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HET GEVOEL

We zijn er niet geraakt

I

n april is De Brug niet tot bij jou geraakt.

We hadden nochtans graag gewild, maar we moesten toen buigen
voor het corona virus. We moesten buigen, maar zijn niet gebroken!
En omdat het virus al zowat alles bepaald heeft de afgelopen maanden,
dachten wij bij de redactie “Deze Brug krijgt het geen hoofdrol, maar
alleen een klein bijrolletje”.
Want zelfs zonder woorden kunnen we tonen hoe anders alles was, en
hoe creatief en flexibel iedereen in het DVC daarmee is omgesprongen.

We zijn in april niet bij jou geraakt.
Dat betekent dat de vorige Brug al dateert van eind 2019. Een gevarieerd aanbod van artikels is het resultaat hiervan. Want wist je bijvoorbeeld …
Dat de zorgvragers al voor de 40ste keer van de muziekweek genoten
Dat er een visietekst palliatieve zorg is
Dat 2019 een schitterend sponsoring-jaar was hoe jij daarbij hielp
Dat er opnieuw een week van de vrijwilliger was
…
In april zijn we niet bij jou geraakt.
Maar nu zijn we hier! Niet dubbel en
dik, maar gewoon De Brug. Want gewoon is goed, toch? Hopelijk wordt
alles terug snel gewoon. Of komt er
nu een nieuw gewoon? …
Hoe dan ook, we hopen dat je de lastige voorbije maanden al wat verteerd hebt. En dat je vol goede moed
de zomer tegemoet gaat.
#DVCsamensterk!

Veel leesplezier!
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Visie palliatieve zorg

H

oe is de visietekst ontstaan?

Een multidisciplinair samengestelde
werkgroep
heeft zich laten inspireren
door diverse bestaande (visie)
teksten rond palliatieve zorg. Aan
de hand van deze teksten en heel
wat brainstormsessies werd een
nieuwe visietekst voor het DVC
uitgeschreven. We zijn als werkgroep dan ook trots deze te mogen
delen. De tekst is integraal terug
te vinden in het kwaliteitshandboek
‘Visie
op
palliatieve
zorg
HH_AD_BV_31_A’.
Een korte toelichting.
In alles wat we doen vertrekken
we vanuit de ondersteuningsvraag
en kwaliteit van leven van onze
zorgvragers. We streven er steeds
naar om ons dienstverlenend op te
stellen t.a.v. onze zorgvragers en
hun ouders, familie, vrienden, leefgroepbegeleiders, zorgverleners (=
netwerk rond de zorgvrager).
Hierbij willen we maximaal comfort
bieden met onvoorwaardelijk respect voor hun waardigheid.
We richten onze aandacht voornamelijk op diagnostiek, behandelen
en voorkomen van complicaties,
het algemeen emotioneel en lichamelijk welzijn en het stimuleren
van de ontwikkeling vanuit de mogelijkheden, hoe beperkt soms
ook,
van
de
zorgvrager.
Later, wanneer er geen verdere
vooruitgang meer mogelijk is, verschuift onze focus naar het behouden van wat er is. Wanneer er achteruitgang is en niet meer behandeld wordt met als doel genezing,
spreken we van palliatieve zorg.
Dit betekent niet automatisch dat
hij/zij terminaal is, ook wanneer
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Jij doet er toe, want jij bent jij en jij doet er toe tot
het einde van je leven. We zullen er alles aan doen
om je niet alleen vreedzaam te laten sterven,
maar ook om te leven tot je sterft.
Cicely Saunders
het sterven niet op korte termijn
verwacht wordt, krijgt een zorgvrager palliatieve zorg met de focus op comfort krijgen.
Richtsnoeren in ons handelen.
De zorg die we willen bieden aan
onze zorgvragers in een palliatief
proces uit zich in vijf richtsnoeren
die we willen gebruiken in ons
handelen:
•
•
•

•

•

Elk palliatief proces beschouwen we als een uniek proces.
We bieden palliatieve zorg
aan in een multidisciplinair
team.
Bij het bieden van onze zorg
houden we steeds rekening
met de waarden (respect,
solidariteit en authenticiteit/
echtheid) die we in het DVC
als belangrijk geformuleerd
hebben.
We bieden palliatieve zorg
aan als een totale zorg
(somatisch, sociaal, psychisch, emotioneel
en levensbeschouwelijk).
We hebben aandacht voor een
open communicatie.

Namens de werkgroep
palliatieve zorg
Elisa Lust en
Kurt Desmet
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Sponsoring, update eind 2019

I

n De Brug van december kon
je lezen over enkele grote
sponsorprojecten. We geven
je graag een stand van zaken.

G-sport met de campagne
‘supporters voor G-sporters’.

“Heb je er enig
idee van
hoeveel
sponsoring er
op een jaar
binnenkomt?“

Tijdens de personeelsvergadering
‘in de kijker’, en via verschillende
oproepen in de Dagklapper en via
onze Facebookpagina probeerden
we stemmen te ronselen voor deze
campagne.
“Deze campagne zet in op aangepast sportmateriaal. Met scholen,
sportclubs,
instellingen
en
zorgcentra
werkt
G-sport
Vlaanderen financiële drempels
weg, zodat iedereen die dat wil
kan bewegen en sporten. Ontdek
het verhaal van elk initiatief. En
laat je hart spreken. Samen met
alle supporters voor G-sporters
maak jij dromen waar.”
Wij waren geselecteerd met 2 projecten: “Atletiekkoffer, therapeutische rollen, matten en wigkussens
voor G-sporters met ernstig meervoudige beperking” en “fietsen,
fietsen, fietsen: twinbike, elektrische rolstoelfiets en theratrainer”.
Wat moesten we doen? Zelf centen
zoeken voor beide projecten. Gelukkig hadden we in de loop van
2019 een grote gift van Ronde Tafel Deinze ontvangen, waardoor we
al snel voldoende centen hadden.
Daarnaast moesten we ook per
project 200 supporters voor Gsporters vinden. Concreet moesten
200 personen zich via de website
www.supportersvoorgsporters.be
‘supporter’ verklaren. Stemmen
ronselen dus …
Het was dan ook niet voor niets

dat we al die moeite deden: verdubbeling van onze ingezamelde
centen!
Torfsfonds
Karine Haerinck diende het DVC in
als kanshebber voor steun van het
Torfsfonds. Op de website las je
volgende mooie getuigenis en motivatie waarmee Karine dit beschreef.
“Ik studeerde in 1981 af als verpleegkundige en startte kort nadien in het dienstverleningscentrum H.Hart. Ik dacht toen voor
een korte tijd... Echter snel en
blijvend werd ik geraakt door onze
bewoners. Het werd een dynamische parcours: inzet voor de allerzwaksten, de beste begeleiding en
de beste therapie creëren volgens
de specifieke noden, blijft een dagelijkse uitdaging. Nog steeds sta
ik versteld over het vele talent bij
de collega's en het groot hart
waarmee ze zorg op maat bieden.”
Karine Haerinck
Alweer stemmen ronselen dus …
Zo
kort
na
de
campagne
‘supporters voor G-sporters’, als
we nog maar voldoende stemmers
vinden…
Gelukkig konden we ook hier weer
op jullie, en op onze Facebookvolgers rekenen. Op 16 december
kwam het verlossende nieuws dat
we 1000 euro krijgen.
1000 euro, om … “We willen materiaal aanschaffen dat multifunctioneel kan worden aangewend bij
individuele therapie en bij verschillende activiteiten. Door het
stimuleren en aanbieden van voldoende prikkels willen we onze
‘gasten’, de zorgvragers, tot het
maximale in 'hun kunnen' doen
bewegen. Met 1000 euro van
‘Schoenen Torfs’ kunnen we speel-
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bogen, spelmaterialen, een therapeutische bal en een muziekbox
aankopen.”

Deze centen gebruiken we om een
speeltuig te plaatsen in onze Leietuin, waar de kinderen dan lekker
kunnen ravotten en zich uitleven.

De warmste week
De warmste week kwam in 2019
met iets nieuws aandraven: vrijwilligen tijdens de warmste week.
Onze stuurgroep vrijwilligers stond
van bij de start achter dit idee.
Dus we lanceerden een oproep wie
vrijwilligers kon ontvangen en
waarvoor. Een hele lijst konden we
invoeren op de website van de
warmste week.
Het idee sloeg aan bij de mensen,
want hierdoor vonden 10 vrijwilligers de weg naar het DVC, en er
kwam ook een klas (zesde leerjaar) uit Aalter de handen uit de
mouwen steken.
We proberen altijd de drempels te
verlagen om naar het DVC te komen, dat is hiermee dus zeker gelukt!
Uiteraard draaide het er in de
warmste week terug om centen
inzamelen voor goede doelen. 6
warme acties werden geregistreerd
tvv ons DVC. Waarvan voor het
eerst ook een actie van onze eigen
keukenmedewerkers, supertof!
LDL verkocht de warmste wasknijpers, Stagobel organiseerde een
spaghettilunch en een quiz, 3 studenten uit Leerne hielden op kot in
Gent ‘het warmste koffiehuis’,
KVLV Vinkt liet mensen smullen op
‘Zoetjes for life’, de tante van Lars
(zorgvrager) ontwierp en verkocht
de warmste kerstkaarten, en wij
konden warme spaghettisaus en
fruitsalade kopen.
Deze
acties
brachten
10.150 euro op.

samen

Vanuit de warmste week komt
daar ook nog deel van de opbrengst van de warmathons, de
vlammetjesverkoop, de verkoop
van eten en drinken op hun terrein
tijdens de warmste week …
Dat zorgt ervoor dat we zeer tevreden kunnen terugblikken op de
warmste week 2019.
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De centen van al deze acties kregen we pas in 2020 op onze rekening. En toch was 2019 al een zeer
goed sponsorjaar!

