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VOORWOORD
Alles gaat voorbij…
2021 is voorbij.
We hadden veel verwachtingen bij de start van 2021, voor onszelf, onze familie en
vrienden, onze omgeving, … voor de hele wereld eigenlijk.
Er was de hoop om opnieuw weer dichter bij elkaar te komen. We hadden nood om
elkaar weer eens goed vast te kunnen pakken, te omhelzen, te knuffelen, maar het is
net iets anders gelopen….
En toch heb ik het voorbije jaar ook veel mooie dingen gezien.
Velen onder ons zijn de kleine dingen in het leven opnieuw gaan ontdekken. We
hebben veel meer de natuur opgezocht. We konden sinds lange tijd terug ‘oude
vrienden’ uitnodigen om de banden weer aan te halen, en het deed ontzettend deugd.
Ook binnen het woonzorgcentrum mochten we opnieuw genieten van het samenzijn,
van activiteiten met elkaar en gezellig samen zijn met onze familie. We konden het bij
momenten misschien zelfs meer waarderen dan voorheen.
2022 starten we opnieuw met stunt en vliegwerk. Het virus blijft nu eenmaal niet netjes
voor de deur staan.
Toch blijf ik erin geloven dat alles goed komt, dat het nieuwe jaar ons ook nieuwe moed
zal geven. Ik hoop dat 2022 ieder van jullie mag brengen waar hij of zij naar
uitkijkt, waar we naar verlangen, waar we van dromen…..
Met zorgzame groeten,
Nele van Broekhoven

De Klinkaart
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INSPIRATIEMOMENT
Het mooiste hart
In een vallei, ver, ver weg, leefde eens een jongeman die beweerde dat hij het
mooiste hart had van de hele vallei. Overal waar hij kwam toonde hij het aan
iedereen die het maar wou zien, en inderdaad zijn hart was zo perfect als een hart
kan zijn. De jongeman oogstte bewondering alom, en zijn hart zwol van trots.
Op een dag had hij weer een grote menigte rondom zich verzameld. Ze stonden
midden in het dorp, en iedereen bewonderde zijn hart. Ze waren het er allemaal over
eens: Dit hart was perfect! Het was ook helemaal gaaf, er was geen schrammetje of
wond te zien. Dit was het mooiste en gaafste hart dat ze ooit hadden gezien. De
jongeman was er erg trots op en pochte honderduit over zijn mooie en perfecte hart.
Opeens stapte een oude man uit de menigte naar voren en zei “Waarom is jouw hart
niet zo mooi als de mijne?”. De oude man liet zijn hart zien en iedereen keek ernaar.
Het sloeg krachtig, maar het zat vol littekens en er waren plaatsen waar stukken uit
waren gehaald en andere stukken in waren gezet, en deze stukken pasten niet mooi
in de gaten maar hadden rafelige hoeken. Er waren zelfs plaatsen bij waar hele
stukken uit zijn hart ontbraken. De mensen keken verbaasd. “Hoe kun je zeggen dat
jouw hart het allermooiste is?”, dachten ze.
Ook de jongeman keek naar het hart van de oude man en zag de staat waarin het
verkeerde. Hij lachte “Je maakt zeker een grapje,” zei hij, “Vergelijk jouw hart eens met
de mijne. Die van mij is perfect en de jouwe is een puinhoop vol littekens en scheuren.”
“Ja,” zei de oude man, “jouw hart ziet er perfect uit, maar ik zou niet met je willen
ruilen.” “Kijk” sprak hij, “elk litteken vertegenwoordigt een persoon aan wie ik mijn liefde
heb gegeven: ik scheur een stukje uit mijn hart en geef het aan die persoon en vaak
geven ze een stukje van hun hart aan mij terug om zo de lege plaats op te vullen.”
“Maar de stukjes zijn niet precies hetzelfde. Ik heb gerafelde hoeken, dat ben ik met je
eens, maar het herinnert me er aan dat we liefde met elkaar hebben gedeeld. Soms
geef ik een stukje van mijn hart weg en heeft de ander me geen stukje van zijn hart
teruggegeven. Dat zijn de lege gaten, het geven van liefde is een risico.”
“Ook al zijn die gaten in mijn hart pijnlijk, ze blijven open. Het herinnert me eraan dat
ik ook liefde voor deze mensen heb en ik hoop dat ze op een dag zullen terugkeren en
het gat zullen opvullen.”“Zo,” zei hij “zie je nu wat echte schoonheid is?”
De jongeman stond roerloos, tranen rolden over zijn wangen. Hij liep naar de oude
man toe, greep in zijn perfecte hart, scheurde er een stuk uit en met trillende handen
bood het aan de oude man aan. De oude man nam zijn offer aan, plaatste het in zijn
eigen hart, en nam een ander stuk uit zijn hart en plaatste
het in de wond van het hart van de jongeman.
Het paste niet perfect en er zaten wat rafels aan, maar de
jongeman keek naar zijn hart, niet meer perfect, en hield
ervan als nooit tevoren. Het was nu mooier als voorheen,
omdat de liefde van de oude man nu ook door zijn hart
stroomde.
Ze omhelsden elkaar en wandelden zij aan zij weg….
De Klinkaart
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Bewonersnieuws WZC Maria Boodschap

We verwelkomen onze nieuwe bewoners.

