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Beste bewoner en familie,

Deze editie van Rondom Ons hadden wij u graag veel

vroeger kunnen bezorgen. Helaas en zoals u allen met

ons aan den lijve hebt ondervonden, zijn wij sinds maart

2020 voornamelijk ingenomen geweest door verplichte

reorganisaties ter preventie van Covid-19. Vooral op de

momenten waarop ziekenhuizen kraakten onder het

hoge aantal opnames van Covid-19 werd het

bezoekrecht in woonzorgcentra beperkt en kwam er

een interne reorganisatie op basis van de

overheidsrichtlijnen.

We werden vooral getroffen in de ons opgelegde

beperkingen tot sociaal contact en fysieke

verbondenheid met elkaar. In bijzonder de bewoners en

families die geconfronteerd werden met het verlies van

een dierbaar familielid hebben hier zwaar onder

geleden.

Ondanks de contactbeperkingen zijn wij de

fundamentele verbondenheid met elkaar nooit verloren.

Wij waren de voorbije dagen getuige van ongeziene

inzet van onze medewerkers. Om de bewoners tijdens

de uitbraak te helpen werd geen enkele moeite

gespaard. Voor sommige medewerkers spijtig genoeg

ten koste van hun eigen gezondheid. Dankzij alle

departementen - zorg, onderhoud, keuken, technische

dienst, administratie, enkele vaste vrijwilligers – werd,

met ongeziene inzet en flexibiliteit van deze

medewerkers, de crisis overwonnen.

In de week van 7 december gaan wij, in aanloop tot

Kerstmis en in samenwerking met de parochie, de

school en de vrijwilligers; licht brengen in de donkere

dagen. In huis zullen tientallen kerstallen, mooi

opgetuigde kerstbomen en tal van andere

kerstdecoratie opgesteld worden. De tuin zal licht

uitstralen als teken van moed voor het heden en hoop

voor de toekomst.

Mvg

Geert Hermans.

Wij waren de voorbije dagen getuige van
ongeziene inzet van onze medewerkers
...

Geert Hermans
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ZOMER 2020

Voor en na

Kapper

Familiebezoek
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ZOMER 2020

Ijsjes eten van Raymond en
Frieda

Pittenzakgooien
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ZOMER 2020

Vaderdag

Buiten
eten deze
zomer
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Gezellig minigolfen

ZOMER 2020

Zit - o - meter
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ZOMER 2020

Werelddementiedag

Gezellig buiten
vertoeven
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Wij verwelkomen

Godelieve Van Den

Berghe op kamer 2.36

van Sterrebos. Zij is

afkomstig van

Appelterre.

Wij verwelkomen

Suzanne DE

PELSMAEKER op

kamer 2.02 van

Sterrebos. Zij is

afkomstig van

Denderhoutem.

Wij verwelkomen

Alice VAN LIERDE

op kamer 2.24 van

Sterrebos. Zij is

afkomstig van

Meldert.

Wij verwelkomen

Gustaaf VAN

LIPPEVELDE op

kamer 1.34 van

Blauwbos. Hij is

afkomstig van Erpe-

Mere.

Wij verwelkomen

Leona SCHOCKAERT

op kamer 2.06 van

Sterrebos. Zij is

afkomstig van Erpe-

Mere.

Wij verwelkomen

Nicole VAN

TITTELBOOM op kamer

2.34 van Sterrebos. Zij

is afkomstig van Erpe-

Mere en verbleef

voorheen in De

Valeriaan.

Wij verwelkomen

Marie-José

WELLEKENS op kamer

2.08 van Sterrebos. Zij

is afkomstig van Erpe-

Mere.

Wij verwelkomen

Paula VAN DER

MEULEN op kamer

0.06 van

Lijsterbos. Zij is

afkomstig van

Bambrugge.

Wij verwelkomen

Agnes DE CORTE - Zr.

Veerle op kamer 1.13

van Blauwbos. Zij is

afkomstig van de

zustergemeenschap

en verbleef voorheen

in de Merelaar.

Wij verwelkomen

Roland VERDOODT

op kamer 1.23 van

Blauwbos. Hij is

afkomstig van Erpe-

Mere en is de

echtgenoot van

TROCH Yvette van de

afdeling Sterrebos
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Wij verwelkomen

Godelieve DE GROOT op

kamer 0.12 van

Lijsterbos. Zij is afkomstig

van Erpe-Mere en

woonde voorheen in de

Merelaar.

Wij verwelkomen

Yvonne STALPAERT

op kamer 0.24 van

Lijsterbos. Zij is

afkomstig van Erpe-

Mere en woonde

voorheen in de

Merelaar.

Wij verwelkomen

Elvire GUNS op

kamer 1.09 van

Blauwbos. Zij is

afkomstig van Erpe-

Mere.

Wij verwelkomen

Diane DE BROUWER

op kamer 2.23 van

Sterrebos. Zij is

afkomstig van Erpe-

Mere.

Wij verwelkomen

André VAN DEN

BROECK op kamer

0.36 van Lijsterbos. Hij

is afkomstig van

Brussel.

Wij verwelkomen het

koppel Aimé De HEEL en

Liane SLOOTMANS op

kamer 1.26 van Blauwbos.

Zij zijn beiden afkomstig

van Willebroek.

Wij verwelkomen Diana

BRAEM op kamer 2.32 van

Sterrebos. Zij is afkomstig

van Erembodegem.

Wij verwelkomen

Maria VERMAEREN

op kamer 2.35 van

Sterrebos. Zij is

afkomstig van Lede.

Wij verwelkomen

François OTTOY op

kamer 2.12

vanSterrebos. Hij is

afkomstig van Erpe-

Mere en verbleef

voorheen in De

Valeriaan.