Sponsoring, een verhaal van
wij samen
Het doet deugd aan ons warm hart
dat er zoveel mensen inspanningen doen om ons een extra duwtje
in de rug te geven.
Heb je er enig idee van hoeveel
sponsoring er op een jaar binnenkomt?
Het ene jaar is het
teraard. En het is
dat we terugkijken
het was een zeer
jaar!

andere niet uimet veel trots
op 2019. Want
goed sponsor-

Onze inspanningen lonen, en dat is
plezant. Want sponsoring komt
niet voor niets. Natuurlijk gebeurt
het wel dat mensen spontaan contact nemen, of via één van onze
medewerkers bij ons terechtkomt.
Maar ook heel dikwijls komt het
niet voor niets.
Serviceclubs steunen ons
Een groot deel van de centen komt
via serviceclubs. Er bestaan tal van
clubs: Kiwanis, Rotary, Lions, Innerwheel … En in elke stad of gemeente zijn er meerdere clubs actief. Die clubs zamelen via allerlei
acties geld in, en dat geld schenken ze dan aan goede doelen.
Meestal moeten wij ons als goed
doel gaan voorstellen. Of de club
komt bij ons op bezoek om kennis
te maken met onze werking. Daarna beslist de club of ze ons willen
steunen. Je kan wel raden dat er
heel veel organisaties zijn die bij
die clubs om centen vragen, dus

“Een nieuwe
vraag stellen bij
een club, terwijl
het vorige project
nog niet is afgerond, dat geeft
geen goed
gevoel”

VOETSPOREN

een goede voorbereiding is heel
belangrijk.
Het is belangrijk dat wij aan de
clubs en andere sponsors concreet
kunnen zeggen voor welke projecten we geld zoeken. Hoe meer
informatie we kunnen geven, hoe
groter de kans dat we hen kunnen
overtuigen een project te steunen.
En dan zijn er veel verschillen onderling tussen de clubs: de ene
club wil alleen uitstappen sponsoren, de andere uitsluitend materialen, de ene voor specifiek voor kinderen, de andere voor kansarmen,
…
In het beste geval kunnen we de
club overtuigen en gaan ze over
tot sponsoring. Maar dan begint
het verhaal eigenlijk pas. Want we
steken veel tijd in het onderhouden van de relaties met deze
clubs. In de hoop om jaar na jaar
sponsoring te kunnen krijgen.

“Als je een vraag
voor sponsoring
hebt, bespreek
dit dan tijdig met
je collega’s en je
diensthoofd en
dien tijdig een
aanvraag in.”

Soms zitten we wel een beetje in
de knoei. Je zal begrijpen dat een
sponsor verwacht dat het project
dat hij sponsort snel gerealiseerd
wordt. Als wij vertellen dat we
nood hebben aan bepaalde materialen, dan is het sneu om na een
aantal maanden te moeten zeggen
aan de sponsor dat de materialen
nog niet zijn aangekocht. Een
nieuwe vraag stellen bij een club,
terwijl het vorige project nog niet
is afgerond, dat geeft geen goed
gevoel. Stel je zelf even in de
plaats …
Sponsoring is voor iedereen
Iedere groep kan sponsoring aanvragen. En iedere groep kan dus
ook sponsoring krijgen.
Er zijn sommige leefgroepen die af
en toe spontaan sponsoring krijgen. Hoe kan dat? Wel, als een
sponsor bij zijn gift uitdrukkelijk
vraagt om dit toe te kennen aan
een bepaalde leefgroep, dan doen
wij dat.
Alle andere vragen nemen wij op
in onze lijst ‘we zoeken sponsoring
voor’. En we zoeken tot we vinden ...

Gesponsorde uitstappen
Stel je eens voor hoeveel uitstappen er zouden wegvallen zonder
sponsoring, omdat ze onbetaalbaar zouden zijn voor onze zorgvragers: de samen en apart vakanties, leefgroepsvakanties, de
zwemuitstap naar Knokke, Rock
for Specials, Bootsea festival, …
We zijn maar wát blij als we
sponsoring kunnen toekennen!
Maar onze sponsorpot is jammer
genoeg niet eindeloos diep. Als je
een vraag voor sponsoring hebt,
bespreek dit dan tijdig met je collega’s en je diensthoofd en dien
tijdig een aanvraag in.
We vragen wel dat jullie wachten
met bestellingen en reservaties
tot wanneer jullie een projectnummer toegekend krijgen. Want
wij moeten dan nog op zoek gaan
naar een sponsor, en dat kan
soms een tijdje duren.
Het was een goed jaar
We zeiden het al, het was een
goed
jaar!
We
haalden
167.226,35 euro sponsoring binnen. Bedankt aan iedereen die
daar zijn steentje aan heeft bijgedragen!
Want iedereen kent wel iemand.
Iemand wiens werkgever iets wil
doen voor het goede doel. Iemand die in een serviceclub zit.
Iemand die een actie op poten wil
zetten tijdens de Warmste Week.
Iemand die een feest geeft en
liever het geld aan een goed doel
schenkt …
Als iedereen zijn voelsprieten uitsteekt, kunnen we er samen voor
zorgen dat onze sponsorpot niet
leeggeraakt.
We kunnen trots terugkijken.
Want waar het uiteindelijk over
gaat, dat zijn de kriebels, de
glimlachen, de bulderlachen en
de talrijke leuke momenten voor
onze zorgvragers!
Leen en Els
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Infobesitas

I

nfobesitas, of hoe we allemaal een virtueel punthoofd
krijgen van de overdaad aan
prikkels.

mers steeds afgeleid.
We zijn onze zorgvrager aan het
wassen: bliep, bliep, trillingen in
onze broekzak, beltonen, ...

De informatie stapelt zich op in je Het is middag voor onze zorgvrahoofd.
gers: het middagmaal wordt verdoor
de
telefoon.
De moderne mens groet ’s mor- stoord
gens de dingen, of ’s middags, of ’s Avonds een verhaaltje vertellen:
bliep, bliep, ….
’s avonds of ’s nachts.
Een constante informatiestroom
door je hoofd. Je zou van minder De continue stroom van informatie
slorpt veel energie op. Overzicht
een punthoofd krijgen.
houden wordt bijzonder moeilijk.
Is infobesitas een nieuwe epideDe overdaad aan informatie maakt
mie? Via diverse kanalen en media
het onmogelijk om alle input te
zie je de informatie op je afkomen
sorteren, te verwerken of er zich
en zich opstapelen.
een eigen idee over te vormen.
Op maandagmorgen je mailbox
Door de lava van prikkels raken de
opendoen en overspoeld worden
hersenen als het ware oververhit:
van alle mails.
“brain says error”.
Op het werk, thuis, … : mails,
Het wordt lastig om keuzes te maWhatsApp, Instagram, YouTube,
ken en beslissingen te nemen. We
facebook, verzoeken en like, …
hebben een gevoel van overbelasBliep bliep, bliep bliep, …. Allerlei ting, we hebben hersenstress en
muziekjes swingen rond onze oren. het werkt demotiverend. We krijWe krijgen kramp in onze hand- gen angst.
palm, onze smartphone is bijna
vergroeid met ons hand.
Daarnaast sluimert de constante
Plegen we hiermee geen overdaad angst om iets te missen. En als we
iets missen, dan schieten we als
aan prikkels?
werknemer te kort? Ben ik nog wel
goed in mijn job? Schiet ik niet teErvaren we paniek als we even on- kort ?
bereikbaar zijn? Wat als we een
belangrijk bericht missen? Nog
voor we de deur uitgaan hebben
we reeds alles gecheckt. Zelfs in
de file tokkelen we rustig verder.
Ook het DVC ontsnapt niet aan deze informatielawine. Wat moeten
we nu eerst doen ?
Het wordt steeds moeilijker om
aandacht te geven aan hetgeen
onze aandacht verdient.
Onze
concentratiecurve
wordt
steeds korter. Ons brein wordt im-
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“Het wordt lastig
om keuzes
te maken en
beslissingen
te nemen.”

WIJSNEUS

Ik zeg soms al grappend: “Ik krijg
het niet meer in mijn hoofd. Mijn
hoofd is te klein. ”
Ook na het werk blijven we informatie opzoeken, mailen we nog
naar collega’s, blijft alles door ons
hoofd spoken.
Slapen we nog wel goed of piekeren we over ons werk?

•

Discipline opleggen naar jezelf: tijdens werktijd kijk ik
enkel tijdens de pauze naar
mijn telefoon

•

Schakel de bliep blieps uit

•

Afstemming met de collega’s
over Whats App gebruik

•

Deel je werktijd op en werk
dan met volle concentratie,
neem tussendoor kort tijd
om te ontspannen

•

Concentreer je op één taak
tegelijkertijd

Overbelasting, stress, demotivatie,
angst en twijfels! Wat doen we
onszelf aan?
Voelen we druk vanuit de directie,
leidinggevenden om binnen de 24
uren te antwoorden?

•

Kunnen we STOP zeggen? Moeten
we de digitale snelweg permanent
openhouden?

Neem een gezonde pauze:
wandelen in de buitenlucht

•

Geef jezelf de tijd om eens
te dagdromen

Moeten we met zijn allen een digitaal dieet volgen?

•

Maak je hoofd leeg

•

Doe niet mee aan het opbodprincipe

•

Doe nog eens een gewone
babbel: face tot face sociale
contacten

Kunnen we het tij nog keren?
Zijn we straks allemaal digitale
zombies? We zijn geconditioneerd
om meteen op alle bliep bliepjes te
reageren.
Wat kunnen we doen?
We volgen een digitaal dieet

“Kunnen we het
tij nog keren?”

