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We zijn 11 weken ver en beseffen elke dag opnieuw hoe
belangrijk familie is. Ergens wisten we dat al wel, nu voelen we
het. Het is een intens gevoel. Ieder van ons ervaart het in zijn
eigen thuissituatie maar hier in Dijlehof zie je wat het gemis bij
anderen doet en voel je je machtelozer. Het duurt ook veel
langer dan verwacht. Onze creativiteit is nog niet op maar hoe
goed we ook proberen, we zijn geen ‘evenwaardige’
vervangers .
Vandaar zijn eigenlijk de bewoners onze helden. Ook zij hebben
er niet voor gekozen en moeten vertrouwen op onze
beslissingen, op onze inzet en volharding. Ze verliezen van hun
vrijheid en worden meer dan gewoonlijk van ons afhankelijk. Ze
houden zich aan de maatregelen uit solidariteit voor de
anderen.
Gelukkig was er al een basisvertrouwen, gaan we in gesprek,
houden we met alle communicatiemiddelen contact en doet
de familie er alles aan om op de ene of de andere manier
‘aanwezig’ te zijn. Ik ben er zeker van dat we later gaan
terugblikken op de vele warme momenten uit deze periode.
Maar nu moeten we eerst vooruit!
Met de zomervakantie in zicht gaan we deze edities vanaf nu
om de 14 dagen schrijven. Stiekem hoop ik dat het na mijn
verlof soepeler kan: dat familie op bezoek mag op de kamer of
op de flat en dat bewoners weer vrij de stad in kunnen.
Droom of werkelijkheid?
Vandoorne Karin
Beleidsmedewerker

Pauline en Paulette in goede handen
Dit dankzij het voorstel van Evelyne om de zorg voor onze kippen
over te nemen. Naast een grote dierenvriend kennen we Evelyne
hier in huis ook als kunstenares, maaltijdbegeleidster en vrijwilligster.
We willen haar bij deze nog eens extra bedanken!

Opleiding flatbewoners
Deze week krijgen alle bewoners van de assistentiewoningen in groepen van tien
personen een opleiding handhygiëne en mondmaskers. Na de duidelijke theorie
even tijd voor de praktijk en om te antwoorden op de vragen en bezorgdheden.
Deze opleiding kadert in het licht van het opheffen van de lockdown. Iets waar
we met zijn allen naar uitkijken. Goed beseffend dat we nog voor een lange tijd
erg voorzichtig gaan moeten zijn in onze contacten zowel in huis als buitenshuis.
We geven elke flatbewoner een flesje alcogel, een handcrème en een
geheugensteuntje mee, alsook wekelijks één wegwerpmasker voor de komende
vier weken. Dit geeft iedereen ruim de tijd om zelf het nodige materiaal te
voorzien.
Hopelijk gelden de versoepelingen ook voor ons. Het exit-team is volop bezig met
de voorbereidingen hiervan.

Complimenten doen deugd
Geachte,
Morgen kom ik onze ouders bezoeken, moeder 'côté jardin', kapsalon 10:30
ingang via tuin; vader 'côté cour', 11:00; ingang via Parijsstraat en
Minderbroedersstraat. Een bezoek dat mogelijk is door de uitzonderlijke inzet van
elk van u, alle medewerkers.
Het is uniek hoe u van bij het begin de crisis erkent, een crisiscel heeft
samengesteld, maatregelen uitvaardigt en bijstuurt, regelingen treft, hoe u
regelmatig en helder communiceert.
U voorziet bovendien regelmatig attenties voor de bewoners: concert (een keer
met twee jonge muzikanten en een keer digitaal) of een speciaal ontbijt. Moeder
beleefde gisteren een 'hotel-moment' met het ontbijt. Vader en moeder zijn zeer
ingenomen met de muzikale momenten en ze zijn goed en blij met de
toegewijde en kwalitatieve zorgen van alle medewerkers.
Vriendelijke groeten,
Wim Bosteels, jongste zoon de heer en mevrouw Bosteels
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