het zondag al gezien hebben op onze pagina van WZS Den Dumberg. Voor wie geen
Facebook heeft zet ik graag alle foto’s nog eens achter elkaar, zo kunnen jullie ook meegenieten!

Lieve familie,
Het is wat de laatste dagen,
Waaraan we ons op deze leeftijd moeten wagen.
Skypen, Whatsappen… de nieuwste technologie!
Je gelooft het nooit we krijgen het onder de knie.
Dus willen we even iets proberen,
Jullie met een filmpje charmeren.
Jullie opvrolijken met onze blije gezichten,
Na het lezen van al jullie lieve berichten.
We krijgen hier de beste zorgen,
gisteren, vandaag en morgen!
Dus lieve familie wees niet ongerust, we maken het goed.
We blijven lachen, stralen en houden moed!
En zoals je ziet,
Vergeten wij ook jullie niet!
Enorm veel knuffels en kussen..
Zeker x 10, en hopelijk kunnen we elkaar snel terug zien!
We missen jullie, tot snel!

BEDANKT

En zoals elke week, willen we jullie ook deze keer bedanken! Al het lekkers dat we krijgen, al de lieve kaartjes en
berichten, we appreciëren het enorm. Ook zaalwachters Jan, Stijn en Karel van de sporthal in Hoeilaart, staken
ons een hart onder de riem. Bedankt mannen, voor het mooie spandoek! #BEDANKTVANOPDENBERG
Weet dat wij dit allemaal met heel veel liefde en toewijding doen, voor onze bewoners.

Hou ons zeker in de gaten! Je kan ons volgen via volgende kanalen:
Facebook: WZS Den Dumberg
Instagram: wzs_den_dumberg
V.U. Katrien Vanderlinden – Groenendaalsesteenweg 32 1560 Hoeilaart

