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Update
beleef-TV

We hebben goed nieuws over de crowdfunding die we
gestart hebben eind vorig jaar, voor de aankoop van een
beleef-TV.
We hebben het bedrag van € 8000 bij elkaar en kunnen
overgaan tot de aankoop ervan.
Corona strooit wat roet in het eten wat de leveringsdatum
betreft, maar we houden jullie op de hoogte.
Bedankt voor de grote en kleine bedragen! De rospot bracht
€167 op, jammer dat KBC ons €18 aanrekende om de rosse
centjes te tellen.

Impressies van een zonnige namiddag
Lucien Steeno van WZC Dijlehof schreef het volgende:
“Het was de namiddag van 24 april 2020 iets speciaals. Het begon met “stoel
turnen”, daarna iedere deelnemer een ijskreem en terwijl scheen de zon. Ideale
temperatuur.....ideale sfeer en dan het orgelpunt.... in de verte klonk trompet en
fagot muziek door twee getalenteerde zonen van onze kinesist Lieve. Waar
kunnen wij op zo’n namiddag nog beter zijn dan in het Dijlehof......... Proficiat voor
de initiatief nemers.
Dat mag nog plaats vinden, alle zorgen zijn weg.”

Beste,
Ik ben vrijwilligster in
de cafetaria. Ik vind
het spijtig dat we nu
niet mogen komen
maar begrijp het
natuurlijk.
Proficiat voor u, het
personeel en wie
ook helpt.
Volhouden!
Veel sterkte wens ik
jullie
Roby Leunis,16 april

Complimenten doen deugd
Beste Lies,
Allereerst, proficiat aan de ganse ploeg van Dijlehof. Volgens
de laatste berichten zijn jullie er tot nu toe in geslaagd om de
corona besmetting buiten te houden.
Ook bedankt voor de Corona Nieuwsbrieven en zeker voor de
” Brieven aan bewoners en familie” die ons duidelijk de stand
van zaken in Dijlehof mededelen en ons ook op de hoogte
houden van de nodige instructies in verband
met het Corona Virus.
Nogmaals nen hele dikke proficiat en “dank u wel” aan
iedereen van Dijlehof die hieraan meewerken.
Lies nog veel sterkte voor u, voor alle medewerkers van Dijlehof
maar speciaal voor de ploeg van Neerdijle.
Groetjes.
Jo, neef van Mr. Gander

20 april