Op De Dreef kwamen wonen
Op 25 oktober Julia Van Der Wilt
Op 27 oktober Hendrik Verlinden
Op 28 oktober Maria De Herdt
Op 17 november Renaat Van Nuffel
Op 29 november Marcella Collewaert
Op 29 november Julia Brits
Op De Klinker kwam wonen
Op 15 oktober Ludo Van Camp
Op 9 november Marcelle Wauters
Op 1 december Liliana De Clercq
Op De Kleiput kwamen wonen
Op 22 oktober Emilienne Billemont

De Klinkaart
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Zijn verhuisd
Maria Van Der Veken verhuisde naar Het Veer
Maria Sleeubus verhuisde naar De Rupeldijk
Marie-Rose Vette en Maria De Herdt verhuisden van kamer maar bleven op dezelfde
afdeling
Albert Van Linden verhuisde naar De Rupeldijk
Elisabeth Maes verhuisde van kamer maar bleef op De Klinker wonen.
Maria Calluy verhuisde naar Het Broeck

.

We vieren onze jarigen

De jarigen van De Dreef
Maria Peeters

31.01.1929

93 j.

Jozefina Vereycken

20.01.1937

85 j.

Joseph Van Bael

05.02.1949

73 j.

Robert Buyl

17.02.1933

89 j.

Rozalia Van Dyck

25.02.1937

85 j.

Alfred Vos

12.03.1941

81 j.

De jarigen van Het Sandt

De Klinkaart
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De jarigen van De Klinker
Christiana Coesemans

07.01.1932

90 j.

Ludo Van Camp

05.02.1935

87 j.

Rosalia De Grande

07.03.1933

89 j.

Marcelle Wauters

25.03.1937

85 j.

De jarige van Het Veer
Godelieva Bal

11.01.1943

79 j.

Maria De Boeck

13.01.1929

93 j.

Maria Bal

19.02.1930

92 j.

Frans Vaes

13.03.1934

88 j.

Myriam De Jaegher

22.03.1944

78 j.

Martha Van Eepoel

29.01.1933

89 j.

Philomena Van Doorslaer

05.03.1941

81 j.

Jeanne Van Deyck

15.03.1936

86 j.

Frans De Vos

22.03.1933

89 j.

Guido Brits

23.03.1945

77 j.

De jarige van Het Broeck

De jarigen van De Klampoven
Liliane Naegels

03.01.1946

76 j.

Maria De Belder

16.01.1931

91 j.

Emilia Claes

21.02.1949

73 j.

Paula Claes

01.03.1946

76 j.

Aline Stuyck

13.03.1936

86 j.

Beatrix Van Gerwen

30.03.1940

82 j.

De jarigen van De Kleiput
Ernest De Proft
De Klinkaart
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De jarige van De Rupeldijk
Johnny Veeckman

24.01.1956

66 j.

Marguerite De Ryck

28.02.1937

85 j.

Albert Van Linden

04.03.1931

91 j.

Joanna Coeck

06.03.1931

91 j.

Paula Sas

26.03.1928

94 j.

Betty De Bruyne

28.03.1957

65 j.

We nemen afscheid

Gedurende de maanden oktober, november en december zijn onderstaande
bewoners overleden
Victor Mennes
Hortensia Janssens
Maria Van Linden
Alfons Callaerts
Maria Joostens

Clementina Wandelaer
Hendrik Verlinden
Maria Van Dyck
Anny Carsauw
Julia Boen

Renée Wauthelet
Petrus Guilmin
Mariette Temmerman
Christianne De Vré

We wensen de familie veel sterkte toe!

De Klinkaart
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Bezoekersnieuws De Dagvlinder

We verwelkomen
Marcel De Kock, Jacques Heirwegh, Guido Schoeter, Mimi Weckx, Gilbert Mathuis.

We wuiven uit
Rachel Boeykens woont nu in het WZC St. Jozef Rumst.
Marcelle Wauters en Liliane De Clercq zijn opgenomen in ons WZC Maria
Boodschap op afdeling De Klinker.
E. Haelterman, H. Hermans, D. De Bie, L. Budts hebben besloten om eventjes niet
meer naar De Dagvlinder te komen.

