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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..

Ondertussen zijn we twee weken verder.
Twee weken houden we ons aan de strikte
maatregelen die ons werden opgelegd: handen
wassen, mondmaskers dragen, afstand houden,
geen bezoek… Ik moet ze hier niet allemaal
opsommen, ondertussen kennen we ze al vanbuiten.
Ik moet toegeven de eerste weken waren pittig, voor
ons allemaal, ja allemaal! Maar van chaos gingen we
geleidelijk aan over naar een meer “evenwichtige
werking”. Door het streven naar een zo goed
mogelijke organisatie, coördinatie, communicatie,
animatie, en niet te vergeten de geleverde
zorgprestatie(s) konden we ons tot nu toe goed
standhouden tegen het Coronavirus.
De stilte wil ik het niet meer noemen, maar de
“rustige en veilige sfeer” die momenteel in ons
woonzorgcentrum heerst voelt na twee weken iets
meer vertrouwd aan.
Het was en is zeker niet altijd even duidelijk en
efficiënt werken. De overheid maakte het ons soms
moeilijk. Om de zoveel tijd krijgen we nog steeds
nieuwe richtlijnen die we moeten toepassen of
aanpassen. Werken op de geroutineerde manier die
we zo gewoon waren, vroeg wat aanpassing.
Een uitdaging voor sommigen om de dingen eens
anders te bekijken en uit te proberen.
Ik hoop dat we er alleen maar rijker van geworden
zijn.
En alhoewel de tijd voor velen precies stil lijkt te
staan, of beter gezegd de wereld een klein beetje
trager draait dan gewoonlijk. Want bij velen slaat de
verveling misschien toe, gaat de dag net iets trager
voorbij dan anders, is het werken van thuis uit ook
niet altijd praktisch, zijn de ouders onder ons hun
inspiratie kwijt om de kinderen bezig te houden,
zoeken de zelfstandigen hopeloos naar creatieve
ideeën om niet kopje onder te gaan,… en zo veel
meer.

Samengevat is deze “coronacrisis” moeilijk voor
iedereen, en dit in ieders situatie.
Op onze woonzorgsite proberen we allesbehalve de
tijd stil te laten staan. We doen hier nog steeds iedere
dag ons uiterste best om het leven hier zo ‘normaal’
mogelijk te laten verlopen en dat is naar mijn mening
de beste manier.
En laat ons eerlijk zijn, voor heel het Corona
gebeuren gaf ons zorgend personeel ook al het beste
van zichzelf en uiteraard de beste zorgen. Zij gaan
gewoon verder zoals voordien. Zorgen, vriendschap
en liefde geven is wat ze doen. Is wat wij hier doen…
Ik denk dat ik voor iedereen mag spreken als ik het
volgende zeg: “Als je in een woonzorgcentrum werkt,
weet je dat welke functie je ook uitoefent,
vriendschap uiten aan onze bewoners bovenaan het
lijstje staat”. Een glimlach, een babbeltje, een
grapje,… We voelen ons hier allemaal mee
verantwoordelijk voor de goede sfeer in huis.
En het is niet alleen geven, we krijgen ook heel veel
terug van onze bewoners. Misschien niet op elk
moment, en niet van iedereen, maar ik durf toch te
zeggen dat net door die fijne momenten ons beroep
een gouden randje krijgt.
Elke dag als ik mijn bureau binnen wandel zie ik door
het raam een mooi spandoek hangen.. En dat is dan
ook meteen mijn boodschap naar jullie toe!
Hé, wij zijn kei goed bezig!!
Tinne

ZWAAIMOMENT

Op dinsdag 24 maart organiseerden we weer een “zwaaimoment”. Onder een stralend zonnetje werd er weer
heel wat afgezwaaid, en konden we toch van op een afstand een paar woorden wisselen. Weer veel lieve
woorden naar elkaar, maar ook naar het personeel toe. Bedankt allemaal dit doet ook ons enorm deugd!!
Tot volgende 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.
Wegens
succes
zullen
wij
vanaf
nu
twee
zwaaimomenten
houden
per
week.
Volgende week zal het zwaaimoment doorgaan op maandag 30 maart en donderdag 2 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.

MAANDAG 30 MAART (zowel in voormiddag als namiddag) DONDERDAG 2 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 “

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

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!
We denken hier niet alleen aan onze fysieke conditie, maar ook
onze hersens worden dezer dagen flink getraind.

Je zou het haast niet geloven, maar we leren hier nogal bij. Bellen via Skype of WhatsApp kent voor ons
geen geheimen meer. Al blijft zo praten tegen een scherm, toch een beetje vreemd voor ons.

Het in groep vertoeven missen we wel, maar we houden ons vanop een veilige afstand
bezig: wat knutselen, een spelletje spelen, de krant lezen, ééntje drinken, een babbeltje
slaan,…Iedereen doet zijn uiterste best zodat we ons niet te veel alleen voelen.
Enkele sfeerbeeldjes van de afgelopen week!

Een groots feest konden we er dit keer niet van maken, maar met een klein feestje zijn wij ook al blij.
We zijn ze zeker niet vergeten, onze jarigen van de maand werden zoals gewoonlijk verwend met een
lekker stukje taart.

BEDANKT

En ook deze week werden we weer verwend met allerlei leuke dingen. We kregen weer heel wat leuke kaartjes en
tekeningen. Hartelijk dank ook voor de massale berichtjes via sociale media. Het doet ons enorm deugd te lezen
dat jullie zoveel vertrouwen in ons hebben. Ook nog een extra bedankje aan ons “Jeanineke van de vijver”, want
ze bakte voor al onze bewoners wafels! En ja kan het al raden, die hebben gesmaakt. Één ding is zeker, ik denk
dat we na de Coronacrisis allemaal een paar kilo’s zwaarder zullen zijn, door al dat lekkers!
Dikke merci, aan iedereen die ons niet vergeet hier op “den berg”. 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