•

Iedereen heeft recht op deconnectie en vrije tijd

•

Maak duidelijk wanneer je wil
beschikbaar zijn tijdens het
werk en na de uren

•

Afstemming/omgangsvorm
rond mails

•

We kunnen een e-mailpauze
inlassen

•

Plan en beperk het mailverkeer tot 2x per dag een half
uur

•

Spreek met je leidinggevende over zijn verwachtingen
naar jou toe

•

Focus op wat echt belangrijk
is: de zorgvrager

Meer lezen: ‘We, myself & A.I.’
van Herman Konings en Stefaan
Vandist (Lannoo)
Gerda Ameije
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BuitenBeen

A

ls gevolg van de voorzorgsmaatregelen voor het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus heeft het buitenbeen
alle geplande activiteiten uitgesteld.
We hopen dat we vanaf september
nog enkele activiteiten te kunnen
plannen.
We wachten op een nieuw voorstel
van Studio 100 om de musical
Daens te herplannen.
Ook de kayaktocht eind juni werd
geannuleerd. De tweedaagse uitstap wordt verschoven naar 2021.
In de zomervakantie hopen
we alle medewerkers te kunnen
verwennen met een lekker ijsje!
Jullie horen het wel via de klapper!
De krant, de drank- en snoepautomaat zijn in running gebleven.

Het Buitenbeenteam.

Blijf allen gezond!
Zorg voor elkaar!
Beweeg!
Geniet van de zon, van België!
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UIT HET HART

Week van de vrijwilliger

O

ndertussen ligt de week
van de vrijwilliger achter
ons. Dit jaar was deze
week een primeur op
meerdere vlakken. Zo was dit de
eerste ‘week’ waarbij onze stuurgroep vrijwilligers in het zadel zit.
Dit was mede de reden waarom ik
dacht om deze “week” eens een extra duwtje in de rug te geven.
Inspiratie vond ik tijdens de internationale dag van de vrijwilliger. Op
sociale media zag ik een foto van
een organisatie die hun vrijwilligers
bedankten met een foto waarop een
paar mensen hun petje af deden
voor hun vrijwilligers.
Op dat moment dacht ik: ”Leuk, dat
kunnen wij ook en dat doen wij groter”. Toen ik het idee liet vallen op
onze werkgroep sociale media waren ook zij meteen enthousiast. Afspraak was dat deze actie een verrassing moest blijven voor de vrijwilligers en alzo geschiedde.

“Er kwamen tal
van ideeën naar
boven om onze
werking als
stuurgroep nog
te verbeteren.”

Hieronder kun je het mooie resultaat van deze actie aanschouwen.

Bij deze wens ik ook graag iedereen te bedanken die aan deze
actie heeft meegewerkt. Op het
feestje van de vrijwilligers was
men alvast onder de indruk van
dit zeer mooie gebaar.
Hiermee komen we naadloos bij
het volgende hoogtepunt van
deze week. Hoewel het feestje
eigenlijk een dag voor de aanvang van ‘de week’ lag was het
al een hoogtepunt. Ook voor dit
feestje hadden we een primeur
voor het eerst trokken we richting Westkouter alwaar we erg
hartelijk werden ontvangen.
Binnen de stuurgroep namen we
de gelegenheid ten baat om een
kleine enquête af te nemen van
onze vrijwilligers, kwestie van te
weten te komen welke richting
we uit kunnen gaan.
Ook tijdens de heerlijke maaltijd
kwamen er tal van ideeën naar
boven om onze werking als
stuurgroep nog te verbeteren.
Ook het binnenhalen van nieuwe

DE BRUG - 11

UIT HET HART

vrijwilligers kwam ter sprake.
Na het dessert werden de vrijwilligers verrast met een lenyard en
bijhorend naamkaartje. Bedoeling
is om hiermee de vrijwilligers wat
herkenbaarder te maken in onze
DVC. Op de naamkaartjes is omwille van de privacy enkel de voornaam vermeld. Je merkt dat ook
de vrijwilligers hun best doen om
de GDPR te respecteren.
Afronden deden we met nog een
extra woordje van dank voor afscheidnemende Cecile te bedanken
voor haar inzet voor de vrijwilligers
van ons DVC.
Uiteraard werd er nog gezellig nagekaart over deze geslaagde
avond, uiteindelijk trok iedereen
tevreden huiswaarts.
Je merkt dat deze week van de
vrijwilliger niet onopgemerkt voorbij is gegaan en wij doen vanuit de
stuurgroep ons best opdat dit in de
toekomst jaarlijks het geval zal
zijn.
Andy
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Stuurgroep vrijwilligers
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Wat schaft de pot vandaag?
Ovenschotel met balletjes

E

en vraag die ieder gezin
wellicht
dagelijks
stelt.
Meestal door de gezinsleden die nieuwsgierig in de potten
komen gluren.
Maar vaak is de kok van dienst ook
alle inspiratie kwijt. De Brug wil
jullie een handje helpen.

•
•
•

Ovenschotel met balletjes

“Smakelijk!”

Ingrediënten voor 4 personen
•
400 gram gemengd gehakt
•
3 eetlepels paneermeel
•
1 citroen
•
1 broccoli
•
2 tomaten (nog beter is een
handvol snoeptomaatjes)
•
2 grote wortelen
•
400 gram aardappelen
•
4 eieren
•
400 ml room
•
200 gram geraspte kaas
•
boter
•
peper, zout en muskaatnoot
Bereiding
•
Verwarm de oven voor op
180 graden
•
Schil de aardappelen en snij
ze in plakjes
•
Maak de roosjes van de broc-

•
•
•
•
•

•
•

coli los, schil de stam van de
broccoli en snij hem in heel
kleine blokjes
Snij de wortelen in schijfjes
Spoel de tomaten, ontpit ze
en doe ze in blokjes
Kook de aardappelen, de
wortelen en de broccoli beetgaar (indien mogelijk de
groenten stomen, zo behouden ze beter hun kleur en
hun smaak)
Meng het gehakt met paneermeel, één ei en kruid af
met peper en zout.
Maak een zeste van de citroen en voeg toe bij het gehakt
Rol balletjes van het gehakt
en bak ze goudbruin in wat
boter
Maak een mengsel van drie
eieren, room en kruid dit met
peper, zout en muskaatnoot
Doe de balletjes, de groenten
en de aardappelen in een beboterde ovenschaal en overgiet met het mengsel
Leg de tomatenblokjes er bovenop en bestrooi met geraspte kaas
Zet 30 minuten in de voorverwarmde oven

Smakelijk!
Tania

Wil je de foto in kleur zien?
Je kan De Brug in kleur lezen
op onze website
www.dvcheilighart.be

Heb je het gerecht
geprobeerd?
Of zelf een leuk kookidee?
Reacties zijn welkom via
debrug@dvcheilighart.be
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Ons groene verhaal in beelden
Nu en in de toekomst

O

ok zin om mee te denken in een subgroep? Heb je vragen? Laat
het ons horen!

LeieTUIN

ZomerHUIS

Buitenomgeving

Speeltuigen

Dageraad

Pascal
Christa
Maarten
Veerle

Pascal
Annemie
Dirk
Veerle

Patricia
Maarten
Dennis

Pascal
Maarten

Hannelore

WERKEN in het groen:
Kinderen, volwassenen,
vrijwilligers…

EEN EIGEN MOESTUIN

Buiten zijn
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KOKEN in het zomerHUIS

RUIKEN,VOELEN EN GEBRUIKEN

“Hopelijk weer
snel
optimaal
in gebruik”

VOELSPRIETEN

SCHOMMELEN IN
AFGESLOTEN TUINKAMER

PROEVEN

.

AANLEG RUST

SPRINGEN OP DAGERAAD

Reageren is gemakkelijk!

D

e Brug wil een personeelsblad zijn vóór en dóór personeelsleden.

Ieder van jullie kan eraan meewerken. Heb je een weetje, een
foto of een mooi verhaal? Stuur het ons door en we maken er iets
moois van.

De redactie is gemakkelijk te bereiken op haar eigen e-mailadres:

debrug@dvcheilighart.be
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2019 is voorbij ...

H

et jaarverslag personeel
2019 is quasi af! Eens het
werk voltooid is, geeft zo’n
jaarverslag ons een schat
aan informatie. Informatie die ik
graag met jullie deel.
Eind 2019 stonden er 546 medewerkers op de payroll. Dit zijn er 6
méér dan het jaar voordien!
Vorig jaar werden een recordaantal
nieuwe medewerkers ingeschreven. Niet minder dan 95 nieuwe
medewerkers, waarvan een 32
jobstudenten kwamen voor het
eerst in dienst. Nooit eerder vonden we zoveel nieuwe collega’s.
Ter vergelijking: In 2018 kwamen
er ‘slechts’ 75 nieuwe medewerkers in dienst.
We zien ook dat, meer dan vroeger, studenten ingezet worden gedurende het ganse werkjaar en
niet enkel meer tijdens de zomermaanden. Het aantal ingezette
uren jobstudent steeg in 2019
spectaculair.
Als we dit houden tegen het licht
van een krimpende arbeidsmarkt is
dit een succes. We slagen er immers in om op een krappe arbeidsmarkt toch nog veel nieuwe medewerkers aan te trekken… Bovendien zagen we 10 medewerkers
(zonder contract in ons centrum)
na een afwezigheid terugkomen en
namen 20 jobstudenten het besluit
om een tweede, derde, vakantiejob bij ons te doen.
Cijfers zeggen niet alles
Deze getallen zeggen veel maar
niet alles. Zeker niet wanneer we
vaststellen dat het moeilijk blijft
om de ‘interims’, ‘open plaatsen’ in
te vullen.
Het leert ons wel dat veel mensen
de stap zetten om bij ons aan te
slag te gaan én dat de inspanningen die de afgelopen jaren gebeur-
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den om medewerkers aan te trekken, lonen. Met dank aan heel veel
medewerkers hier in huis.
Dank aan de begeleiders die steeds
weer open staan voor stagiairs, aan
de leden van de werkgroep employer branding die mee verantwoordelijk zijn voor de campagnes
rond tewerkstelling, aan onze stafmedewerkers, aan de personeelsdienst, leidinggevenden en zovele
anderen die telkens weer bereid
zijn ambassadeur te zijn van ons
centrum. We kunnen hen hiervoor
niet genoeg danken.
Jammer genoeg stellen we ook vast
dat veel medewerkers onze voorziening verlaten. Nooit namen zoveel medewerkers ‘zelf’ ontslag.
Komt daar bij dat 14 medewerkers
ons centrum verlieten omwille van
pensionering of SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag). Dit
laatste aantal zal in de toekomst
alleen maar toenemen gezien de
vergrijzing.
De meeste medewerkers die ons
centrum verlaten doen dit na een
korte loopbaan maar toch zijn er
ook enkele medewerkers die al langer bij ons aan de slag waren en op
zoek gingen naar een nieuwe uitdaging. Soms lag die uitdaging buiten
de sector, soms in een andere
voorziening, dichterbij, met een
andere populatie of met een uurregeling die beter te combineren was
met het gezinsleven. Soms waren
medewerkers ook gewoon ontevreden.
Omdat we willen weten waarom
zoveel medewerkers afhaakten,
hebben we de exit vragenlijst, die
reeds jaren gebruikt wordt maar
soms weinig ingevuld werd, nogmaals naar alle medewerkers opgestuurd die in 2019 vrijwillig ons
centrum verlieten.
We willen aan hen vragen waarom

