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Beste bewoner en familie,

Gisterenavond, donderdag 20 oktober, een sterk staaltje

ervaren van samen gaan voor wat echt telt. Op de familieraad

ontstond een zeer constructief debat over betaalbaarheid en

organisatie van de zorg. De input vanuit de ervaring van familie

en bewoners gekoppeld met een inzicht op de mogelijkheden

van de WZC’s en van ons WZC in ‘t bijzonder resulteerde in een

fijn debat.

Net op deze communicatie en overleg willen wij nog verder

inzetten, gelovend dat gezien de huidige context de gedeelde

zorg de enige haalbare zorg zal zijn. Samen zorg dragen voor,

soms in letterlijke zin. Ondanks de inspanningen van heel veel

medewerkers botsen wij en met ons de volledige sector tegen

limieten aan. Personeelsschaarste, ongeziene prijsstijgingen

met de energieprijzen voorop, evenwicht tussen werk en privé

voor medewerkers, budgetten voor de sector vanuit

Vlaanderen,…

Gelukkig gebeuren er in huis tal van deugddoende zaken die

energie geven en ons even weghalen van de moeilijke situatie

waarin onze wereld is verzeild geraakt. Eenvoudige dingen die

het verschil kunnen maken voor de bewoner. En dit is waar we

het met velen echt willen voor blijven doen.

Je leest over deze en toekomstige gevarieerde initiatieven in

deze herfsteditie van ons Facteurke.

We wensen jou veel leesplezier.

Vriendelijke groeten,

Stefan Devlieger

Algemeen directeur
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Feest

Jarige bewoners

04 november - Alma Desmyter - 94 jaar

09 november - Maria Verhaeghe - 75 jaar

18 november - Rosette Deleu - 73 jaar

21 november - Renaat Parmentier - 89 jaar

25 november - Paula Vanloot - 85 jaar

26 november - Jan Claeys - 84 jaar

Jarige medewerkers

09 november - Hilde Dewaele

11 november - Martine Boudeweel

17 november - Hannah Debeuf

19 november - Carmen Nuyttens

22 november - Hilde Cornette

25 november - Guydine Dehaerne

28 november - Franky Hintjes

NOVEMBER

Jarige bewoners assistentiewoningen

15 november - Andrea Vercruysse - 81 jaar

19 november - Michel Lahoutte - 84 jaar
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Feest

Jarige bewoners

01 december - Gilbert Pattou - 86 jaar

04 december - Hedwige Wijffels - 83 jaar

05 december - Anita Ingelaere - 83 jaar

18 december - Regina Schouteeten - 84 jaar

19 december - Anna Denorme - 89 jaar

21 december - Andre Lepla - 91 jaar

27 december - Anita Hauspie - 92 jaar

30 december - Monique Debergh - 84 jaar

31 december - Rosa Verhoest - 87 jaar

Jarige medewerkers

02 december - Zakari Scheffer

04 december - Virginie Boussekeyt

08 december - Vicky Deyaert

17 december - Muriel D'Ooghe

18 december - Veronique Vanwelsenaers

19 december - Melissa Dehouck

20 december - Roseline Laflere

24 december - Christine Vanhove

24 december - Cindy Verbeerst

DECEMBER

Jarige bewoners assistentiewoningen

01 december - Emilienne Peeren - 89 jaar

08 december - Bea Vandenbussche - 81 jaar

14 december - Albert Malfait - 84 jaar
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Omdat jullie vele medewerkers vaak zien, en we

zo bijna 1 grote familie vormen, geven we jullie

in deze rubriek graag wat familienieuws van

personeel.

Familienieuws

Op 07 september werd Nadine (animatie) oma

van een schattige kleindochter "Jila". Proficiat

aan de oma en opa en ouders.

Britt Pannecoucque (zorg) en haar echtgenoot

werden op 13 september de trotse ouders van

een prachtige zoon. Welkom op de wereld Vic!

Dikke proficiat aan de kersverse mama en papa!

Op 1 oktober gaven Lore (zorg) en Donaat

elkaar het ja-woord! Enkele bewoners waren

getuige van hun ja-woord!

Proficiat aan het kersverse koppel!
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UIT DE REGENBOOG - ZONNESTRAAL

De achterkleindochter van

Alice is op bezoek geweest.

Zij heeft onze bewoners

getrakteerd met een

optreden vol turnen en

dansen. Er werd vol

verwondering gekeken en er

volgde een dik applaus.

Bedankt Juliette

Een live optreden

Je hebt het misschien al horen waaien, maar sinds kort hebben we er een

nieuwe leefruimte bij in ons WZC. De Regenboog werd erg druk, waardoor

we een extra, nieuwe ruimte nodig hadden. Zo is De Zonnestraal ontstaan

in het oud-klooster, waar vroeger de Zusters van het WZC samen leefden.

Een huiselijke en gezellige setting, voor bewoners met dementie en/of een

hogere zorgvraag, waarin we overdag samen kunnen wonen en leven. De

medewerkers van De Regenboog en De Zonnestraal blijven 1 groot team.

Er zullen dan sowieso ook nog vele gezamenlijke activiteiten georganiseerd

worden. Zo wordt er wekelijks meerdere keren verse soep gemaakt en

bevoorraden we elkaar. En in de zomer maken we nog steeds soep van

onze eigen gekweekte verse groenten. Benieuwd?

Breng gerust eens een bezoekje.

Splitsing Regenboog
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UIT DE REGENBOOG - ZONNESTRAAL
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Hoe leuk is dat zeg. Collega’s die binnenspringen met hun huisdier. Hier

zijn ze de kleine Messi gewoon, maar het bezoek van Wilma ( de golden

retriever van Valerie Devos) deed onze bewoners extra goed. Een koekje en

een aaitje geven. Daar smelt iedere hond voor.

UIT DE REGENBOOG - ZONNESTRAAL

Week van de dieren

Naar aanleiding van de week van de

dieren hebben we een nieuw

kanarievogeltje in huis genomen. De

eerste uren was hij wat bang, maar

tegen de namiddag hoorden we al een

tjiep . De dag erna hoorde we hem al

fluiten. Nu fluit hij al een ferm liedje.

Het was zoeken naar een naam. We

wisten dat het een manneke was. Bij

Marie- Jeanne kwam spontaan de

naam van Julien naar boven. We

hopen dat Julien lang in ons midden

kan blijven en we hem nog veel leuke

liedjes horen fluiten.
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