Wij verwelkomen

Willy VAN

BOXSTAEL op kamer

2.01 van Sterrebos.

Hij is afkomstig van

Erpe-Mere.
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Op maandag 4 mei startte in het keukenteam een nieuwe

medewerkster: Lisa Corael. Zij genoot aan het VTI een opleiding

grootkeuken / gemeenschaps-restauratie. Lisa werkte voorheen

gedurende enkele maanden in de grootkeuken van OLV Aalst. Tijdens

haar verschillende stages kwam ze regelmatig in woonzorgcentra.

Maandag, 25 mei startte Iris Caudron als zorgkundige. Iris is voor ons

geen onbekende. Reeds als studente presteerde ze vele weekends op

de afdeling Blauwbos en daarna, afgestudeerd als zorgkundige,

werkte ze ongeveer 2 jaar op de afdeling Sterrebos. Iris zal het team

op Lijsterbos vervoegen.

Maandag 8 juni, een beetje vroeger dan aanvankelijk voorzien,

verwelkomde het zorgteam van Sterrebos Anneken Ligot,

gegradueerde verpleegkundige. Voorheen was ze werkzaam in het

OLV, campus Aalst op de dienst Geriatrie. De laatste maanden werd

ze ingezet op de Covid-19 afdeling. Anneken heeft, net zoals haar zus

Marijken, een boontje voor de senior.

Ook de facilitaire dienst, meer bepaald de poetsdienst, kon absoluut

wel wat versterking gebruiken en op 25 mei startte Rudy Neetens

hier in een voor hem totaal nieuwe functie. Vanaf 1997 en tot zeer

recent was Rudy actief als magazijnier in Belbal tot bij een

herstructurering alle lopende contracten werden opgezegd.

Donderdag 16 juli verwelkomde het zorgteam van Sterrebos Marte

Van Langenhoven, bachelor in de ergotherapie. Voorheen was ze

sinds 2017 als ergo-animator werkzaam in een WZC te Gijzegem.

Ouderenzorg in de beroepsomgeving is een bewuste keuze, in haar

vrije tijd richt ze zich naar de doelgroep kinderen tussen 7 en 14 jaar.

Ook de facilitaire dienst, meer bepaald de poetsdienst, kon versterking

gebruiken en op 8 juni startte Saskia Ponnet nadat zij een aantal jaren

actief was deels in de keuken, deels in de wasserij van een WZC in Erpe.
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Op 21 december 2020 startte Evy Borms hier haar functie als

medewerker onthaal/ receptie / telefonie. Zij zal Carla en Liesbeth

ondersteunen in de veelheid van taken en functies aan het onthaal.

Evy woont in Aalst. in haar vrije tijd trekt zij regelmatig de natuur in,

samen met haar paarden.

Op 19 augustus is Ruby Fernandez als medewerker in de broodkeuken /

vaatwas gestart. Haar roots liggen in de Filipijnen, daar studeerde ze in

2008 af als bachelor in de verpleegkunde. Dit diploma werd hier in België

gelijkgesteld met de kwalificatie van zorgkundige. Ruby nam het wijze

besluit niet onmiddellijk als zorgkundige te reageren op een vacature

maar via een andere functie haar Nederlands bij te schaven.

Julie Marteau kwam als zorgkundige op 14 september de zorgequipe

versterken. Momenteel is zij actief op de afdeling Sterrebos. Julie is

sinds september 2020 met de opleiding verpleegkunde HBO5 gestart.

Geen onbekende in WZC Meredal: Kimberly De Koninck heeft in een

Aalsters woonzorgcentrum een deeltijdse job als zorgkundige in een

vaste nachtdienst en wenst dit te combineren met een andere

deeltijdse job in een avonddienst. In het verleden was Kimberly hier

gedurende enkele jaren als weekendstudente aan de slag.

Melissa Heiremans wordt vanaf 21 december 2020 als

verpleegkundige mee opgenomen in de ploeg van de vaste

nachtdiensten. Momenteel presteert ze haar laatste weken in éénzelfde

functie in een woonzorgcentrum te Gijzegem. Ook Melissa heeft een

absoluut boontje voor de ouderenzorg.

Op 4 januari 2021 komt Jana Van Der Elst het administratief team

versterken. Jana is een sociaal verpleegkundige die momenteel als

opnameverantwoordelijke aan de slag is in een WZC te Berlare. Na een

eerste werkervaring van enkele jaren in het OLV te Aalst heeft ze zich

richting ouderenzorg georiënteerd.
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Personeel jarig in november 2020

Bewoners jarig in november 2020

1 november Paula STERCK - Zr Liesbeth 90 jaar Blauwbos

2 november Roger STALPAERT 90 jaar Lijsterbos

6 november Bernard VAN GYSEGEM 74 jaar Lijsterbos

10 november Johanna DE FEYTER - Zr Laurentia 91 jaar Blauwbos

10 november Arsène VAN CAUWENBERGE 88 jaar Lijsterbos

13 november Helène VAN DEN STEEN 84 jaar Blauwbos

18 november Germaine SCHOLLAERT 92 jaar Blauwbos

20 november Martha DE GRAEVE 87 jaar Lijsterbos

20 november Marcelinna VAN DE BREMPT 96 jaar Lijsterbos

25 november Maria VAN DEN BOSSCHE 87 jaar Lijsterbos

25 november Simonne COPPENS 99 jaar Lijsterbos

27 november Yvette TROCH 81 jaar Sterrebos

1 november Yoshi DE GHOUY 29 jaar Keuken

5 november Hilde VAN HAUWERMEIREN 50 jaar Sterrebos

9 november Freya VERMEERSCH 27 jaar Keuken

10 november Martine WACHTELAER 56 jaar Onderhoud

11 november Joke MOERENHOUT 46 jaar Keuken
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Bewoners jarig in december 2020