“Nooit eerder
vonden we zoveel
nieuwe collega’s.”
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ze ons centrum verlieten. Waren
het de arbeidsomstandigheden, de
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsinhoud of de arbeidsverhoudingen
die aan de basis van hun ontslag
lagen?
Uitdagingen
Met deze info aan de slag gaan en
acties hieromtrent opzetten wordt
één van de grote uitdagingen van
de werkgroep employer branding.
Tot slot sta ik ook stil bij het ziekteverzuim binnen ons centrum.
Nee, het is niet zo dat het ziekteverzuim in 2019 toegenomen is en
dat we daardoor met bezettingsproblemen te maken kregen. Integendeel, het ziekteverzuim daalde
vorig jaar met ongeveer 10% ten
aanzien van 2018.
Wat wel stijgt, is het aantal afwezigheden wegens zwangerschap.
Als we begin 2020 vergelijken met
begin 2019 zien we een stijging
van
ongeveer
25%
(afwezigheidsdagen wegens profylactisch verlof, bevallingsrust en
borstvoedingsverlof). Ongetwijfeld
zit de verjonging van ons personeelsbestand hiertussen en dit is
alleen maar goed nieuws!
Om te eindigen roep ik alle medewerkers op om mee op zoek te
gaan naar nieuwe collega’s. Ik ben
er immers van overtuigd dat we
samen kunnen zorgen dat er in de
toekomst mensen blijven kiezen
voor de zorg. Er bestaat immers
geen betere ‘reclame’ dan de uitstraling van een tevreden medewerker.
Cecile Vandewalle
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Zonder woorden - Corona
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Saga - digitale personeelsplanning

S

inds 2019 viel de beslissing om niet meer verder
te werken met de eigen
op maat geschreven programma’s rond de personeelsplanning. Na marktonderzoek is er geopteerd voor SAGA.
SAGA heeft reeds jaren ervaring
in de sociale sector, zo gebruiken
veel ziekenhuizen, rusthuizen, …
dit programma.
Het is niet evident om over te
stappen naar een nieuw programma. Er hangen veel bijkomende
luiken aan vast, zo kan een medewerker automatisch eten bestellen, fietsvergoeding krijgen, dagboeken bekijken, sommige diensten vragen zelf hun verlof aan, …
Stuk per stuk kijken we met de
dienst informatica naar aanpassingen, er komt heel wat programmeerwerk bij kijken. Alles
wordt in kaart gebracht en oplossingen worden geformuleerd.
Gestart in oktober
Sinds oktober 2019 zijn de Personeels- en Weddendienst hun opleiding gestart. We werken samen
met een programmeur van SAGA
om dit aan te passen aan onze
noden.
De eerste belangrijke stap is het
ingeven van alle uurroosters, een
werk wat veel tijd in beslag
neemt. Iedere leefgroep heeft zijn
eigen specifieke dagcodes en
daarnaast een specifiek uurrooster. Ook alle VAV-filters moeten
we opnieuw ingeven.
We zetten volop in op digitalisering, dit zal een grote verandering
met zich meebrengen voor zowel
alle medewerkers als voor de Personeels- en Weddendienst. Zo is
het doel om de maandelijkse uurroosters digitaal te kunnen consulteren en niet meer af te drukken.
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Het zijn ook de medewerkers die
uurroosterwijzigingen zullen ingeven, zowel aanvragen van verlof
als ploegwissels.
Wanneer maandelijks alle wijzigingen correct zijn ingegeven kan er
een correcte vergelijking gebeuren
met de prikkingen. De papieren
pers8-lijsten zullen verdwijnen.
Naast de uurroosters en het controleren van de prikkingen heb je
nog een aantal zaken die hiermee
rechtstreeks in verband staan. Zo
heb je tellers nodig voor alle soorten verlof, en moeten de verschillende soorten afwezigheden correct gelinkt zijn met het programma om de lonen te berekenen.
Ook dit wordt bekeken met de programmeur van SAGA.
Jammer genoeg, was er vanaf
maart 2020 de lockdown door Covid-19, en hadden we andere prioriteiten. Zo zijn de opleidingen met
de programmeur van SAGA onhold gezet. Maar we doen verder
met wat we reeds kennen, vooral
het ingeven van de vele uurroosters en VAV-filters. Net voor de
lockdown werd Naomi aangeworven, zij zal de interne opleidingen
voor alle personeelsleden vorm
geven. Dit is nu even niet mogelijk, en door de vertraging nog niet
aan de orde.
Pilootgroep Amethist
Achter de schermen is Amethist
pilootgroep van SAGA. Doch zullen
zij in een eerste fase het programma nog niet leren kennen. Ze krijgen een uitprint van hun uurrooster uit het nieuwe programma. De
bedoeling is dat de medewerkers
van de Weddendienst de verdere
opvolging doen in SAGA en de fouten reeds detecteren en verbeteren.
Het is voor ons een opdracht om
een tijdje ‘dubbel’ te werken, en

“We zetten
volop in op
digitalisering.”
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de twee programma’s met elkaar
te vergelijken.
We zitten in de opbouwfase

als we van start gaan, een duidelijke boodschap en gebruiksvriendelijk programma te brengen.

Ik kan me voorstellen dat het misschien nog wat vaag klinkt, maar
gezien we nog in een opbouw fase
zitten, is het voor ons nog niet
100% duidelijk hoe het zal verlopen. Door de lockdown hebben we
jammer genoeg nog niet het volledige programma leren kennen.

Saga is een programma met heel
veel mogelijkheden, in een later
stadium worden ook andere luiken
geautomatiseerd. Wij zijn alvast
overtuigd van de mogelijkheden en
willen jullie correct informeren.
Het gebruik van dit nieuw programma zal iedereen aanbelangen.

Met de Personeel- en Weddendienst blijven we achter de schermen verder werken. We hopen,

Jullie horen nog van ons!
Mieke Beyaert

E-learning op komst

“Leren op
eigen tempo
en op een
aantrekkelijke
manier.”

E-wadde? Een online leerplatvorm
is op komst! Nog voor de coronatijd was ik op zoek naar een beter
opvolgingssysteem voor vorming.
Een opvolgingssysteem dat er voor
zorgt dat zowel jullie, de leidinggevende en ikzelf op een eenvoudige
manier kunnen zien welke vormingen jullie nog dienen te volgen.
De weddendienst is gestart met
een digitaal uurroostersysteem en
het luik vorming kunnen we hier
aan koppelen. Zo zal je kunnen
zien op je uurrooster dat je verwacht wordt op een opleiding. Het
was ons plan om hier tegen de zomer mee van start te gaan. Nadat
jullie de digitale uurroosters en het
nieuwe luik vorming onder de knie
zouden hebben, gingen we starten
met e-learning. Maar het coronavirus heeft hier een stokje voor gestoken. We hebben onze planning
omgedraaid. We starten eerst met
e-learning en het opvolgingsbeheer voor vorming komt later.
Waarom een online leerplatvorm?
Er gaat veel informatie verloren en

er is dikwijls onvoldoende motivatie om een opleiding opnieuw te
volgen. Begrijpelijk, nieuwe medewerkers geven jullie voorrang, er
is soms te veel herhalingen, andere prioriteiten, …
Dit platvorm laat jullie leren op
jullie eigen tempo en op een aantrekkelijke manier. Met filmpjes,
oefeningen adhv interactieve vragen en nog veel meer brengen we
jullie kennis aan.
Waarom hier nu tijdens deze
tijden mee starten?
We vermijden circulatie en hierdoor is er geen vorming meer. Via
dit platvorm kunnen we toch nog
vorming aanbieden. Sommige opleidingen zijn nu éénmaal verplicht
te volgen.
Gaan we helemaal weg van het
klassieke lesgebeuren?
Nou, niet helemaal. De tijdspanne
van de vorming zal minder lang
zijn en meer praktijkgericht! Maar
dit zal niet voor september zijn.
Caroline De Coster
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Merci voor 40 jaar muziekweek

H

et is weer voorbij: onze
traditie van muziekweek …

Op 3 februari was het verzamelen geblazen voor ons animatieteam
(activiteitenbegeleiders,
therapeuten, sportmensen) om de
creativiteit te laten opborrelen!
Ondertussen kwamen van 3 t.e.m.
6 februari de externe sfeermakers:
2 accordeonisten en onze gekende Theo met zijn saxofoon
vrijwillig op alle groepen langs om
de goesting naar de muziekweek
aan te wakkeren. Het was een
schot in de roos: stralende glimlachen op de gezichten van onze
zorgvragers! Ook onze muzikanten
vonden het een leuke ervaring.
Aangezien het een jubileumjaar
was, waren er 3 therapeuten (de
toonzetters) die een quiz combineerden met een zoektocht in
het hoofdgebouw: 40 vragen op
panelen die de leefgroepen vooraf
versierd hadden. De vragen gingen
terug naar de voorbije 40 jaar met
foto’s uit de oude doos.
Een TV op de overloop aan de eerste lift toonde filmpjes van weleer.
Hoe tof was dat: zoeken wie die
‘jonge’ personen waren die toen al
zo zot konden doen!!!
Vanaf donderdagmiddag 6 t.e.m.
14 februari (Valentijn!) waren 2
rondreizende en 3 vaste ateliers op
pootjes gezet.
Ongelooflijk waar die mensen hun
inspiratie blijven halen! In deze
40ste editie waren het stuk voor
stuk pareltjes: vernieuwend en
geen copy-paste!
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Rondreizend verhaal 1
Bracht het verhaal van de giraf die
een danspartner zocht en dit met
verschillende dieren en elementen
uit de klassieke muziek. Poppen,
schaduwspel, muziek, … maar Papageno, de muizen, de octopus en
olifant waren met glans de favorieten! Wat een luxe voor de groepen: ze moesten de deur niet uit
en kregen een privé voorstelling
aan huis!

