Reflectie inspiratiedag kapsters WZND
‘De sfeer zat goed’, zei een bewoonster die zonet een makeover had gekregen. Ze blijft actief en enthousiast deelnemen
aan de evaluatie van de inspiratiedag voor alle kapsters van
Woonzorgnet-Dijleland. Ze nam het woord en wij, moe van deze
intensieve dag, zagen dat het goed was.
Gastvrij werden we die ochtend ontvangen in WZC Keyhof met
Greet, Eliane en Nathalie als gastvrouwen. Onthaal en logistiek
waren top.
We stelden ons aan elkaar voor met het spel ‘De Kolonisten van
Dijleland’. Het ijs was gebroken, de trend was gezet. Uit een
aanbod van 6 thema’s werden er 4 weerhouden: casussen met
vraagstelling, wat te doen bij kleine ongevallen, de zorgvisie
rond
euthanasie
en
een
rondleiding
in
Keyhof.
Verplaatsingstechnieken en het elektronisch zorgdossier
verplaatsten we naar latere datum.
Door ieders actieve deelname was de dialoog niet te stoppen
en de voormiddag te kort. De middag werd, ondanks het
bezoek van Griet, ingekort.
Kapper en lesgever Kevin was aangekomen en wou volgens
plan om 13 uur starten. Zijn inleiding was ontroerend: hoe ruim
en smaakvol dit kapsalon was, met een centrale plaats aan de
ingang. Hij had veel respect voor de kapsters die professioneel
te werk gingen binnen een toch wel specifieke setting:
‘chapeau’. Maar hij daagde ons ook uit om mensen, ongeacht
hun leeftijd, te informeren over nieuwe trends, kleine dingen uit
te proberen en durven af te stappen van routine. ‘Hetgeen niet
enkel de bewoner maar ook jezelf ten goede komt’, voegt hij
eraan toe.
De 3 modellen hadden er, net als de kapsters, zin in en lieten
zich graag verwennen. Snit, kleuring, tasje koffie, schminken en
hup op de foto. De make-over leek wel een metamorfose en
niet enkel aan de buitenkant. De innerlijke mens werd zichtbaar
gevoed en verwend. Als herboren stapten de 3 modellen
zelfzeker, tevreden en dankbaar naar buiten. Klaar om de
wereld te veroveren.
En de kapsters? Met een valies met nieuwe trends, verhalen,
ervaringen en oplossingen tellen ze af naar de eerstvolgende
bijeenkomst. Afspraak april 2018 in De Wingerd.
Nore, Greet en Karin

