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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 of om de twee
weken 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 kijkplezier!

AY CARAMBA, AY CORONA..

Weldra eindigen we onze vijfde week, levende onder
de maatregelen die de coronacrisis met zich
meebracht.
Het is altijd even nadenken waarover ik ga schrijven.
Meestal kijk ik dan even uit mijn raam, peinzend
zoals dat gaat op zoek naar inspiratie.
Net voor de coronacrisis kwam ik terecht in een
nieuw bureau. Om even te schetsen: het is een
ruimte met een hoog raam. Wanneer ik dus aan mijn
bureau zit en naar buiten kijk, heb ik enkel zicht op
de lucht en de toppen van de bomen.
Ik kijk nu al ongeveer 6 weken door dat raam, en
vandaag viel het mij voor het eerst op dat er plots een
groot nest ontstaan is in de boom waarnaar ik elke
dag meerdere keren kijk.
We keren even terug in de tijd … Een aantal weken
geleden waren we er ons nog niet zo van bewust dat
het lente geworden is. 21 maart, de dag waarop de
lente in theorie begint. We zaten toen volop in de
opstart van hoe we het allemaal gingen aanpakken
tijdens heel deze coronacrisis.
Maar sinds kort is het weer ons gunstig gezind en
schijnt de zon vaker. Op zo’n momenten voelen we
aan alles dat het lente is. En ik hoor sommigen
misschien al denken wat ze allemaal niet hadden
kunnen doen op zo’n stralende dag, dingen die nu
helaas niet kunnen, en dat klopt dat is inderdaad
jammer. Maar langs de andere kant kunnen we ook
proberen positief denken, en dankbaar zijn voor alles
wat we wel nog kunnen doen en constateren dat we
van die kleine dingen ook wel gelukkig worden.
Ik denk dat deze zonnige dagen ons momenteel
allemaal deugd doen (zelf ik geniet hier meer van dan
anders, want mensen die mij goed kennen weten dat
ik een uitgesproken ‘wintertype’ ben). Het zonnetje
geeft ons nu eenmaal de energie die we nodig
hebben om onze batterijtjes terug even op te laden,
om er weer volop voor te kunnen gaan!
Uiteraard kunnen we niet alleen leven van de zon, en
ze lost helaas ook al onze problemen niet op. Maar
een goeie portie vitamine D kan nooit kwaad, denk ik
dan. We kunnen er alleen maar vrolijker van worden!

Dit gezegd zijnde, keer ik weer terug naar het mooie
uitzicht waar ik dagelijks op kijk. De vogel die dit veilige
nest bouwde, en ik vermoed dat het een ekster is,
heeft dit klaargespeeld in een aantal weken.
Ik wil dan ook de vergelijking maken met het veilige
nest dat wij hier in de voorbije weken hebben
gecreëerd. Er waren heel wat verschillende soorten
‘takjes’ voor nodig, om te bekomen wat we tot nu toe
bereikt hebben:
het zorgend personeel, die dagelijks instaan voor de
goede verzorging van onze bewoners. De logistieke
medewerkers, die ondersteuning bieden op logistiek
vlak tijdens het dagelijks gebeuren. De animatoren, die
hun uiterste best doen en ervoor zorgen dat er op
welke manier dan ook ‘leven in de brouwerij’ blijft,
zodat onze bewoners zich niet eenzaam zouden
voelen. De kinesisten, die blijven zorgen voor de
dagelijkse beweging en de ergotherapeuten die onze
bewoners helpen en stimuleren om de dagdagelijkse
dingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het
poetspersoneel, dat ervoor zorgt dat onze bewoners
ook nu hun dagen kunnen doorbrengen in een
kraaknette omgeving. Vers gewassen en gestreken
kledij, hebben we te danken aan onze dames van de
wasserij. Iets repareren, iets verhuizen, iets vervoeren
… Voor klussen groot en klein, hebben we de
werkmannen die voor ons paraat staan. Het hele
keukenteam, van kok tot afwasser … zij zorgen ervoor
dat we dagelijks kunnen eten, en dit op een proper
bord. Allemaal dingen die vanzelfsprekend lijken,
maar wel noodzakelijk zijn!
De directie, de administratie, de maatschappelijk
werkster, het onthaal, de afdelingshoofden, de
logistiekverantwoordelijke … We mogen zeker niet
vergeten welke bergen werk zij momenteel verzetten.
Want naast al het praktische, komt er ook heel veel
communicatie, papierwerk en georganiseer bij kijken
om alles hier draaiende te houden.
Kortom, ze dragen allemaal bij tot het soepel lopen van
de dagelijkse werking hier in ons woornzorgcentrum,
ons veilig nest.
Ik ben trots op ons allemaal.
We zijn (nog steeds) goed bezig!
Tinne

ZWAAIMOMENT

We zijn ons ervan bewust, dat na 5 weken het gemis groot is langs beide kanten. Toch proberen we ons uiterste
best te doen om van dit ene moment altijd een fijn gebeuren te maken. Als het zonnetje dan ook nog eens
schijnt, dan is dat dubbel plezier.

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 plaatsvinden op woensdag 22 april en donderdag 23 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 22 APRIL (enkel in de namiddag) DONDERDAG 23 APRIL (enkel in de 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 “

!! GELIEVE IN TE SCHRIJVEN ALS VOLGT:
Mailen naar animatie@ocmw.hoeilaart.be
Ik/wij ben/zijn familie van (naam bewoner + AFDELING) en kom/komen zwaaien tijdens (datum
zwaaimoment) tussen (tijdsblok … - … zie tabel).
!! Let op wanneer een bepaald kwartier volzet is, zullen wij u contacteren om eventueel een ander tijdstip af te
spreken.

ONDERRTUSSEN ZITTEN WIJ NIET STIL

Vorige week kwam de accordeonist ons wat opvrolijken met een streepje muziek.
De zon scheen, en we probeerden er het beste van te maken. Iedereen genoot, dat zien we graag!

Ook aan ons woonzorgcentrum kan je vanaf nu beren spotten! De bewoners van de afdeling
De Doenders maakten mooie beertjes om op het raam te kleven, zodat de kleinsten onder ons kunnen
komen jagen. Super tof!

We worden hier op tijd en stond ook voorzien van lekkers, gebracht door ‘het winkelkarretje’!!

En nog enkele fijne sfeerbeelden, van ons voor jullie!

BEDANKT

Vorige week maakte Jeanine Streulens voor ons maar liefst 120 potjes heerlijke chocomousse klaar!
Daarom willen we haar langs deze weg nog eens super hard bedanken, voor het hele lieve en vooral ‘lekkere’
gebaar, bedankt!!
Dan willen we ook graag Bram Vanderborght en ZoraBots bedanken en wel om een heel speciale reden. Midden
deze week kregen we er een nieuwe bewoner bij, Pepper is de naam!
Het is een sociale robot die enkele weken werkloos was in het robotica onderzoeklabo van Brubotics (VUB). Wij
hebben Pepper in bruikleen gekregen om op een leuke, veilige manier onze bewoners in contact te brengen met
jullie! We proberen ook op deze manier, deze corona-periode zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Onze
bewoners zijn alvast onder de indruk van onze nieuwe vriend!
Voor de rest willen we jullie allemaal bedanken voor jullie steun, geduld en begrip.
We blijven moed houden, tot snel!

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