VOETSPOREN

Rondreizend verhaal 2
Maakte een heuse vuurtoren die de
aandacht trok en het spel met natuurelementen van de kust in tactiele, auditieve en visuele sensaties
waren super voor iedere toeschouwer! De zorgvragers die in hun luie
stoel/zetel bleven zitten om hun
privé voorstelling op hun af te laten komen, genoten ten volle!
Verhaal (polyvalente zaal)
De vriendschapsband tussen kind
en pinguin was ontroerend mooi
gebracht: hun tocht om elkaar te
helpen en te vinden… het was een
verhaal en show met alles er op en
er aan!
Live Muziek (Vincentius)
Een ware beleving van horen en
zien van een zo goed als professionele band die alle muziek zelf produceerde. Je werd mee getrokken
in de schwung, stil zitten was
moeilijk en meedoen super!
Basaal atelier (Kameleon)
Hier was een reis tussen de planeten op de planken gezet: sensaties

van kleuren, geluiden, visuele triggers, robots, interacties met het
publiek. Dit gebeurde in een heel
originele opstelling: het publiek
centraal, de rug naar elkaar en
met het gezicht naar het decor dat
helemaal rond de lokaalmuren was
op gebouwd!
In totaal waren er 1316 inschrijvingen (waarvan 294 vanuit BOschool Ter Leie, 14 POAH, 6 externen, 136 kinderen personeel) voor
de vaste ateliers. Elke groep en
alle klassen op school kregen er
boven op een privévoorstelling van
de rondreizende ateliers.
Wie er niet bij was heeft veel gemist! De eerste inschrijvingen liepen met mondjesmaat binnen,
maar het enthousiasme sloeg vlug
over toen mensen hoorden hoe
goed het terug was dit jaar!
Het was een geslaagde onderneming; vermoeiend maar oh zo voldoening gevend!!!
Voor het animatieteam werd dan
de laatste donderdagavond nog
een verrassende afsluiter voorzien om het samen-gevoel, de voldaanheid en het werkplezier van
de ganse groep tot een hoogtepunt
te laten komen: ontspanning na de
grote inspanning was meer dan
verdiend!!!
Wie er bij was: sssshhhhhhtttt,
blijft onder ons!
Ik kan gerust zeggen:
het SAMEN was er! De dankbaarheid voor de samenwerking en het
resultaat van dit jaar was er ook!
De emoties waren er ook; het was
IN-TEAM!
Ik kan het niet genoeg zeggen in
naam van onze zorgvragers:
bedankt collega’s
voor de
schitterende ateliers die er terug stonden dit jaar!
An Beke
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Vijf redenen om vriendelijk te zijn
voor jezelf; zelfmededogen het geheime ingrediënt voor een aangenamer
leven

E

en sterker lichaam, een beter brein, minder stress: we
willen het allemaal, maar
hoe pak je dat aan? Er zijn
duizenden wetenschappelijke studies over dingen die goed zijn voor
lichaam en geest ... maar hoe krijg
je die ooit gelezen? Vandaag: vijf
redenen om vriendelijker te zijn
voor jezelf.
We zijn vaak hard voor onszelf. Als
we iets fout doen, dan zijn we snel
met zelfkritiek: "Waarom heb ik
dat gedaan? Hoe kan ik toch zo
stom zijn? Waarom blijf ik telkens
opnieuw dezelfde fouten maken?"
Het kan nochtans anders. Je kan
ook mild en vriendelijk zijn voor
jezelf, zeker wanneer je het moeilijk hebt. Jezelf ademruimte geven
en niet te snel jezelf veroordelen.
Aanvaarden dat het soms fout
loopt en dat we allemaal fouten
maken. Wetenschappers noemen
dat ‘self-compassion’, wat je kan
vertalen als "zelfmededogen" of
‘zelfcompassie’.
Er is de voorbije jaren veel onderzoek gedaan naar het effect van
zelfmededogen. De meeste studies
tonen een verrassend positief effect. Mild zijn voor jezelf beschermt je tegen angst en depressie. Het helpt je door moeilijke tijden, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of een chronische ziekte.
Het motiveert als je een doel wil
bereiken. Volgens wetenschappers
is het zelfs een goed alternatief
voor zelfvertrouwen.
En het best van al: zelfmededogen
is iets dat je kan leren. Je kan er
beter in worden. Ook daar kan de
wetenschap bij helpen. Aan het
einde van dit artikel vind je enkele
eenvoudige oefeningen om zelfcompassie te cultiveren.
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We zijn vaak te hard voor onszelf
Zelfvertrouwen is belangrijk, we
horen
het
van
jongs
af
aan. Ouders overladen hun kinderen vaak met complimenten, in
de hoop zo hun zelfvertrouwen te
stimuleren. Psychiater Lieve Swinnen spreekt zelfs over een ‘applaus
-generatie’: kinderen die voortdurend bejubeld worden en die voor
alles een ‘dikke duim’ of een applausje krijgen.
Ook psychologen dachten lang dat
je maar beter zo veel mogelijk
zelfvertrouwen hebt. Zelfvertrouwen werd gezien als de hoeksteen
van een goede geestelijke gezondheid. En inderdaad: mensen met
veel zelfvertrouwen zijn doorgaans
gelukkiger. Dat blijkt uit tientallen
studies.
Ondertussen weten we dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Zelfvertrouwen is kwetsbaar, vooral bij
mensen met een wankel zelfbeeld.
Voor hen is het rusteloos wachten
op dat ene opbeurende compliment. Als dat compliment komt,
dan zijn ze het snel weer vergeten.
En omgekeerd: ze voelen verdriet
en frustratie als de complimenten
uitblijven, of als er kritiek komt.
Zelfvertrouwen is kwetsbaar, zeker
voor mensen met een wankel zelfbeeld.
Zelfcompassie, vriendelijk zijn voor
jezelf dus, is niét afhankelijk van
je prestaties. Je kan ook vriendelijk zijn voor jezelf na een mindere
prestatie, na kritiek of gewoon als
je het even moeilijk hebt.
"Zelfcompassie betekent met een
zachte, milde houding naar jezelf
kijken", zegt KU Leuven-professor
Filip Raes. "Het betekent dat je
ook mild bent voor jezelf bij fouten
en mislukkingen en bij vervelende

“Je kan ook mild
en vriendelijk
zijn voor jezelf,
zeker wanneer
je het moeilijk
hebt.”
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gedachten en pijnlijke gevoelens.
Dat is een tegenwicht voor de sterke innerlijke criticus, waar veel
mensen mee worstelen."
Zelfmededogen is een goed alternatief voor zelfvertrouwen
Toegegeven, zelfmededogen klinkt
een beetje flauw. Mensen associëren het vaak met zelfmedelijden
en zelfbeklag. Ze vrezen dat zelfmededogen hen laks en lui zal maken. Dat ze niks gedaan zouden
krijgen als ze te vriendelijk zijn
voor zichzelf.
De achterliggende gedachte: je
moet jezelf af en toe een flinke por
geven, alleen zo kom je vooruit.
Niet te lief zijn voor jezelf en luisteren naar je innerlijke slavendrijver.
Onderzoek toont nochtans aan dat
vriendelijk zijn voor jezelf hélpt om
je doel te bereiken. Stoppen met
roken, meer bewegen, gewicht
verliezen: het gaat makkelijker als
je vriendelijk bent voor jezelf.
Dat komt volgens een overzichtsstudie omdat zelfmededogen motiveert. Als je een doel probeert te
bereiken, krijg je onvermijdelijk te

