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Dit is een speciale editie van de maandelijkse nieuwsbrief.
Speciale tijden vragen om speciale edities.
Deze brief is enkel en alleen bedoeld om goed nieuws te
brengen, toffe ideeën, ondersteunende woorden…
Hij is voor en door iedereen die van dichtbij of van veraf in
deze Corona-periode te maken heeft met Dijlehof. Hij is
bedoeld voor bewoners, familie, sympathisanten,
medewerkers en vrijwilligers.
Voel je vrij om iets te posten, van welk formaat dan ook. Een
prent, een tekening of cartoon, een gedicht, een
aanmoediging.
Karin.vandoorne@dijlehof.be
Veronique.missoul@dijlehof.be

Zeg het met een bloem
Lente temperaturen,
een bloemetje in huis,
een bloemetje voor elke bewoner.

Dank u
AG insurance ‘Phil at Home’ bezorgde ons 12 tablets. Tablets
operationeel maken, spoedcursus, uittesten en vooruit met
de geit.
Wordt vervolgd.

Mondmaskers?
Jullie lieten ons (niet) stikken
Bedankt aan alle naaisters en alle schenkers van
katoen en biaislint.
In een week tijd kwamen we samen aan 350
mondmaskers . Deze worden dagelijks gebruikt
om onszelf en de anderen te beschermen.
Eerder preventief en om het gebruik van de schaarse
chirurgische maskers zo lang mogelijk uit te stellen.
We bouwen dus even een rustpauze in en houden
jullie verder op de hoogte.

Complimenten doen deugd
Dikke merci voor jullie duidelijke
berichtgeving
en al de moeite die jullie doen
om al die zorgbehoeftige
mensen een veilige opvang te
bieden.

“Wat al veel stress wegneemt: de
fijne gedachte dat onze Oma
goed verzorgd wordt door jullie en
in een veilige cocon zit. Bedankt
aan het verplegend, verzorgend,
logistiek en administratief
personeel.”

Kinderen van
Augusta Veulemans

Mehdi Vandroogenbroek

Dank aan personeel van Dijlehof voor de ‘dikke knuffel’.
Dank voor de steeds lekkere, sappige en zoete appelsienen.
Dank voor de minstens 5 flessen Bock tijdens het middagmaal.
Dank voor de verwenmaaltijd en vele culturele activiteiten.
Dank voor de goede zorgen van het personeel van Dijlehof.

Mark Cornelis

