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Van bij de start komt er dagelijks een outbreakteam samen.
Directie, onthaal, woonzorgcoördinatoren en beide
coördinerende en raadgevende artsen maken hier deel van
uit.

Minderbroedersstraat 9B
3000 Leuven
V.U. Rudi Logist

De bedoeling is om dagelijks een status op te maken van de
lichamelijke en mentale toestand van bewoners en
medewerkers en van hieruit de werking te organiseren en bij
te sturen. Ook de dagelijkse instructies van de overheid
worden hier besproken en de dag zelf geïmplementeerd.

Genieten van de warmte
Gelukkig is er dagelijks de zon die ons licht en warmte geeft.
Tijd om buiten te genieten.
Hoog tijd om tenten en parasols te plaatsen.
Met dank aan
Bart en Geert!

Een duim, een pluim
Beste familie, vrijwilliger, sympathisant
Vorige week stond er onverwacht een bord in de tuin met de leuze:
‘een duim, een pluim’. Dit was overduidelijk een boodschap naar medewerkers
om hen te bedanken en te ondersteunen en naar bewoners om hen aan te
moedigen.
We willen dit initiatief de komende weken verder zetten.
Doe je mee?
1. Bedenk een algemene, eenvoudige leuze of een kleurrijke prent die voor
iedereen geldt
2. Zoek materiaal bij elkaar (hout, laken, schildergerief...)
3. Neem bij voorkeur waterbestendige materialen, dan blijft je werk langer
zichtbaar
4. Schrijf groot en duidelijk
5. Bedenk een houder
6. Breng je werk naar Dijlehof
7. Wij geven het een plaatsje in de tuin of
aan de inkom langs de Minderbroedersstraat
Heb je vragen? karin.vandoorne@dijlehof.be

Complimenten doen deugd
Dag collega's,

Om 12u stipt werden wij opgebeld
door Gerda Merckx. Zij wilde ons
een hart onder de riem steken en
had veel woorden van lof en
appreciatie voor wat we doen voor
onze bewoners!
Een erg lieve geste van een
voormalige collega.
Men zegge het voort...
Anik

Beste,

Ik wil heel de ploeg van Dijlehof
graag feliciteren met de genomen
maatregelen. Ze zijn noodzakelijk
om de bewoners en maximale
kans te geven om deze crisis te
overleven.
Met vriendelijke groeten
Luc Coppens, zoon van Irma Van Camp