maken met tegenslagen. Er zijn
altijd "ups and downs", dat is nu
eenmaal zo. Op die momenten kan
je jezelf voor de kop slaan. Hard
en kritisch zijn voor jezelf, want je
hebt tenslotte gefaald. Dat is deprimerend, je wordt er niet vrolijker van. En die negatieve gevoelens kunnen je motivatie ondermijnen.
Negatieve gevoelens kunnen je
motivatie ondermijnen
Zelfmededogen kan je beschermen
tegen dat deprimerend effect. Als
je vriendelijk bent voor jezelf, kan
je tegenslagen en mislukkingen
makkelijker aanvaarden. Je maakt
fouten, net als iedereen. Daar is
niks mis mee, het hoort gewoon bij
het leven. Je hoeft jezelf niet voor
de kop te slaan. Gewoon vriendelijk zijn voor jezelf, overeind krabbelen en verder gaan.
Het is iets om aan te denken wanneer je net gezondigd hebt tegen
je goede voornemens. Probeer op
die momenten niet te hard zijn
voor jezelf. Bedenk dat een portie
mildheid je dichter bij je doel zal
brengen. Zelfmededogen kan je
helpen om weer recht te veren na
een tegenslag.
Zelfmededogen is motiverend
Zelfmededogen kan je beschermen
tegen angst en depressie, zo blijkt
uit verschillende onderzoeken. Dat
heeft te maken met piekeren, iets
dat vaak voorkomt bij mensen die
kampen met angsten en depressies. Zij zitten vaak gevangen in
een eindeloze spiraal van negatieve gedachten en gevoelens. Psychologen
noemen
dat
ook
wel ‘rumineren’, letterlijk ‘herkauwen’.
Dat is precies wat je doet als je
rumineert: keer op keer dezelfde
gedachten en gevoelens herkauwen, zonder vooruit te komen. Zo-
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als een koe die gras herkauwt,
maar dan met sombere gevoelens
en gedachten. Mild zijn voor jezelf
kan je beschermen tegen dat soort
vruchteloos gepieker.
Wetenschappers van de KU Leuven
onderzochten het beschermend
effect van zelfcompassie. "De resultaten suggereren dat zelfcompassie depressieve gevoelens kan
voorkomen of indijken", zegt Filip
Raes, die het onderzoek leidde.
"Dat komt vermoedelijk omdat het
piekeren wat aan banden kan leggen."
Zelfcompassie kan depressieve
gevoelens indijken
Wetenschappers van de Universiteit van Arizona onderzochten het
effect van zelfmededogen als je
aan het scheiden bent. Dat leidt
vaak tot zelfkritische, negatieve
gedachten. Piekeren over dingen
die je anders of beter had kunnen
doen. Boos zijn op jezelf, om fouten die je niet meer kan rechtzetten: "Had ik toen maar... Ik had
beter nooit .... Waarom heb ik
toen...?"
Het onderzoek toont aan dat mildheid tijdens zo'n moeilijke periode
kan helpen. Mensen met meer
zelfmededogen
verzoenen
zich
makkelijker met hun nieuwe situatie. Ze worden minder meegesleurd in een maalstroom van verwijten, negatieve gevoelens en
zelfkritiek. Zelfs negen maanden
later was dat positief effect duidelijk te merken.
De titel van het onderzoek vat het
mooi samen: "Als je weg gaat bij
je ex, wees dan vriendelijk voor
jezelf."
Zelfcompassie kan ook helpen als
je chronisch ziek bent. Dat blijkt
uit studies bij patiënten met coeliakie, HIV, gewrichtspijn en diabetes.
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"Mensen gaan vaak piekeren als ze
in een moeilijke periode zitten",
zegt Filip Raes. "Dat piekeren leidt
tot extra stress. Die stress kan
chronisch worden en dat is schadelijk voor lichaam en geest. Zelfcompassie legt het piekeren lam,
zodat die cyclus onderbroken
wordt. Zo gaat de stress niet woekeren in je lichaam en je hoofd."
Zelfmededogen kan je door een
moeilijke periode helpen
Vriendelijk
zijn
voor jezelf is gelinkt aan heel
wat positieve uitkomsten. Mensen
met veel zelfcompassie
zijn
gemiddeld gelukkiger, optimistischer, veerkrachtiger en nieuwsgieriger. Ze voelen zich meer tevreden over hun
leven en meer
verbonden
met
hun medemens.
Dat klinkt allemaal fantastisch,
wie wil dat niet?
Het probleem is
natuurlijk: als je
van nature zelfkritisch bent, dan
kan je dat niet
zomaar veranderen.
Het
goede
nieuws is dat je
zelfcompassie
kan
cultiveren.
Niet van vandaag op morgen,
maar met kleine stapjes. Zo zijn er
tegenwoordig specifieke vormen
psychotherapie die zelfmededogen
trainen. De twee bekendste zijn
Compassion Focused Therapy en
Mindful Self-Compassion. Ook een
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mindfulness-training kan je helpen
om milder te worden voor je zelf.
Er is ook veel dat je thuis kan
doen. Zo kan je een brief schrijven
naar jezelf als naar een goede
vriend: jezelf raad geven op een
vriendelijke, begripvolle toon. Ook
een combinatie van trage, diepe
ademhaling en jezelf aanraken kan
helpen.
Er zijn ook visualisatie- en meditatie-oefeningen om zelfcompassie
te cultiveren. Op de website
van Kristin Neff kan je gratis
begeleide
meditaties downloaden.
Er zijn heel wat meditatieoefeningen om zelfmededogen te
cultiveren. Hilde De Windt
Zelfcompassie-meditaties
lijken
wat
op
mindfulness-meditatie,
maar ze hebben een ander accent.
Ze helpen je om gevoelens van
genegenheid op te wekken voor
jezelf, bijvoorbeeld door het gebruik van je verbeelding of van
bepaalde woorden. Het is even
wennen, maar je kan het leren.
Het goede nieuws: je hoeft niet
beter te zijn dan een ander om
vriendelijker te worden te voor jezelf. Eén van de pijlers van zelfcompassie is net het besef dat we
allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dat niemand perfect is en dat
we allemaal fouten maken. Wetenschappers noemen dat ‘een besef
van gedeelde menselijkheid’.

blijven.
Of zoals Carl Rogers, de vader van
de humanistische psychologie, het
ooit formuleerde: "Pas als ik mezelf
helemaal aanvaard zoals ik ben,
kan ik veranderen."
Zelfcompassie is gelinkt aan
heel wat positieve effecten
Kristin Neff heeft op haar website
het onderzoek over zelfcompassie
verzameld. De meeste studies kan
je gratis inkijken en downloaden.
Benieuwd hoeveel zelfcompassie jij
hebt? Dan vind je op de website
ook een test die je thuis kan doen.
26 vragen beantwoorden en je
krijgt meteen je score.
David Dewulf schreef enkele boeken over zelfcompassie, onder andere ‘De weg van zelfcompassie’ en
"Zelfcompassie in training en therapie".
‘Compassie in je leven’ van Frits
Koster en Erik van den Brink is een
aanrader: een helder en gebruiksvriendelijk handboek voor het cultiveren van meer (zelf)compassie,
met heel wat begeleide meditatieoefeningen die je kan downloaden.
Van harte aangeboden door Filip
Desmet - Preventieadviseur

Dat besef maakt het cultiveren van
zelfmedodogen makkelijker. Je
hoeft het allemaal niet perfect te
doen. Het hoeft ook niet vandaag
op morgen. Tegenslagen horen er
gewoon bij. En het best van al: je
mag gewoon je onvolmaakte zelf
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Beleidsuitdagingen
in en door het coronatijdperk

Bizarre, hoogst ongewone tijden
beleven we. Zo goed als niemand
had de immense gezondheidscrisis
zien aankomen waar we de voorbije drie maanden mee te maken
kregen.
We zijn op het moment van het
schrijven van dit artikel in de
staart van de eerste golf van de
epidemie. Natuurlijk leven we op
hoop dat een tweede golf er niet
komt, of dat die minder fel zal toeslaan dan de eerste keer. Al was
het maar omdat de samenleving er
beter op voorbereid zal zijn.
Dat is voor ons als DVC niet anders. Ook wij hebben de voorbije
drie maanden heel wat geleerd.
Bijvoorbeeld dat wij konden terugvallen op een aantal heel goed uitgebouwde structuren, informatiekanalen en op heel veel deskundige en bereidwillige medewerkers.
Daar willen we op verder bouwen,
goed wetende dat we door de onzekere toestand meer dan eens
zullen moeten zorgen dat we een
spreekwoordelijke slag om de arm
hebben. We zitten niet in een tijdperk na Corona, maar in een tijdperk mét Corona. En dat is wel
even wennen!
Hoe doen we dat dan best, vooruit
kijken in de nogal troebele toekomst?
Waarschijnlijk door even terug te
kijken waar wij begin maart stonden en te kijken hoe en wanneer
we de draad terug kunnen opnemen.
Maar waar stonden we dan een
paar maanden geleden? Ik ben
niet te beroerd om te erkennen dat
ik daarvoor toch een geheugensteuntje nodig heb gehad. Deze
crisis heeft erg veel gevraagd van
ons allemaal, en heeft vooral veel
mentale ruimte ingenomen. Het is
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die mentale ruimte die we geleidelijk aan terug willen gaan invullen. Ik neem je even mee in een
paar belangrijke beleidspunten.
Ik voeg er onmiddellijk aan toe
dat deze opsomming verre van
volledig is. Het is ietwat naar eigen inzicht, dus wat hier niet uitgewerkt wordt is zeker niet van
minder belang.
We starten met de organisatieontwikkeling. Je herinnert je
wellicht nog dat wij, echt tot vlak
voor het uitbreken van de crisis
en de start van de lockdown, een
tiental personeelsbijeenkomsten
hebben georganiseerd waarin we
jullie de blauwdruk van de nieuwe
organisatie hebben voorgesteld.
Er was toen in principe tijd tot
juni om feedback te geven, we
zouden daar dan in de vakantiemaanden verder aan werken tot
we een consensusmodel vinden.
De eigenlijke start hadden we
voorzien in januari. De crisis heeft
daar een serieuze rem op gezet.
Dat betekent niet dat we alles zomaar stopzetten. Integendeel,
nog in de maand juni roepen we
de werkgroep ‘blauwdruk’ opnieuw samen om een nieuw tijdspad uit te tekenen. Dat zal zonder
discussie niet meer binnen de
eerst gestelde termijn kunnen
zijn. Maar we gaan ervan uit dat
we doorheen de crisis ook nog
extra informatie kunnen halen om
het uitgetekende model verder te
verfijnen en aan te passen. We
geven daar nog voor de start van
de zomer nieuws over!
Een tweede belangrijk moment
was de definitieve verwerving van
een perceel grond aan de overkant van het gebouw. Hier was
de crisis iets minder spelbreker.

