Beste familie,

Leuven, 7 mei 2020

Gisteren heeft de Nationale Veiligheidsraad nieuwe richtlijnen uitgebracht, die een nieuwe fase in de
afbouwstrategie inleiden. Voor de Woonzorgcentra zijn er tot op vandaag geen nieuwe richtlijnen die
de huidige werking zouden versoepelen. Het bezoekverbod blijft gelden voor onze organisatie.
Het babbelraam en babbelterras blijven uiteraard verder gepland. We zagen tijdens de eerste week
opluchting, blijdschap, emoties, verwondering en soms verdriet. Het geeft hoop en perspectief dat
we voorruitgang boeken. Maar we vragen hier ook ieders verantwoordelijkheid om de afspraken te
respecteren. Slechts één bezoeker per keer komt langs en het behoud van de veiligheidsafstand ten
opzichte van één ieder die in onze tuin passeert. Zo kunnen wij als hulpverlener beter onze job doen
en er zijn voor de bewoners hun welzijn. Goed om weten is dat we ons beter en getalenteerder
voelen in de opdracht van hulpverlener dan in de opdracht van politieagent.
We willen nogmaals extra aandacht vragen voor het volgende:
- Alle afspraken grondig na te lezen.
- Kom op tijd voor het bezoek aan het raam, verwittig indien er niemand komt.
- Parkeren en/of stationeren op het binnenplein laten we niet toe. Enkel artsen en
hulpdiensten kunnen binnenrijden.
- Opgelet: vanaf 11 mei betaal je terug parking in de Minderbroedersstraat.
Zondag is het moederdag. Een speciale dag voor velen onder ons.
Vermits we deze dagen onmogelijk bezoeken kunnen organiseren
namen we zelf initiatief.
• We voorzien een speciaal ontbijt
• Voor alle bewoners hebben we een zelfgemaakt presentje
• En indien het weer het toelaat is er een optreden(tje)
Pakjes, kaartjes, bloemen … zijn uiterst welkom. Gelieve ze wat te
spreiden over vrijdag, zaterdag en zondag. Zo ontlasten we de
weekendpermanentie en kunnen wij zorgen dat alles tijdig terecht
komt bij de juiste persoon.
Tot slot kan ik meedelen dat we ondertussen negen weken ver zijn, sinds de eerste communicatie
werd gedaan. We zijn als organisatie nog steeds ‘corona-vrij’ zowel bij bewoners als bij personeel.
Een hele prestatie die de nodige professionaliteit vergt van alle medewerkers in het WZC Dijlehof en
een dikke pluim verdient.
Laat ons nu samen hoopvol uitkijken naar morgen.
Namens het beleidsteam,
Rudi Logist
Campusdirecteur

