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Vandaag schrijf ik een tiende editie.
Feesteditie? Een dubbel gevoel.
Want had ik geweten dat heel dit verhaal zolang zou
aanslepen dan was ik er niet even enthousiast aan
begonnen.
Maar beste lezer, trouwe lezer ondertussen. Wat ben ik
vooral jullie dankbaar. De vele reacties, bedankingen,
aanmoedigingen gaven inhoud aan de volgende edities en
moed om verder te schrijven. Ondertussen kregen al jullie
lieve mails een plaatsje in de liften waar medewerkers ze
dagelijks kunnen lezen. Het zijn zij die deze aanmoedigingen
verdienen.
Ik schrijf nog even door. In afwachting dat we deze speciale
edities kunnen inruilen voor een live gesprek, een echt
bezoek, een levend contact met jullie allemaal; de
noodgedwongen ‘thuisblijvers’.
Ik kijk er zo naar uit!

Karin Vandoorne
Beleidsmedewerker

Zorg voor jezelf
Minderbroedersstraat 9B
3000 Leuven
V.U. Rudi Logist

Van in het prille begin startten we een campagne ‘zorg voor
jezelf’. Een groep van vrijwillige psychologen staat paraat
voor de medewerkers. Zij zijn telefonisch en per mail
bereikbaar en willen een anoniem luisterend oor zijn.
Een van hen schreef mij het volgende:
“Een verwacht kabbelend beekje dat verstoord wordt als je even teugels
vieren zo hard nodig had! Ik kan me goed voorstellen dat het nu eens
helemaal gedaan zou moeten zijn, zodat jullie echt kunnen bijtanken en
op jullie effen kunnen komen. Er komt zoveel bij kijken, en we gaan een
nieuwe fase in waar risico’s aan verbonden zijn.
Maar er is geen ontkomen aan! Jullie hebben het al zo goed gedaan.
Iedereen zal zijn of haar kompas opnieuw moeten ijken, collega’s maar
ook bewoners en familie. Laat jullie rode draad niet los en ontrol hem in
kalmte en vertrouwen verder. Neem adempauzes want elke
ademhaling geeft even een break en nieuwe energie als jullie daar
bewust mee omgaan”.

Een ‘speciale’ moederdag
Zoals beloofd in onze communicatie zouden wij
deze moederdag mee onder onze vleugels nemen.
Zo ontvingen de bewoners van de
assistentiewoning de ene verrassing na de andere:
✓ Pralines aan de deurklink
✓ Sandwiches als avondlunch
✓ Een onverwachts privé-middagconcert

Complimenten doen deugd
Dank jullie wel om via o.a. de corona nieuwsbrief, de FB pagina's, de ' brieven aan
familieleden' enz. ons op de hoogte te houden van hoe goed jullie in Dijlehof de
coronacrisis meester blijven. Het succes van jullie aanpak zal wel bemoedigend zijn om de
bewoner de nodige zorg te blijven geven.
Zo blijft het bij jullie aangenaam wonen, leven en werken, ook in deze moeilijke tijden.
Dit kan alleen door de hoog kwalitatieve en blijvende inzet van allen. Ook een WZC toont
vooral in uitzonderlijke situaties hoe goed het er al dan niet is.
Vandaar onze grote bewondering en dankbaarheid voor jullie allen die hiertoe
bijdragen. Hiervoor applaudisseren we elke avond!
Samen met zovelen kunnen we het niet genoeg zeggen: " Jullie zijn helden! "
Het is tevens geruststellend te vernemen dat ook de bewoners en hun familie en vrienden,
een grote veerkracht aan de dag leggen en zo deze moeilijke situatie aankunnen. Ook zij
verdienen een pluim!
Hopelijk tot binnenkort en hou de moed erin!
Greet en Jos, die nu noodgedwongen thuis cafetariavrijwilliger spelen en elkaar bedienen
van een koffietje of een wijntje.
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