“Ik neem je
even mee in
een paar
belangrijke
beleidspunten.”
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De definitieve administratieve afhandeling van de aankoop ligt achter ons. En intussen hebben we
een overheidsopdracht uitgeschreven om een architectenbureau aan
te stellen die onze plannen concreet moeten vertalen in een formele bouwaanvraag.

“We blijven
de ambitie
hebben om nog
in 2020 een
bouwaanvraag
ingediend
te krijgen.”

We zijn daar al een heel eind mee
opgeschoten, in zoverre dat wij
normaliter in de maand juni kunnen overgaan tot de aanstelling
van de architect. We blijven de
ambitie hebben om nog in 2020
een bouwaanvraag ingediend te
krijgen. Als dat allemaal lukt, dan
is het realistisch te veronderstellen
dat wij binnen een tijdspanne van
drie tot vier jaar volop aan de
bouw bezig zijn. Je weet uiteraard
ook dat bouwprocessen lang kunnen duren en dat de minste
‘klacht’ een vertraging van een hele tijd kan betekenen. Maar optimistisch als we willen zijn denken
we toch dat die timing moet mogelijk zijn. Dat zou dan nieuwe huisvesting betekenen voor een 40-tal
minderjarige zorgvragers, gecombineerd met een initiatief rond bij
voorkeur inclusieve kinderopvang.
Nog iets wat op ons ligt te wachten, maar niet zonder dat we er
reeds intern aan verder hebben
gewerkt: de herijking van de geïntegreerde werking met de BO
-school Ter Leie. Het is van wezenlijk belang dat wij een aantal
afspraken uit het verleden herbekijken, aanpassen aan de huidige
situatie, en dat vanuit een gezamenlijke en gedeelde visie op integrale zorg voor de kinderen. De
laatste weken hebben wij een aantal mooie voorbeelden gezien van
samenwerking, zelfs al is er wederzijds mogelijk nog ruimte voor
vooruitgang. Weet echter dat het
vertrouwen dat nodig is om een
nieuwe gezamenlijke toekomst,
aanwezig is en door zoveel moge-

lijk mensen best ook uitgedragen
wordt. Gaande van de bestuurskamers tot en met op de werkvloer.
Zeker niet te vergeten : de introductie van een persoonsvolgende financiering in de minderjarigenwerking. De oorspronkelijke
timing daarvan was dat de eerste
experimenten over de invoering
ervan reeds zouden starten in
2020. Het is te vroeg om daar iets
te kunnen over voorspellen, maar
het lijkt weinig waarschijnlijk dat
we tegen dan een goed uitgewerkt
instrument gaan hebben om de
zorgzwaarte van de zorgvragers
correct te gaan berekenen. Dat
neemt niet weg dat wij wel zelf onze voorbereidingen hierop verder
moeten zetten. Het geeft ook aan
dat het geen foute inschatting was
om ook reeds bij de minderjarigenwerking te beginnen werken met
een goed doordacht planningsinstrument. Zelfs wanneer dat instrument zeker nog aan verfijning
en vereenvoudiging toe is. Sowieso
wordt dit de komende jaren een
hot item.
We zouden het in deze bijdrage
ook nog kunnen hebben over het
instellingsbeleidsplan, de woon- en
leefkosten die we verder moeten
afwerken, het belangrijke werk in
de werkgroep verbouwing, over
zorginnovatie, … Maar dan krijgen
we een bijdrage die te lang is voor
deze Brug.
Misschien kan ik dan beter afsluiten door aan te geven dat we intussen in de overgangsperiode zitten van onze huidige personeelsdirecteur Cecile en de nieuwe, Elena
Goossens.
Corona zal een ‘traditionele’ voorstellingsronde wat in de weg staan,
maar we laten dat natuurlijk niet
zomaar passeren. Ook daar hoor je
nog meer over!
Dirk Remy
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Ambiance verzekerd in ons DVC

O

ns animatieteam zit niet
stil.

Ondertussen hebben we al
heel wat feest en ambiance verkocht en onze klanten betaalden ons met gulle glimlach!
Daarvoor staan we met veel goesting klaar!
In de kerstvakantie werden 2
films op groot scherm gebracht
“KLAUS” en “ DESPEREAUX, de
dappere muis”. Ondanks de minimale bezetting hebben toch telkens 30 zorgvragers kunnen genieten van de cinema.
Er was onze Gala animatie 2 januari: Een chique receptie met
warme hapjes en live muziek gebracht door een heel muzikale familie die vrijwillig piano- en harpmuziek bracht! Iedereen werd verwacht in galakledij en kon voor het
binnenkomen nog wat bij geschminkt worden.
We gingen ook vol op voor onze
Winter animatie 21 januari in
het hoofdgebouw maar ook in
de site Dageraad! In het hoofdgebouw mocht iedereen verzoeknummers doorsturen. De grote
tent werd opgezet op de koer, er
werd een ‘ijsgang’ gemaakt en
overal waren lichtjes te zien! Een
vuurschaal om je aan te verwarmen mocht natuurlijk ook niet ontbreken.
Er stond een echte DJ die aan ieders verzoek een antwoord gaf
met klinkende muziek. Kraampjes
met churros, sneeuwmousse en
warme chocomelk waren vol op te
krijgen. Zeker 150 zorgvragers
kwamen op ons af om ondanks de
kou een dansje te plaatsen of de
stem te laten horen.
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In Dageraad was er sfeer gebracht
rond een kampvuur met liedjes en
dans, in fietsenstalling was een
rustig winterhoekje met winterbeelden. Warme drank en hap ontbraken er natuurlijk ook niet!
Over onze Muziekweek van 3 tot
14 februari vind je in deze Brug
een uitgebreid verslag.
Carnaval / Catwalk animatie 25
februari werd memorabel! Iedereen werd uitgenodigd om vrij podium te brengen op onze catwalk.
Het werd een schot in de roos! Er
waren 10 groepjes die zich van
hun beste kant lieten zien. De Polyvalente zaal barstte bijna uit
haar voegen! Wat een ambiance!!!
Volgende data stonden nog op stapel maar de Corona kwam er een
grote stok tussen steken… en gingen/gaan niet door:
Avond animatie 16 en 17
maart: alle groepen zouden in de
vooravond bezoek van ons animatieteam krijgen om een rustige
nacht in te gaan…
Verrassingsanimatie 9 april in
site Dageraad: Ik kreeg al de
kans om de eerste voorbereidingen
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mee te maken: het zou een knaller geworden zijn in Dageraad!....
Crea animatie 16 april : Er
werd een knutselactiviteit voorzien in teken van de Lente zowel
in het hoofdgebouw als op Dageraad. Die dag was er ook een
uitstap voorzien naar Temse:
FESTISPECIAL.
Lente
wandeling
18 mei
(i.p.v. 27 april!!) We zouden
terug naar buiten trekken en de
brug naar Dageraad slaan….

op gepikt! Niet gezien???
•

De speelotheek werd bijna
leeg geplukt. Het speelgoed
bleef eerst op de groepen,
maar dit werd versoepeld en
nu kan het speelgoed terug
komen, grondig ontsmet en
terug uitgeleend worden!
Terug naar meer variatie!

•

Muziek van buitenaf brengen door onze eigen muzikale collega’s: zelfs de hele
buurt werd mee geanimeerd! De schwung was zeker aanwezig!

•

Animatieclown, bewegingscoach, muziek via een gesponsorde hoogtewerker de
hoogte in om aan de ramen
van ons hoofdgebouw ambiance te brengen! Een unicum!

•

Op de groepen zelf: activiteiten, ondersteuning en
veel meer door onze therapeuten, activiteitenbegeleiders en sportmensen

•

En challenges tussen de
groepen in de Corona cup!

Oliebollenbak 19 mei…

“Een aantal
initiatieven
werden zelfs
door de pers
opgepikt.
Niet gezien?!”

Wandel3daagse in Deinze 2627-28 mei…
Lions BAD festival in Expo
Roeselare 28 mei: gesponsord
door Lionsclub Deinze…
Heilig Hartfeest 11 juni: Dit
jaar zouden we voor een grote
uitdaging gaan: een wereldrecord rolstoeldansen: meer dan
125 duo’s en het record is van
ons!!!...
Uitstap naar Zee 24 juni: voor
onze zorgvragers die nood hebben aan extra beweging, plaats,
buitenlucht en weinig extra prikkels verdragen….

We laten ons niet doen!!!
An Beke

Vakantie animatie juli en augustus: horen jullie nog zeker
van! Ondertussen wachten we
nog het verdere verloop af van
de exit van het coronabeestje…
We blijven voortdurend alert om
geen risico’s te nemen, maar zijn
aan het aftasten wat wel/niet
kan. Toch blijven we zoeken naar
mogelijkheden om het in ons
Bachte terug leuk en gezellig te
maken!
Tijdens coronatijden: werden
ook door ons animatieteam extra’s voorzien! Een aantal initiatieven werden zelfs door de pers
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Vijf vragen aan Milan

In elke Brug stelt één medewerker enkele vragen aan een andere medewerker van het DVC Heilig Hart. Matthieu Goossens, medewerker technische dienst, stelt vijf vragen aan Milan Lavent, ergotherapeut.