Personeel jarig in december 2020

Personeel jarig in november 2020

19 november Hilde BOONEN 57 jaar Blauwbos

20 november Sofie GOVAERT 40 jaar Nachtdienst

20 november Sofie DE BEER 25 jaar Sterrebos

28 november Veerle LIEVENS 44 jaar Nachtdienst

4 december Damienne DECLERCK 60 jaar Blauwbos

8 december Martine DANCKAERT 55 jaar Blauwbos

10 december Anne MAESSCHALCK 57 jaar Onderhoud

15 december Jonas PHILIPS 28 jaar Sterrebos

25 december Carolien VAN LEMBERGEN 32 jaar Blauwbos

27 december Melissa TAERWE 36 jaar Nachtdient

31 december Lissa DE SMEDT 27 jaar Sterrebos

5 december Jozef BAEYENS 91 jaar Lijsterbos

10 december Agnes VERCRUYSSE 91 jaar Sterrebos

11 december Lucia DE SMET 89 jaar Blauwbos

15 december Elvire GUNS 93 jaar Blauwbos

16 december Maria VERBEKEN 97 jaar Blauwbos

16 december Maria WIJNS 88 jaar Blauwbos

20 december Maria EVERAERT 87 jaar Sterrebos
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Bewoners die de voorbije periode jarig waren

6 juli Maria DE SWAEF 91 jaar Blauwbos

17 juli Liane SLOOTMANS 84 jaar Blauwbos

18 juli Adrienne NEERINCKX 94 jaar Blauwbos

18 juli Angele VOLCKAERT 81 jaar Sterrebos

22 juli Mariette DE SAEDELEER 92 jaar Lijsterbos

29 juli Odette VAN GEYT 76 jaar Lijsterbos

4 augustus Maria VERMAEREN 77 jaar Sterrebos

15 augustus Ludgard VAN DE PERRE 85 jaar Blauwbos

18 augustus Rachel VAN KEYMEULEN 96 jaar Blauwbos

22 augustus Gustaaf VAN LIPPEVELDE 77 jaar Blauwbos

27 augustus Yvonne STALPAERT 87 jaar Lijsterbos

31 augustus Julia DE KERPEL 85 jaar Lijsterbos
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4 september Flora VAN HECKE 90 jaar Lijsterbos

6 september Diane DE BROUWER 84 jaar Sterrebos

21 september Clara UYTTERSPROT 88 jaar Lijsterbos

23 september Emma BUYSSE 83 jaar Lijsterbos

24 september Renilde STERCK 89 jaar Blauwbos

25 september Maria DE KEYSER 92 jaar Blauwbos

Bewoners die de voorbije periode jarig waren

2 oktober Emilie DE CONINCK 90 jaar Lijsterbos

2 oktober Paula UYTTENHOVE - Zr Vera 82 jaar Lijsterbos

9 oktober Paula VAN DER MEULEN 92 jaar Lijsterbos

9 oktober Mariette SOUFFRIAU 88 jaar Sterrebos

10 oktober Clarisse DE LANDSHEER 97 jaar Blauwbos

11 oktober Irene VAN MIEGHEM 88 jaar Sterrebos

12 oktober Agnes VAN GYSEGHEM 81 jaar Lijsterbos

25 oktober Monique CEULEBROECK 83 jaar Sterrebos

31 oktober Alice VAN LIERDE 79 jaar Sterrebos
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Geluk in ...
Jaarthema 2020

De metselaar

Wandelen blijft een belangrijk deel van vrijetijdsbestedingen innemen,

blijft een essentieel bestanddeel van het leven . Wandelen is één worden

met de natuur, is zichzelf aanvaarden als een deel van die natuur. Het

verdrijft doemscenario's, creëert blijheid en rust, doet geloven in de

waarde, in de zin van elk leefmoment.

Bij een wandeling ordent zich onze denkwereld. Het lichaam wordt

heerlijk ontspannen, de geest wordt zich bewust van het geluk in het

leven. Men weet de detailproblemen en de kleine zorgen van zich af te

zetten om intensief te genieten van het leven. Het bestaan wordt door

zijn eenvoud zinvol. Wandelingen zijn drugs die ons in een droomwereld

laten vertoeven. En drinkt men na de wandeling een glaasje wijn dan

wordt het leven zalig! ”Wie dit leven niet eert, is het leven zelf niet

weerd!”

Het realistisch bekijken van het eigen zijn tijdens een wandeling leidt tot

het blij aanvaarden, tot het intens tevreden zijn. De soms schijnbare

leegte in het bestaan wordt overstelpt met geloof, met hoop en vooral

met liefde. De onkunde onze liefde voor het bestaan te uiten wordt soms

ervaren als een groot gemis. De machteloosheid ontmoedigt. Gelukkig

is er steeds het heilzame en relativering brengend effect van het

wandelen.

Wandelen
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Jaarthema 2020

Over de schort van ons moeder

wil ik jullie iets vertellen,

Hij is heel simpel, maar is meer

Dan heel veel dure bontvellen.

De schort van ons moeder

Die was van katoen

Die droeg ze alle dagen

Zo was ze in haar doen.

Ons moeder droeg een schort

Een bonte door de week

Een witte voor de zondag,

Die dan heel deftig leek.

Ik zie de schort van ons moeder

Met brood er tegenaan

Daar tikte ze een kruisje tegen

Anders kon ze niet snijden gaan.

De schort van ons moeder

Daar kroop ik heel graag onder

Als ik verlegen was

Of bang voor bliksem en donder.

Onder de schort van ons moeder

Maar dat werd ons verzwegen

Zat ieder jaar een kindje.

