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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
Corona gebeuren.
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..

We zagen het allemaal vanop een afstand gebeuren,
letterlijk, China ver van huis wij hoefden ons toch niet
meteen zorgen te maken? Naarmate de weken
vorderden, nam “Corona” haar valiezen en besliste
ze om een wereldreis te maken.
Zo bezocht ze in februari voor het eerst ons kleine
België. Ze was niet van plan om snel weer te
vertrekken, en verspreidde zich langzaamaan.
Hier ging ze het duidelijk niet bij laten.
Zo bleek, want begin maart stond België in rep en
roer!
En ja, ook wij werden in snelheid genomen.
Het volgende woord dat de dagen nadien steeds
weerklonk was “MAATREGELEN”.
Elke dag eentje meer, elke dag wat strenger…
Beginnende bij goede handhygiëne en afstand
houden. Vanaf dat moment stopten we met handen
schudden of elkaar ‘s morgens te begroeten met een
zoen. De grootschalige activiteiten van de maand
maart werden preventief geannuleerd. We
panikeerden nog niet en bezoek was nog steeds
welkom op “onze berg”.
Maar de verschillende maatregelen volgden elkaar
snel op. Met pijn in het hart moesten we de toegang
voor onze trouwe vrijwilligers weigeren, alsook het
bezoek van jonge kinderen. Het sluiten van de
cafetaria was ook geen fijne beslissing, maar
noodzakelijk. Hiermee nam “Corona” na het
annuleren van de gemeenschappelijke activiteiten
ook een deel van het sociaal gebeuren van onze
bewoners weg.

Wanneer je door de gangen wandelt zie je affiches
met verbodsborden, geen toegang, handen wassen,
niet betreden wegens coronavirus,…
Ons “groot warm huis op den berg” waar iedereen
welkom was, veranderde in een soort van
beveiligde burcht. Want onze bewoners
beschermen was en is nu nog steeds onze prioriteit!
Van de levendige brouwerij dat we waren, gingen
we naar een stillere versie van onszelf.
Vragen en emoties overvielen ons allemaal. Maar
we bleven niet bij de pakken zitten. Iedereen stak
de handen uit de mouwen, en samen vormden we
op die paar dagen een prachtig team.
We staken de hoofden bij elkaar om onze bewoners
zo goed mogelijk te omkaderen op het vlak van
zorg, maar even belangrijk, op sociaal vlak.
Wat we allemaal deden kan je in het vervolg van de
nieuwsbrief lezen.
Bij deze wil ik dan ook nog eens mijn persoonlijke
appreciatie uitbrengen naar AL het personeel toe.
Ik ga ze niet elk apart opsommen, maar weet dat ik
met iedereen ook echt iederéén bedoel.
Alle schakels zijn nodig om de ketting rond te
krijgen, en ervoor te zorgen dat het draait!
Dus dames en heren, nogmaals bedankt voor de
eindeloze inzet.
Zorg goed voor jezelf, voor elkaar, en samen slaan
we ons hier wel door!
Tinne

Elke dag werden extra maatregelen genomen.
Tot de drastische beslissing viel om geen bezoek
meer toe te laten. Van alle maatregelen, kwam deze
misschien wel het hardst aan. En dit voor iedereen:
het personeel, de familie en vooral voor onze lieve
bewoners. Zo mochten de dames en heren van de
serviceflats, ons woonzorgcentrum ook niet meer
betreden. En ook het dagverzorgingscentrum werd
gesloten.

ZWAAIMOMENT

We hoorden het op de afdelingen en in de gangen. Familieleden, vrienden of passanten kwamen zwaaien aan
het raam van bepaalde kamers op de gelijkvloers. Superleuk! Alleen wouden we die kans geven aan al onze
bewoners, en niet enkel en alleen zij die op het gelijkvloers verblijven.
Zo ontstond het idee om een “zwaaimoment” te organiseren. Meteen de koe bij de horens gevat, en op
woensdag 18 maart kon wie wilde komen zwaaien aan het raam in de cafetaria.
Wat was dat mooi om te zien!
Een emotioneel, maar vooral zeer fijn moment deze week…

Het is er duidelijk aan te zien dat iedereen genoten heeft van het blijde weerzien! Weliswaar niet op de
gebruikelijke manier, maar laat ons zeggen dat het beter is dan elkaar niet te zien.
Daarom willen we graag nog een zwaaimoment organiseren, en dit op dinsdag 24 maart 2020.
Aangezien we van de overheid niet mogen “groeperen” zouden we de bezoeken willen spreiden.
We zouden werken met twee zwaaimomenten van telkens een uur (één in de voormiddag en één in de namiddag).
Elk uur zouden we dan onderverdelen in 4 keer een kwartier, en per kwartier zouden max 3 bewoners de cafetaria
betreden. Klinkt dit als Chinees? Onderstaande tabel zorgt voor verduidelijking

Zwaaimoment 1: Tussen 10u – 11u

Zwaaimoment 2: Tussen 13u30 – 14u30

10u00 – 10u15 (3 bewoners toegelaten)

13u30 – 13u45 (3 bewoners toegelaten)

10u15 – 10u30 “

13u45 – 14u00 “

10u30 – 10u45 “

14u00 – 14u15 ”

10u45 – 11u00 “

14u15 – 14u30 “

INSCHRIJVEN KAN ALS VOLGT:
Mailen naar animatie@ocmw.hoeilaart.be
Ik/wij ben/zijn familie van (naam bewoner) en kom/komen zwaaien tijdens (zwaaimoment 1 of 2) om (tijdstip).
!! Let wel op wanneer een bepaald kwartier volzet is, zullen wij u contacteren om eventueel een ander tijdstip
te kiezen.

ONDERTUSSEN ZITTEN WIJ NIET STIL

Het leven gaat voort, en tijd om stil te staan is er niet.
We proberen het hier langs de positieve kant te bekijken en door te gaan (met de nodige afstand weliswaar) met
onze dagelijkse bezigheden. En dat lukt ons best goed, kijk maar mee!
Rustig wakker worden, een tas koffie, boterham
maken,.. dat loopt als “gesmeerd”!!

Tussendoor een beetje werken aan de conditie, zodat onze benen opgewarmd zijn om in de zomer naar
De Ronde van Frankrijk te kijken. De durvers onder ons deden het zelf zonder handen!!

Een ander groepje gaat dan weer voor zoveel mogelijk stappen op de teller.
En dit allemaal onder het toeziend oog van onze kinesisten. Goed bezig dames!
en heren!!

De cafetaria is gesloten, maar we laten het niet aan ons hart komen.
Een pintje of een ijsje als het maar smaakt. Santé, en op ieders gezondheid!!

Nog enkele sfeerbeelden om te tonen dat alles goed met ons gaat.
Heel veel groetjes, en jullie worden gemist!

En zoals je kan zien laat het personeel de moed niet zakken.
We blijven met veel toewijding zorgen voor onze bewoners!

BEDANKT

We willen nog heel even de tijd nemen om een klein (groot) woordje van dank te plaatsen.
Bedankt om met zoveel te komen zwaaien, bedankt lieve kinderen om ons massaal op te vrolijken met jullie mooie
tekeningen, bedankt om ons brieven en kaartjes toe te zenden, bedankt om onze afdelingen op te fleuren met
mooie bloemen, bedankt om ons allerlei lekkers te brengen, bedankt om voor ons personeel mondmaskers te
naaien zodat zij veilig kunnen werken, bedankt om met ons te bellen of te skypen,... Kortom bedankt om ons niet
te vergeten!
Maak jullie geen zorgen, wij maken het hier goed. Heel veel liefs van ons allemaal.

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

