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Beste, 
 
Via deze nieuwsbrief willen we u sneller en beter informeren over het reilen en zeilen in ons huis. Wij hopen 
dat dit een handige aanvulling kan zijn op de informatie via onze huiskrant, website en familiebijeenkomsten. 
 

 

   verleg outbreakteam 

 
Maandag 5 oktober overlegden we met de CRA’s, de directie en het beleidsteam. We evalueerden 
de bezoekregeling en de recente cijfers in Leuven en België. We zochten ook antwoorden op de 
vele vragen van de bezoekers. 

• Registratie aan het onthaal: indien je een afspraak via keyplanner maakt, moet je je niet meer 
aan het onthaal (rode map) registreren en mag je rechtstreeks naar de kamer. Wel niet 
vergeten eerst de handen te ontsmetten en een chirurgisch mondneusmaker aan te doen. 

• Huisdieren: deze zijn opnieuw toegelaten, wel steeds aan de leiband. Na het aaien van de 
huisdieren moeten de handen steeds ontsmet worden. 

• Aantal bezoekers per bezoekmoment: je mag nog steeds met maximum 2 personen op bezoek 
komen, dit om de afstand op de kamer te kunnen bewaren. 

• Kinderen: kinderen onder de 12 jaar mogen terug mee op bezoek. Vermits kinderen meetellen 
binnen de toegelaten aantallen, kan er maar 1 kind en 1 volwassene op bezoek komen. Ouders 
zorgen ervoor dat de kinderen afstand van de bewoner houden. 

• Cafetaria: op de vraag om het cafetaria terug te openen kunnen we niet ingaan. Deze ruimte 
doet dienst voor het middageten van de bewoners van de assistentiewoningen, hun 
koffiemoment en als doorgang naar de tuin. Wij willen dan ook geen vermenging met hun 
bubbel. Jullie mogen wel een drankje en een hapje meebrengen en op de kamer nuttigen. 

 

 hirugische mondneusmaskers 

 

Het aantal besmettingen in onze omgeving stijgt. 
De kans op een uitbraak in het woonzorgcentrum, 
via personeel en bezoek wordt groter.  

Om het risico op virusoverdracht te beperken, 
vragen we iedereen om telkens een nieuw 
chirurgisch wegwerpmasker te dragen. Die 
beschermen beter dan stoffen maskers of maskers 
die al eens gebruikt zijn, de zgn. 
'achteruitkijkspiegelmaskers' die tegenwoordig in 
iedere wagen hangen.  

Ben je er toch eentje vergeten? Geen probleem, je kan ze ook aankopen aan het onthaal. 

 

C 

O   



 

Minderbroedersstraat 9b - 3000 Leuven - tel 016/29.31.42 - fax 016/29.14.85 
Nieuwsbrief 4 – oktober 2020 

 

 

     elkom aan de familie 

 
 

Families en bezoekers, ze komen meer dan ooit 
ter sprake: hun mate van betrokkenheid, het 
belang van hun aanwezigheid, hun behoefte aan 
inspraak... 
 
Door Corona voelen en beseffen we pas echt hoe 
belangrijk families zijn en hoe hard ze gemist 
werden, door bewoners uiteraard, maar ook door 
de medewerkers.  
 
Niet enkel voor de organisatorische hulp, zoals het 
ophalen en opbergen van de was, maar vooral 
voor de menselijke inbreng: de aanwezigheid, de dankbaarheid, de uitwisseling van gedachten, de 
extra verhalen, de gezellige babbel.  
Jullie zijn de tentakels van de bewoner met het familieverhaal en de familiegeschiedenis. De 
vertrouwde partner, de glimlachende dochter, de bezorgde zoon, de lieve kleinkinderen en de 
schattige achterkleinkinderen. We hebben jullie nodig om goede zorg te bieden aan de bewoners, 
want enkel samen met jullie kunnen we de bewoner alles bieden waar hij/zij nood aan heeft. 
 
We missen ook de onderlinge relaties. Relaties waar elk van ons nood aan heeft om iets te 
betekenen, energie uit putten, input te krijgen, te kunnen geven, te kunnen leven. Nodig om 
vooruit te kijken, om met plezier op te staan, kortom, om zin te geven aan je dag,  
 
Laat ons blijvend zoeken hoe we deze contacten en relaties toch in ere kunnen herstellen op een 
veilige manier. Maar laat ons niet de streng zijn, en de afweging tussen welzijn en veiligheid 
blijvend maken. Laat ons creatief omgaan met dit nieuwe Corona-gegeven en continu kritisch naar 
onszelf kijken, ons handelen en onze beslissingen. 
 
Volgens mij is dat de boodschap die het virus ons wil geven: sta niet stil, denk en kijk vooruit, 
kritisch en met vertrouwen in elke mens. Samen zijn we sterk en kunnen we meer dan onze 
dromen. Ik roep jullie op om samen met ons deze weg blijvend te bewandelen. 
 
Karin Vandoorne 
Beleidsmedewerker 
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 rotere activiteiten voor de bewoners 
 
 

Onze agenda qua activiteiten, zowel voor het woonzorgcentrum als voor de bewoners van de 
assistentiewoningen, is al een half jaar flink door elkaar geschud. We hebben heimwee naar de 
drukke planning van de voorbije jaren en de aanwezigheid van families en vrienden bij deze 
activiteiten. Voorlopig moeten we het nog zonder jullie stellen, hopelijk brengt de toekomst beter 
nieuws… 

Nu we stilaan naar de herfst en de winter gaan en het buiten genieten zal verminderen, willen we 
toch weer aan de slag gaan voor de bewoners! Zonder de nodige maatregelen uit het oog te 
verliezen.  

Op vrijdagnamiddag zal de feestzaal weer ter beschikking staan voor een grotere activiteit. We 
ontvangen telkens één bubbel, zo komt iedere afdeling minstens één maal per maand aan bod. 

De maand september stond in het teken van André Rieu, voor oktober plannen we een gezellige 
kaas- en wijnavond, in november openen we zelf een “vrijdags cafetaria” en in december staan de 
kerstfeesten op de planning.  

Naast deze grote activiteiten, plannen we wekelijks op de afdelingen uiteraard ook van alles. 
Handverzorging, pannenkoekenbak, gezellige koffiemomenten, ijsjes, Riksjaritten, samenzang, … 
Zoals voordien bezorgen de woonassistenten en hun collega’s op alle mogelijke manieren de 
bewoners een aangename namiddag. 

Ilse en Clara  
Dienst activiteiten 

 

  eleefTV  

 
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de 

BeleefTV is toegekomen. Deze maand leiden we 

het personeel op zodat deze tv optimaal gebruikt 

kan worden.  

 
Wij willen iedereen hartelijk danken die aan de 
crowdfunding heeft bijgedragen. 
 
Wij kijken er naar uit om tijdens deze donkere 
wintermaanden samen met de bewoners en de 
BeleefTV activiteiten te organiseren. 
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 ezoekruimtes 

 
Nu dat de winter voor de deur staat en we geen gebruik meer kunnen maken van de tuin hadden 
de techniekers het grandioze idee om nieuwe bezoekruimtes in het salon te maken. 
 
De bezoekruimtes aan het salonnetje kunnen gebruikt worden door familieleden die liever niet 
wensen naar de kamer te gaan. De beschikbaarheid van een bezoekruimte kan je navragen aan het 
onthaal bij aanvang van het bezoek. 
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