Die zorgen hebben wij niet

meegekregen

Ons moeder heeft op haar schort

Al heel wat luiers gespeld.

De ene kleine was nog niet droog

Of van de andere was ze alweer

uitgeteld.

Met de schort van ons moeder

Onderaan, de rechtse tip

Poetste ze onze oren

Of veegde de kruimels van onze lip.

De schort van ons moeder

Was altijd bij de hand

We veegden er zelfs de snotneus

mee af.

We waren vaste klant.

In de schort van ons moeder

dat heb ik nog niet verteld

Werden de aardappels geschild

En de doperwten gepeld.

Als de schort van ons moeder

Versleten was tot op de draad

Was die als stof- of schoteldoek

Nog steeds heel wat waard.

Onder de schort van ons moeder

Zaten niet de duurste kleren

maar klopte er een heel groot hart

Waar wij nog veel van kunnen

leren.

Onder de schort van ons moeder

Daar kruip ik niet meer onder,

Ik ben niet meer verlegen

Of bang voor bliksem en donder.

Onder de schort van ons moeder

Daar zat een heel goed mens

Die ons heeft gevormd zoals we zijn

Want dat was immers haar grootste

wens.

Als ik denk aan de schort van ons

moeder

En wat ze er allemaal mee deed

Dan kom ik tot de conclusie

Dat dat liefde heet.

Zuster Lucina

De schort van ons moeder ...
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Jaarthema 2020

Geluk in ...
Marijken Ligot en haar partner zijn de fiere ouders geworden van "Lowie".



21

Jaarthema 2020

Grijsgedraaid (Ann Peuteman – 2019)

Via getuigenissen en interviews laat de auteur een aantal bekende (Fons

Verplaetse, Paula D’Hondt…) en minder bekende personen aan het woord.

Ze geven op een ontroerende en eerlijke manier een inkijk op wat ouder

worden voor hen zo moeilijk maakt.

Het zijn stuk voor stuk verhalen die naar de keel grijpen.

De inspiratie voor de titel van het boek komt van een uitspraak van

schrijfster Maria Rosseels die ooit een interview afwees. Ze was toen al de

80 gepasseerd.

Ze had in haar leven al genoeg gezegd, beweerde ze. Niemand zat nog op

haar mening te wachten. Grijsgedraaid was ze.

Daarmee maakte ze de vergelijking met een langspeelplaat:

jaren lang is elke aanleiding goed om ze uit de kast te halen en op te

zetten. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Eerst is zo’n plaat een revelatie,

vervolgens een vaste waarde en uiteindelijk een klassieker. Maar dan,

zonder enige waarschuwing, gaat de muziek vervelen. De plaat is

grijsgedraaid en wordt steeds minder uit de kast gehaald.

Zo is het ook Maria vergaan. Grijsgedraaid voelde ze zich. Als een oude

krakende langspeelplaat!

Wij verwijzen hier ook naar blz. 33 ...

groepsinterview
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Geluk in ...
Jaarthema 2020

Hoe gelukkig zijn wij?

60% maakbaar: geluk is voor 60% maakbaar

1/4 Belgen: 1 op de 4 Belgen voelt zich ongelukkig maar gelukkig voelt 1

op de 3 Belgen zich wel gelukkig

60 plussers: 60-plussers zijn het meest tevreden over hun leven, 35-49

jarigen het minst

6,73 geluksscore: 6,90 / 10 is de gemiddelde geluksscore, tijdens de

corona-crisis gezakt naar 6,62

17,9%: onze job heeft een aandeel van 17,9% in ons geluk

Bron: www. gelukkigebelgen.we

Onderzoek door professor Lieven Annemans in 2019 wijst uit dat de Belg

een relatief gelukkig mens is. Tegelijkertijd waren de wachtlijsten voor

psychologische hulp nooit langer dan nu en voelen mensen zich eenzamer

dan ooit. Alleen spreken we dat niet uit en is daar geen plaats voor in een

wereld die gedomineerd wordt door mooie beelden op sociale media.

Dirk De Wachter, psychiater en hoogleraar aan de KU Leuven, stelt dat we

redelijk obsessief bezig zijn met ons geluk omdat we in onze samenleving ,

die al heel wat goeie dingen heeft gerealiseerd, het idee hebben dat

werkelijk alles te regelen is. We willen een soort ‘hemels’ en niet realistisch

bestaan creëren. We posten alleen maar leuke en fantastische plaatjes en

de gewone ‘lastigheid’ krijgt geen plaats meer in ons leven. Maar de illusie

van het perfecte leven kunnen we niet waarmaken. Soms loopt het nu

eenmaal moeilijk maar daar is niks mis mee: kinderen doen niet altijd wat

we willen, onze partner is niet perfect, onze gezondheid hapert al eens een

keertje, we worden wat ouder en zien er niet altijd tiptop meer uit….
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Jaarthema 2020

Hij houdt een pleidooi om te leren ook af en toe ongelukkig te zijn en

meer nog: leer erover te praten. Haal kwetsbaarheid en moeilijkheden

uit de taboesfeer. Probeer te praten over de gewone ‘lastigheid’ en leer

ook te luisteren naar het verhaal van de anderen. De maatschappij zet

teveel in op individuele vrijheid en autonomie, de ‘ikkigheid’ schiet te veel

door. Mensen hebben het nodig te praten over bekommernissen omdat

op die manier de ‘lastigheid’ gedeeld wordt en verbindend werkt. Het is

net dat verbinden dat er ook voor zorgt dat we niet eenzaam worden,

belangrijke factor voor ons geluk.

