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Eigen liedjes kiezen
6 april 2020
Op woensdag 25 maart kwam Frank Casaert, familie van
mevr Aerts, liedjes draaien in de tuin. Bewoners konden de
dagen ervoor verzoeknummers doorgeven.
Twee dagen later is Gerd Heyvaert, de dochter van wijlen
dhr Heyvaert, samen met haar echtgenoot komen spelen
op het binnenplein en in de tuin (blazers). Dat was superleuk.
Meneer Steeno beschrijft het als volgt:
Minderbroedersstraat 9B
3000 Leuven
V.U. Rudi Logist

Proficiat voor dit tof initiatief. Het gaf een “Vlaamse kermis”
achtig plezant gevoel, veel zon en mooie muziek. Er werd
een lach getoverd op ieders gelaat. Voor herhaling vatbaar.
Dank u wel , Lucien Steeno”

We hebben veel contact met Mama via Facetime en zijn
ook in contact met thuisverpleging (fantastische mensen!).
Dinsdag heb ik haar boodschappen gebracht en de was
opgehaald (ze was in de eetzaal) dus geen contact. Straks
ga ik met de fiets nog wat puzzels brengen en haar was
terugbrengen en ophalen.
Ze heeft er begrip voor en houdt zich goed. We facetimen
veel en vragen ook aan kinderen en kleinkinderen om dat te
doen.
In elk geval hectische toestanden. Hopelijk houden we
het virus buiten en kan iedereen gezond blijven!
Lieve groetjes en bravo aan alle medewerkers in Dijlehof hé!
Geef dit maar door. Ze doen fantastisch werk dat heel erg
gewaardeerd wordt!!!!
Dochter van Mevrouw Ampe

Knuffel en groetjes op papier

Applaus,
Tijdens het
restaurant
gebeuren.
Met woorden van
dank.
Voor het
organiseren van een
boodschappen dienst voor de
flatbewoners
waarbij familie niet
kan inspringen.
Meneer Pouelmans

Complimenten doen deugd
Velo,
Is onze partner in het leasen
van fietsen voor
medewerkers. Zij deden ons
een fanatisch voorstel. Ze
stellen ons extra
‘fietsondersteuning’ voor en
brengen ons een
elektrische reserve fiets die
door medewerkers gebruikt
kan worden.

Een bestuurder schrijft

Nog heel veel moed en
sterkte in deze dagen. En met
een grenzeloos respect en
immense dankbaarheid voor
alle medewerk(st)ers in
Dijleland, die zich in volle
loyauteit blijvend inzetten,
ondanks risico’s voor de eigen
gezondheid, voor onze meest
kwetsbare medemensen.
Jullie leveren wondermooi
werk !