W

Wie ben jij en hoe
kunnen we jou herkennen binnen DVC?
Ik ben Milan Lavent, een
21-jarige jonge kerel afkomstig uit
Olsene woonachtig te Gent. In juni
vorig jaar studeerde ik af als ergotherapeut en sinds 14 oktober
werk ik binnen het centrum. Hoe
je mij kan herkennen binnen het
DVC? Volgens mijn collega’s aan
mijn krullenkop, witte sokken en
opgerolde broek.
Waarom heb je voor deze job/
studie gekozen? Wat spreekt
jou hier aan?
Oorspronkelijk wist ik niet zo goed
wat te gaan studeren. Één ding
was ik echter wel zeker, ik wou
geen zittende job waarbij ik een
hele dag vast zat aan een bureau.
Aangezien ik een zéér uiteenlopend interesseveld heb, ben ik mij
gaan informeren voor heel wat zaken. Ik twijfelde tussen het leger,
leerkracht LO, eventmanagement,
opvoeder, … uiteindelijk waren er
enkele leerkrachten die mij in de
richting van ergotherapie wezen.
Zo ben ik eens een dagje komen
meekijken binnen het DVC en BOschool. Na wat verkenningswerk
rond ergotherapie had ik wel het
gevoel dat dit iets voor mij was.
Mijn mama motiveerde mij om
hiermee door te zetten aangezien
zij zelf ook ergotherapie gestudeerd heeft en mij dit wel zag
doen.
Wat zijn je hobby’s?
In mijn vrije tijd hou ik mij bezig
met allerlei zaken. Zo speel ik al
16 jaar voetbal en een jaar of 2
ook minivoetbal. Alles rond tech-

32 - DE BRUG

nologische snufjes en gadgets kunnen mij bekoren. Daarnaast speel
ik ook vaak en graag games op
mijn PC. Ik zou ook wel durven
zeggen dat ik een ‘sneakerhead’ en
‘hypebeast’ ben. Dit aangezien ik
graag iets exclusievere sneakers
en kledij verzamel. Deze hobby is
wel veel kleinschalige gezien het
prijskaartje van zo een verzameling. Een recent bijgekomen hobby
is het spelen van gezelschapspelen
met vrienden. Een wekelijkse spelletjesavond staat zeker op de
agenda.
Welke droom zou je graag verwezenlijken? Waar droom je
van?
Vroeger droomde ik er van om
profvoetballer te worden maar ik
vrees dat het daarvoor al te
laat is haha. Ik denk dat er
hieruit een andere mini
droom gegroeid is om professioneel gamer te worden. Dit zijn echter wilde
dromen.
Iets wat ik nu graag zou
verwezenlijken is het uitvinden of ontwikkelen van een
specifiek hulpmiddel wat
een impact kan hebben op
de zorg. Momenteel ben ik
mij aan het verdiepen in
het 3D-printen en het zou
voor mij een droom zijn om
hiermee iets te kunnen betekenen voor de zorg. Het
is alleszins nog geen specifieke droom met een plan
eraan verbonden.
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Had je 10 miljoen, wat zou jij
dan doen?
Eerst en vooral zou ik een feestje
bouwen haha. Na het feestje zou
ik graag mijn ouders en broers willen steunen waar nodig. De rest
van het geld zou ik investeren om
een mooie toekomst uit te bouwen. Een eerste woning zit daar

zeker in, misschien een nieuwe
auto. Ook zou ik zeker investeren
in het ontwikkelen en uitwerken
van ideeën die ik heb rond hulpmiddelen. Een nieuwe 3D-printer
bijvoorbeeld die sneller en beter
print zou wel handig zijn.

Familieberichten

GEBOORTE

Vliege, leefgroepbegeleider Contrabas

Febe Callaerts, 9 december 2019,
kleindochter van Katleen Vanhaverbeke, leefgroepbegeleider Sfeer en
nichtje van Hadewych Callaerts,
leefgroepbegeleider Aquamarijn.

Victor Deseyn, 26 maart 2020, zoontje
van Mieke Vanyzere en Niels Deseyn,
medewerker sport

Romane Claeys, 20 december 2019,
kleindochter van Paul Mastelinck
(medewerker keuken) en Katrien Lippens,
verpleegkundige
medische
dienst)
Alessia Schelstraete, 27 december
2019, kleindochter van Mieke De
Meyer, medewerker wasserij.
Roanne Teerlinck, 27 december 2019,
kleindochter van Karine Haerinck,
diensthoofd kiné.

Ieza De Rock, 30 maart 2020, dochtertje van Bart en Femke Van Damme, leefgroepbegeleider Dageraad
Groen
Isa Segers, 1 april 2020, dochtertje
van Jens en Joke Martens, logo BO
Ter Leie
Anna De Pestel, 1 april 2020, dochtertje van Koen en Lena De Groote, tot
2018 ergo en leefgroepbegeleider en
kleindochter van Hilde Van Damme,
leefgroepbegeleider Dageraad Oranje

Fauve en Odès lagrange, 10 januari
2020, dochtertjes van Dylan en Janna
Nachtergaele,
leefgroepbegeleider
Meccano

Lucie D’huyvetter, 6 arpil 2020, zoontje van Emily Veltjen en Jeroen DHuyvetter, leefgroepbegeleider Windroos en kleinzoon van Lene Glibert,
ergo

Liv Meganck, 17 januari 2020, dochtertje van Niels en Soraya Delva, leefgroepbegeleider Amethist

Louis Zenner, 19 april 2020, kleinzoon
van Jeanny Vandevyvere, leefgroepbegeleider Contrabas

Louis Van de Vyver, 24 januari 2020,
kleinzoon van Christelle De Waele,
leefgroepbegeleider SI en René De
Baere, kine. Metekind van Tine van
de Vyver, leefgroepbegeleider Sfeer.

Achiel Bossuyt, 5 mei 2020, zoontje
van Niels en Stéphanie Van Dorpe
(VAV leefgroepbegeleider) en kleinzoon van Cathérine Bourgeois, AB
De Klipper

Nuïz Vyncke, 26 januari 2020, zoontje
van Pieter en Britt Boes, ergo

Theo Aerts, 7 mei 2020, kleinzoon van
Ria Vercamer, pastor tm maart 2017

Remus De Baets, 4 februari 2020,
kleinzoon van Marianne Gevaert,
leefgroepbegeleider Meccano

Zo hard gewenst, zo hard gemist
Rohan en Abel Selschotter, geboren en
overleden op 7 oktober 2019 , zoontjes van Bert en Soetkin Devlieghere, leefgroepbegeleider Sjabloon

Viktor Vliege,26 maart 2020, zoontje
van Delphine Van Hoe en Thomas
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KUS

OVERLIJDEN
Mevrouw Alice De Moerloose, 8 december 2019, schoonmoeder van Gerda
Ameije, OC
De heer Antoine Van Hoe, 22 december 2019, vader van Marleen Van
Hoe, leefgroepbegeleider Amethist
Mevrouw Denise Van Vooren, 26 december 2019, schoonmoeder van Dirk
Heyde, teamhoofd
Mevrouw Rosine Saveyn, 26 december
2019, schoonmoeder van Martine
Platteau, medewerker weddendienst;
Valerie Luzin, 1 januari 2020. Valerie
verbleef op Meccano
De heer Hervé Platteau, 13 januari
2020, vader van Martine Platteau,
medewerker weddendienst
Dimitar Dimitrov, 25 januari 2020. Dimitar verbleef bij Sfeer
De heer Roger Casteleyn, 30 januari
2020, vader van Marinka Casteleyn,
ergotherapeute
Mevrouw Jacqueline Delmotte, 1 februari
2020,
moeder
van
Greet
Goutsmet, logo
Mevrouw Iréna Saelens, 2 februari
2020, grootmoeder van Cindy Faelens, medewerker boekhouding
De heer Willy Galle, 3 februari 2020,
schoonvader van Els Van Eenaeme,
medewerker sport
Mevrouw Anna De Clercq, 11 februari
2020, grootmoeder van Dorine Bracke, leefgroepbegeleider Amethist
De heer Ivan Nachtergaele, 19 februari
2020, grootvader van Dries Nachtergaele,
verpleegkundige
Domino/
diensthoofd pedagogiek ad interim
De heer André Dhont, 22 februari
2020, schoonvader van Bart Schobben,
B&A totaalzorg
Sophie Nogues Y Agustin, 3 maart
2020. Sophie verbleef bij Aquamarijn.
De heer Carlos Vermiesch, 6 maart
2020, schoonvader van Madi Bracke,
leefgroepbegeleider bij Mozaïek

HUWELIJK
Sylvie Devos en Filiep Gobert, 14 februari 2020, medewerker algemeen
onderhoud
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Mevrouw Julienne Baert, 15 maart
2020, schoonmoeder Carine Soenens, VAV vervanger Dageraad
De heer Walter De Zutter, 15 maart
2020, vader van Hilde De Zutter,
nachtbegeleider
De heer Hugo Callaerts, 18 maart
2020, schoonvader Katleen Vanhaverbeke , leefgroepbegeleider Sfeer
en grootvader van Hadewych Callaerts, leefgroepbegleider Aquamarijn.
Mevrouw Norva Vermandel, 16 maart
2020, schoonmoeder van Patsy
Strobbe, medewerker keuken
Mevrouw Francine Van den Bulcke, 20
maart 2020, moeder van Natalie
Vansuyt, medewerker onderhoud
Mevrouw Ivonne Vandewalle, 23
maart 2020, schoonmoeder van Cindy Schelstraete, medewerker keuken
De heer Antoon De Loof, 30 maart
2020, schoonvader van Krista Roosen, activiteitenbegeleider
Mevrouw Cecile Roegiers, 31 maart
2020, moeder van Dirk Remy, algemeen directeur
Mevrouw Esther Toch, 7 april 2020,
grootmoeder van Sandra Desmet,
medewerker distributie
Mevrouw Angèle Lameire, 5 april
2020, moeder van Karine Allemeersch, verpleegkundige Domino
De heer Abéla Despeels, 15 april
2020, schoonvader van Christine
Mestdagh, leefgroepbegeleider Saffier
Mevrouw Linda De Ketele, 19 april
2020, schoonmoeder van Els Alluyn,
leefgroepbegeleider Tangram
De heer Ignaas Delft, 24 april 2020,
schoonvader Kathy Doms, leefgroepbegeleider Dageraad Blauw
De heer Gerard Buyse, 19 mei 2020,
grootvader van Elies Lassuyt, leefgroepbegeleider Clavecimbel
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Heppie
Ik voel me ozo heppie
zo heppie deze dag,
en als je vraagt: wat heppie
als ik eens vragen mag?
dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik hep vandaag?
Joke Van Leeuwen