Eind mei 2020 liep een onderzoek door UGent onder leiding van

professor Lieven Annemans wat de invloed van Covid-19 op ons

nationaal geluk betekent. Daar waar de cijfers in 2018 voor een

significante verhoging van de geluksscore zorgde heeft de uitbraak van

de Covid-19 pandemie voor een daling van dit cijfer gezorgd. Daar zal

niemand zich over verbazen.

Enkele basiselementen die bijdragen tot geluk staan immers onder druk:

• We voelen ons angstiger

• We zijn minder tevreden met onze sociale relaties

• We zijn minder tevreden met / over ons werk

Maar er is ook goed nieuws:

• We voelen ons meer betrokken en zijn aandachtiger voor dierbaren

• We hebben meer aandacht voor kwetsbare groepen

• We streven naar een grotere gemeenschapszin en solidariteit

waarbij ‘we’ ongeveer 90% van de ondervraagden betreft.
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Geluk in ...
Jaarthema 2020
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Jaarthema 2020
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Geluk in ...
Jaarthema 2020

Gelukkig oud worden

“Geluk” krijgt een andere betekenis bij het ouder worden, bij het oud zijn.

Het wordt niet langer meer vereenzelvigd met gerealiseerde ambities,

met verworven vaardigheden, met het sociaal aanzien. Het wordt ook

minder verbonden met het materieel slagen in het leven, met de

verworven welvaart, met het “succes” van de kinderen.

Geluk bij het oud worden is meer verbonden met het behouden of het

realiseren van nieuwe contacten, met de leefomstandigheden, met het

innerlijk zijn, met het bewust leven. Belangrijk is het zelf aanvaarden van

wie of wat men is en het door anderen aanvaard worden zoals men is.

Een inwendige tevredenheid over wat ooit was, wat nu is!
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Voor u geschreven

De lochting.

In de arbeiderswijk waar ik geboren en opgegroeid ben behoorde bij

bijna elk woonerf een “lochting”. In deze goed bemeste groententuin

werden de klassieke groenten (erwten,wortelen, spinazie,

schorseneren...) geteeld voor het ganse gezin.

Na de dagtaak in de fabriek of op de bouwwerf werd vaak tot het

invallen van de duisternis gespit, gezaaid, geoogst. Als jongeling werd

men reeds jong ingeschakeld bij het tuinwerk (zaaien, planten, wieden....)

De huidige woonerven bevatten (nog maar zelden) een meestal kleine

groenten- of kruidentuin. Bijna steeds is er een prachtig onderhouden

siertuin of een mooie groene “pelouze” De eigenaars ervan kennen niet

het "éénzijn-gevoel" met de aarde, de blijheid bij het aanschouwen van de

ontluikende piepjonge groenten, de fierheid bij het oogsten en

onmiddellijk klaarmaken van de tuinparels.
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De Neve Mariette

De Craecker Godelieve

Den Herder Gilbert

De Leeuw Jacqueline

D'Hoye Willy

Keymeulen Paula

Coen Roger

De Rick Astrid - Zr Lucina

Van Der Biest Marie-Jeanne - Zr Maria

Johanna

Baeyens Maria

Soyeur Gilberte

Vergucht Ghyslena

Pauwels Emilia

Minoodt Herman

Van Vaerenbergh Celestina - Zr Marie-

Kristien

Van Den Bremt Martha

Wijns Justine

De Boeck Godelieve

Ottoy Yvonne

De Vriendt Anna Simonne

Van Varenbergh Jozef

Vandekerckhove Marc

Wellekens Julienne

Wellekens Godelieve

Van Cauwenberge Arsene

Danckaert Robert

Deman Lea

Declerck Charles

Van Wilder Herman

De Vuyst Gaston

Laat de mooie

herinneringen de leegte

in je hart vullen ...
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Er is wanneer de herfst gaat vallen

Een korte maar ook wondermooie

tijd -

De dagen glanzen als kristallen,

De avonden vol helderheid…..

Waar eerst de sikkels suisden door

de aren,

Daar is nu alles weids en leeg in ’t

rond,

Daar glinsteren slechts fijne haren

Van webben op de kale grond.

De lucht is leeg, geen vogel meer

te horen,

De eerste sneeuwstorm ligt nog in

’t verschiet -

Het warme, heldere azuur begiet

De rustige, sluimerende voren…..

Fjodor Ivanovitsj Tjoettsjev

05/12/1803 – 27/07/1873

Russisch dichter
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Groepsinterview
De voorbije maanden werd ieders leven in min of meerdere mate

grondig dooreengeschud. Niet in het minst dat van onze

rusthuisbewoners.

Zij waren de allereersten die “afgesloten” werden van de

buitenwereld en zullen ook als laatsten weer normale contacten

kunnen leggen en bezoekjes ontvangen.

Ik vond 5 mensen bereid om over deze heel ingrijpende periode te

praten: Jozef Bosseman, pastoor Roger Eeckhout, wijlen Zr.Lucina De

Rick, Agnes Van Gijseghem en wijlen Lea Deman.

Wat vonden jullie persoonlijk het moeilijkst gedurende al deze weken.

Is er iets wat jullie bijzonder getroffen heeft ?

Agnes: ik heb de voorbije weken vooral de aktiviteiten gemist die opeens

allemaal wegvielen: de dagelijkse krant, de wekelijkse wandelingen met de

vrijwilligers, de jaarlijkse uitstappen zoals Oostakker…

Het gebrek aan bezoek kon ik goed opvangen door regelmatig te

telefoneren en te skypen op mijn tablet.

Zr. Lucina: De combinatie van een aantal factoren bracht bij mij een grote

droefheid teweeg. Het werd lente, mooi weer, zonneschijn, krokussen in

bloei… Dit alles stemt me altijd opgewekt. En dan was er opeens Corona.

