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Ik weet het… Deze wekelijkse nieuwsbrief is er om op de
eerste plaats goed nieuws te brengen en dat kunnen we nu
ook, 1 slapeloze nacht later. De maatregel om bezoek toe te
laten werd door de overheid terug geschroefd en dat
bracht onmiddellijk de nodige rust bij bewoners, familie en
medewerkers.
Maar het heeft ons ook doen nadenken dat die dag er wel
aan komt en vraagt van onze organisatie pro activiteit en
creativiteit.
Voorlopig is er telefoon, mail, de post, Whats App, Skype,
You Tube en daar lijken de meeste mensen op dit moment
tevreden mee.
Nieuw is het babbelraam als antwoord op de koppels die in
Dijlehof wonen. Het babbelraam is een plexiplaat die we in
een raamopening plaatsen zodat 2 mensen rechtover
elkaar zitten, elkaar zien en horen.
Hij werd dan ook als eerste uitgetest door de koppels van
Dijlehof die omwille van de lock down apart wonen. Wegens
groot succes werd er alvast een tweede besteld aan de
stad Leuven. Je hoort er nog van.

Beste personeelsleden van Dijlehof,
Mijn eerste reactie op deze mededeling van de Veiligheidsraad was: eindelijk zal ik
mijn mama kunnen zien! Mijn hart juichte, maar mijn verstand nam het al snel over.
Deze ingreep is zo risicovol! Jullie hebben al zo hard het uiterste van jullie zelf gegeven
om Dijlehof ‘veilig’ te houden en deze maatregel kan dit zo snel de andere, verkeerde,
richting uit laten gaan. Daar ben ik ontzettend bang voor.
Het wordt een evenwichtsoefening tussen fysieke en mentale gezondheid voor alle
betrokkenen. Ook de praktische organisatie zal niet simpel zijn. Er zijn nu al handen
tekort, bezoek toelaten zal dat nog meer beklemtonen.
Ik wil jullie allemaal heel veel moed geven om, mochten jullie toch beslissen om
bezoek toe te laten, dit op een voor iedereen veilige manier te kunnen laten
plaatsvinden. Zowel het personeel, de bezoeker als de bewoner verdienen dat!
Er rest jullie een aartsmoeilijke taak te vervullen en ik zou niet in jullie schoenen willen
staan...
Groetjes,
Marie-Rose
Dochter van Rachel Meeus

Bewegen, bewegen en bewegen
Je hoort deze dagen niets anders. Bewegen is belangrijk voor ons fysiek en
mentaal welzijn. Deze media-boodschappen sluiten perfect aan bij de visie van
de kinesisten van Dijlehof.
Naast individuele behandelingen zijn er ook de groepssessies. Dankzij het goede
weer konden deze de voorbije weken buiten doorgaan. Per afdeling en met de
nodige afstand tussen de stoelen.

Complimenten doen deugd
Ik wil jullie bedanken voor
de nieuwsbrieven, het is
leuk om in deze moeilijke
periode wat goed nieuws
te lezen.
Bedankt voor de goede
zorgen en de extra
aandacht die de bewoners
krijgen.
Bedankt voor de
Whatsapp-videotelefoontjes.
Lea De Bie
Dochter Agnes Van den
Wijngaert

Aan alle collega’s,
Ondanks de drukte
ook nog bijkomende
nieuwsbrieven. Je
moet het maar
doen. Proficiat aan
iedereen !!!
Groetjes,
Lieve Ruwet

Bedankt voor deze
geruststellende informatie.
Dat geeft gemoedsrust. Ook
de wetenschap dat mocht er
iets met ons moeder
ongunstig evolueren u mij zou
verwittigen is een hele
geruststelling. Van Chris en mij
krijgen jullie alvast een mega
aantal pluimen. Hou moed,
weet dat jullie inzet erg wordt
geapprecieerd.
Rudi Demeuse,
zoon van Cecile Adriaens