De bewoners moesten op hun eigen verdieping blijven, mochten niet meer

genieten van zon en lentegroen. Geen bezoek meer van familie. Niet zelf

op bezoek gaan bij andere bewoners…

Twee zieke medezusters stierven. De begrafenis was in heel beperkte

kring. Afscheid nemen kon niet. Dat waren heel moeilijke dagen!

De droefenis werd nog versterkt door het dagelijkse nieuws, vooral de

harde berichten vanuit de WZC’s die in een slecht daglicht gesteld werden.

Hoe ervaren wij de
lockdown...
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Roger: Ook ik heb het meeste last van opgesloten te zitten. Ik mag nog

altijd niet een keertje buiten zonder supervisie. Het verlengde

Pinksterweekend was het prachtig weer en we zijn geen moment kunnen

buitengaan. Bovendien was er ook geen krant om de tijd wat te doden.

Die wordt telkens een dag achtergehouden.

Lea: Ikzelf heb mij kunnen “een gedacht maken” van de lockdown en ik

heb mij kunnen bezighouden. Een aantal medebewoners die voordien

mentaal al een stuk minder waren, hebben gedurende deze periode wél

een zware klop gehad. Zij zijn in mijn ogen harder achteruitgegaan dan in

normale omstandigheden!

Roger: Dat is heel begrijpelijk. Die oudere mensen zijn afgestemd op de

regelmatige bezoekjes van een zoon/dochter/partner. Hun houvast viel

helemaal weg.

Lea: Wat mij ook opviel was dat het personeel soms wat korter van stof

was. Ze liepen soms gespannen.

Allen: (knikken instemmend).

Jozef: ik had het geluk om op Lijsterbos mijn bezoek te kunnen zien

vanachter mijn vensterraam.

Ze tikten eens op het raam en vanuit mijn zetel kon ik met hen babbelen.
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Hoe ervaren wij de
lockdown...

Toch was het deze periode niet allemaal kommer en kwel. In de

media werd er bijna dagelijks bericht over leuke initiatieven van de

man in de straat. Ook hier in Meredal probeerden we het leed een

beetje te verzachten. Welke initiatieven hier en elders zijn jullie

bijgebleven?

Agnes: De witte vlaggen aan de gevels en het dagelijkse applausmoment,

vond ik een heel mooi steungebaar.

Roger: Inderdaad: de aandacht en de appreciatie van het brede publiek

voor al het werk in de zorgsector. Wij, de bewoners van een WZC, kunnen

dat alleen maar toejuichen!

Lea: Ik ben normaal niet zo voor wenskaartjes. Ditmaal hebben de

geknutselde kaartjes van de vrijwilligers mij toch deugd gedaan.

Roger: Ik heb het lastig dat ik niet meer naar een misviering kan gaan

maar de TV heeft dat goed opgevangen.

Jozef: Ook voor de afgelaste voorjaarsklassiekers en voetbalmatchen

hebben ze creatieve oplossingen gevonden. Ik heb naar de Ronde Van

Vlaanderen op rollen gekeken.

Zr. Lucina: Hier in Meredal was er creativiteit alom. Het personeel turnde

en danste buiten op muziek; wij klapten in onze handen en deden volop

mee vanachter het vensterraam.

Alle culinaire voorzieningen zoals de Valeriaan werden gesloten. Toch

werden we regelmatig verwend met veel lekkers. De ijsjes en

pannenkoeken werden ons aan de kamerdeur geserveerd!

Zal na de coronacrisis alles weer worden zoals vanouds of zullen er

zaken zijn die definitief veranderen ?

Lea: Jonge mensen hebben de gewoonte om nogal overdreven te

knuffelen of aan elkaar te hangen wanneer ze mekaar ontmoeten.

Misschien zal dit nu wel verminderen.

Agnes: Inderdaad. In Wallonie hebben ook de mannen de gewoonte om

elkaar te kussen ipv een hand te geven. Misschien zal dit ook veranderen.

Roger: De ganse crisis zal jonge mensen ook doen reflecteren naar hun

eigen, soms roekeloos gedrag zoals de lockdownparties. Het is niet

denkbeeldig dat vele jonge mensen een stuk meer verantwoordelijkheid

en ernst zullen krijgen.
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Jozef: De woede en het (wapen)geweld in Amerika is onrechtstreeks het

gevolg van de coronacrisis. Ook daar zal er veel veranderen.

Lea: Op moreel vlak zal er bij de huidige jonge generatie nog iets

veranderen.

Wij hebben de oorlog meegemaakt en dit heeft ons moreel getekend

voor het leven.

Zij hebben nu de coronacrisis meegemaakt. Ik durf wedden dat dit nu bij

hen gaat resulteren in een verhoogde empathie. Hoogstwaarschijnlijk

voor de rest van hun leven.

Zr Lucina: De grote inzet van personeel en directie heeft me echt

geraakt. Op vele terreinen werd er ernstig gezocht naar bescherming van

bewoners en personeel. Soms met de weinige middelen die men toen

had. Ik ben er zeker van dat dit in de toekomst zeker zal anders zijn. De

WZC’s zullen minder in de kou staan.

Lea: De wereld is bedrogen geweest door het coronavirus. Men was er

totaal niet op voorbereid. Het voordeel van gans deze episode is dat men

bij een volgende epidemie beter zal voorbereid zijn!

Post Scriptum van de interviewer:

Dit groepsgesprek bleef uren nadien doorzinderen in mijn hoofd.

Ik was vooral getroffen door de ingetogen en moedige manier

waarop onze bewoners met hun situatie omgaan.

De positieve ingesteldheid die doorheen het gesprek naar voor kwam

was opvallend.

Meer dan eens werden er zaken gezegd als “Het is wat het is”, “ ’t Zal

wel passeren”, “ Het komt allemaal terug wel goed”, “Zagen en

klagen helpen niet!”…

Later op de avond kreeg ik een telefoontje van een goede vriendin.

Het gesprek kwam ter sprake.

Lees eens het boek “Grijsgedraaid”, raadde ze me aan. Daarin vind je

perfect terug wat jij nu aanvoelt. Knack journaliste Ann Peuteman

beschrijft hoe de huidige generatie 80-ers en 90-ers - de stille

generatie – zoals zij ze benoemt, oud zijn ervaren en ermee omgaan.

Ik heb mijn vriendin haar raad opgevolgd.

Het boek is een aanrader!

Zie ook blz. 12
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BewonerBewoner In de kijker
In dit herfstnummer van

Rondom Ons geeft zuster

Vera, bewoonster op

Lijsterbos, ons een beetje

uitleg over haar kijk op

“gelukkig zijn”

Zuster Vera, hoe zou jij geluk

omschrijven?

Voor mij betekent geluk dat ik, met

alles wat mij overkomt, constructief

kan omgaan.

Geluk zoek je niet. Je krijgt het

doorheen je eigen

levensgeschiedenis door middel van

belangeloze inzet en levenshouding…

Naarmate je ouder wordt krijgt het

diepere kleuren.

Ik voel me in het leven gedragen

door de vriendschap van vele

mensen en door onze God.

Van welke kleine dingen in het leven word jij gelukkig?

Er zijn ontelbare dingen die mij gelukkig maken :

iedere morgen wakker worden en kunnen zeggen “Dank, terug een

nieuwe dag!” geeft mij een goed gevoel;

het feit dat ik mijzelf nog kan behelpen hier op mijn kamertje in het WZC;

de aandacht en zorg die ik ervaar van het personeel; de vele goede

herinneringen die deugd blijven doen…. Het zijn kleine maar toch zo

belangrijke zaken die me telkens gelukkig maken.

Verder word ik gelukkig van een goed gesprek of een onverwacht

telefoontje; van een mooi gedicht, van een lied van Willem Vermandere, …

Te veel om op te noemen!

Je spreekt van goede herinneringen die deugd doen. Kun je er een

paar van vertellen?

Ik heb veel geluk gehad in mijn leven: er loopt een rode draad van

gelukkige momenten doorheen elke levensfase.

Als kind speelde ik veel met mijn broers en kameraadjes in ons eigen

“huisje”: we hadden dit gemaakt van een oude camion; zo’n type met

laadbak die overspannen was met een zeil.
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We woonden naast de beek. In de zomer gingen we visjes vangen. In de

winter lieten we ons op het bevroren water bergaf glijden tot in het

naburige bos.

Ik heb in Iddergem een Chiro-afdeling helpen opstarten. De kampen en

de blijvende vriendschappen zijn herinneringen die ik blijf koesteren!

Ik ben altijd graag naar school geweest en kwam achteraf zelf in het

onderwijs terecht.

Zelf lesgeven en mijn leerlingen zien ontwikkelen gaf mij voortdurend

een voldaan, tevreden gevoel.

Ook aan de goede medewerking in de zustergemeenschap hou ik een

gelukkig gevoel over.

Uit alles wat ik je hoor vertellen klinkt positivisme. Heb je geluk

volgens jou een deel in eigen handen?

Geluk is dynamisch, het evolueert. Eigen ingesteldheid en eigen

levenshouding zijn van groot belang:

Je kan leren je verwachtingen temperen.

Je kan leren relativeren.

Je kan leren je “foppende” gedachten zoals ik die noem, vlug te

onderkennen. Ga niet te vlug af op een eerste mening of op

vooroordelen maar laat de tijd zijn werk doen om iets of iemand goed in

te schatten.

Je kan in veel dingen die je doet, telkens de keuze maken en je daarbij

richten op de goede dingen.

Kun je ons tot slot misschien een concrete tip geven die jij gebruikt?

Ik volg zelf de werkwijze van de Duitse theologe Dorothee Sölle. Noteer of

benoem ’s avonds drie goede dingen die jou in de loop van de dag

gelukkig hebben gemaakt en dank daarvoor!
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Uittreksel uit het dagboek
'Zolang er leven is'

In "Rondom Ons 2020" zal telkens een fragment uit het geheime

dagboek ‘Zolang er leven is’ van Hendrik Groen (Nederlander, 85

jaar) gepubliceerd worden. Hendrik verblijft sinds een tijdje in een

woonzorgcentrum. In Nederland heten ze dit een verzorgingshuis.

Van tijd tot tijd valt het hem zwaar om de moed erin te houden.

Gelukkig heeft Hendrik zijn pen weer opgepakt en met charmante

humor neemt hij medebewoners, directie, zijn vrienden en de

ouderdom in het algemeen op de korrel. Zijn droge commentaar op

kleine en grote ongemakken van het leven is onderhoudend. Hij

heeft het over een leefomgeving die niet vaak vanuit eerste hand

wordt omschreven.

Met hier en daar een kleine uitzondering slaagt hij erin om elke dag

wel iets neer te pennen. De fragmenten in deze editie komen uit de

maanden november/december van zijn dagboek. Veel leesplezier!

Zondag 15 november

Enkele bewoners zaten gisteren vast in de lift. Die was zonder

aanwijsbare reden tot stilstand gekomen tussen de vierde en de vijfde

verdieping. Er brak lichte paniek uit.

Het duurde even voor de mensen in de lift op het idee kwamen dat er

wel eens een alarmknop zou kunnen zijn; daarna was er nog enige tijd

nodig om die knop te ontdekken achter de brede rug van meneer

Dickhout, maar toen er eenmaal alarm was geslagen, snelde het

personeel toe.

'Help!’ klonk het benauwd.

‘Rustig blijven. Wie zitten er in de lift?’ vroeg de zuster.

‘We stáán in de lift en ik kan niet zo lang staan.’

'Ik ook niet.’

‘Gaat u dan maar zitten.’

'Op de grond?’

‘Kunt u niet op uw karretje zitten?’

‘Nee, ik ben met de wandelstok.’

‘Als u het niet meer volhoudt, gaat u maar even op de grond zitten.’

‘Dan kom ik niet meer overeind.’
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‘Dat zien we dan wel weer. Hoeveel mensen zitten erin?’

Er bleken vier mensen in de lift te zitten, met twee rollators en een

wandelstok.

Ik had het geluk op de eerste rij van de publieke tribune te staan, want

ik zou net de lift naar beneden nemen.

Het duurde lang en nog steeds was er niemand van de technische

dienst. Intussen werden de slachtoffers bemoedigend toegesproken

vanaf zowel de vierde verdieping onder als de vijfde boven hen.

‘Er kan nu elk moment iemand komen om u eruit te halen.’

‘Mevrouw Duits zegt dat ze flauw gaat vallen,’ klink het angstig.

Dat werd haar van alle kanten ontraden.

‘Is het al elk moment?’

‘Als er nu maar geen brand uitbreekt,’ zei iemand van de

toegestroomde ramptoeristen, en ze wees op het bordje BIJ BRAND LIFT

NIET GEBRUIKEN.

Toen kwam eindelijk het hoofd van de technische dienst opdagen, met

een boterham in zijn hand. Handmatig draaide hij in de machinekamer

de lift een meter naar beneden, waarna de deur met een speciale

sleutel kon worden geopend.

Het publiek drong ongegeneerd naar voren om te zien hoe penibel de

situatie was, zodat het nog langer duurde voor de vier met veel

theatraal gesteun naar buiten konden. Alsof ze mijnwerkers waren die

twee weken lang diep onder de grond hadden vastgezeten. Mevrouw

Duits dreigde opnieuw met flauwvallen. Meneer Schoute deed alsof hij

zijn ogen tegen het felle licht moest beschermen. Dat was een grap,

maar niemand die het begreep. Het had alles bij elkaar twintig minuten

geduurd, maar er was voor uren gespreksstof.

Prettige bijkomstigheid: het leidde een beetje af van de aanslagen in

Parijs.
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Uittreksel uit het dagboek
'Zolang er leven is'

Maandag 14 december

Ik had vanmorgen een afspraak met de huisdokter. Hij bleek ziek, toen ik

me meldde bij zijn assistente, maar ik kon terecht bij zijn nieuwe collega

in de groepspraktijk.

Dat was een jonge, niet onknappe vrouw. (Ik weet eigenlijk niet wanneer

je niet onknap gebruikt en wanneer knap. Is knap knapper dan niet

onknap?) Ik was toch al een beetje gespannen, maar een onbekende

dokter maakte het er niet beter op. Gelukkig viel dat enorm mee. Mijn

eigen dokter kijkt altijd nadenkend en zorgelijk en laat lange stiltes

vallen. Dat vind ik niet prettig in een behandelkamer. Dan denk ik dat de

dokter denkt: Hoe kan ik het slechte nieuws vertellen?

Deze nieuwe dokter was een verademing. Opgewekt en met een tinteling

in de ogen kwam ze me tegemoet.

‘Hallo, meneer Groen, ik ben dokter Steenbergen, hoe maakt u het?’

Ik twijfelde. Moest ik ‘goed’ zeggen of ‘matig’ of misschien wel ‘slecht’?

Normaal zeg je ‘goed’, ook al gaat het slecht, maar tegen een dokter is

dat niet handig.

‘Als ik het in een cijfer mag uitdrukken, geef ik het een vijfje,’ zei ik na

even nadenken, ‘en u?’

‘Een… achtenhalf… nee, een gewone acht.’ En ze vervolgde: ‘Een mager

vijfje. Wat kan ik eraan bijdragen om daar weer ten minste een ruime

voldoende van te maken? Waarin zit hem de malheur?’

Ik voelde me meteen op mijn gemak en heb voor mijn doen uitgebreid

verteld over wat het leven de laatste tijd zwaar maakt. Ze luisterde rustig

en stelde af en toe een vraag.

Twintig minuten later ging ik met een receptje van citalopram de deur

uit. Ik had nog geen pilletje geslikt en was al een stuk opgewekter.

De dokter had gezegd: ‘Normaal schrijf ik eerst een bezoekje voor aan de

praktijkondersteuner psychiatrie, maar in dit geval snijden we de bocht

maar een beetje af. Op uw leeftijd gaan we geen tijd verspillen. Uw

verzoek lijkt me weloverwogen.’
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Ik heb haar oprecht bedankt. De enige voorwaarde was dat ik over twee

weken terug moet komen om verslag uit te brengen.

Ik heb de antidepressiva meteen opgehaald bij de apotheek en thuis

het eerste pilletje genomen. Volgens de dokter gaan ze pas na een

week werken, ‘maar…’ zei ze erachteraan, ‘als je er maar genoeg in

gelooft voel je na een dag al vooruitgang.’

Ik was begonnen met het lezen van de bijsluiter, maar van de enorme

lijst mogelijke bijwerkingen werd ik extra depressief, dus die heb ik

weggegooid. Het is vast niet de bedoeling dat de bijsluiter en de pillen

elkaar tegenwerken.
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Onze website :

www.meredal.be

Onze facebookpagina :

Woonzorgcentrum

Meredal

Ter herinnering aan onze honderdjarige Justine Wijns