Nieuwtjes
Joanna van het volwassenonderwijs is een vlotte ijverige stagiaire zorgkundige die al
haar kunnen bovenhaalt en onze bezoekers een warm hart toedraagt.
Bedankt voor je inzet Joanna.

Afscheid
Zwaar verdriet trof onze collega Kelly. Op 24 oktober overleed plots haar
levenspartner Mike.
Kelly en zoon Brent wij zijn hier om jullie te steunen. Een babbel, een knuffel, een
lach en een traan. Weet dat we klaar staan voor jullie.
Je vlindercollega’s

Als de stilte komt
nu ’t rouwrumoer is verstomd,
voel ik dat er een diepe stilte komt,
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
Want alleen je lichaam is weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
en we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan!

De Klinkaart
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Jarige bezoekers
Paula Van der Aa

23.01.1941

81 j.

Roger De Maeyer

15.02.1937

85 j.

Jacques Heirwegh

18.03.1955

67 j.

Julienne Adriaenssens

23.03.1927

95 j.

Janine Van den Bossche

29.03.1938

84 j.

Tinneke Annemans

19.01.1973

49 j.

Patrick (Taxi Hendriks)

19.01.1961

61 j.

Anja Pauwels

09.02.1974

48 j.

Nicole Wauman

28.02.1962

60 j. olala tram 6

Katty Remery

11.03.1986

36 j.

Jarig personeel

Sommigen zeggen dat het glas half leeg is.
Anderen zeggen dat het glas half vol is.
Het is je verjaardag, dus drink gewoon
Wat er in je glas zit.

Proost

De Klinkaart

11

jaargang 41 – nr 1 – 1/2022

Voorbije activiteiten in De Dagvlinder

Lekker genieten van elkaars gezelschap met een lekkere porto of elexir d’Anvers

We spelen gezelschapsspelenen volksspelen, we knutselen en bloemschikken. De
tijd vliegt hier!

De Klinkaart
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Ook bij ons kwam de Sint op bezoek.

Op 16 januari gingen we met de collega’s van het WZC naar de lichtshow van Alice
in Wonderland zien in de zoo. Het was een mooie en gezellige avond.

Nieuwjaarswens
Ik wens je lichtjes in je ogen
En sterretjes in je haar
En dat we deze en alle dagen
lief zijn voor onszelf en elkaar.
De Klinkaart
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Voorbije activiteiten
Lekker eten en drinken daar zijn de bewoners steeds voor te vinden. Het keukenteam
en Woon-Leefbegeleiding doen dan ook hun uiterste best om zo veel mogelijk te
voldoen aan de wensen van onze bewoners.
De ontbijtbuffetten zijn steeds een schot in de roos.

Tijdens verjaardagsfeesten zorgen het Team van Woon-Leefbegeleiding steeds voor
iets lekkers en de ambiance

De Klinkaart
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In november werd een mosselfestijn georganiseerd. We lieten het ons goed smaken.
Eerst een lekker aperitiefje, daarna de overheerlijke mosselen en als afsluiter een
lekker dessertje.

De Klinkaart
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Een frisse neus halen doen we zo veel mogelijk. Als het weer het toe laat zitten we
buiten of maken we een wandeling.

De Klinkaart
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Beweging doet ons goed. Sport en spel houdt ons fit.

De Klinkaart
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Er werd ook terug een breiclubje opgestart met enkele enthousiaste bewoners. Het
was leuk gezelschap.

De Sint kwam op bezoek
Volgens de Sint waren we allemaal braaf geweest. De speculaas en chocolade heeft
ons weeral gesmaakt.

De Klinkaart
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Af en toe slaan we eens de beentjes uit. Dansen houdt ons jong!

De Klinkaart
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De feestdagen gingen hier natuurlijk ook niet ongemerkt voorbij. De feestmaaltijden
werden mooi verzorgd. Heel de instelling werd mooi versierd. Een gezellig samenzijn
met een borreltje erbij. De sfeer zat er goed in.

Kerstmarkt
Van 21 tot 23 december werd er een kerststandje georganiseerd. Hier konden mooie
werkstukjes gemaakt door onze bewoners aangekocht worden. Veel personeelsleden
hadden ook lekker cake en cupcakes gebakken.
Hierbij dank aan de helpende handen om dit mee te organiseren en bemannen.
Door hen konden we dit mooie bedrag van ongeveer 1000 euro ophalen.
Dit zal uiteraard de bewoners ten goede komen. We kopen hiervan materiaal aan en
zorgen voor leuke activiteiten.

De Klinkaart
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De feestdagen zetten we zeker in met een lekker glaasje.

De Klinkaart
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Ook het personeel wenst iedereen een gelukkig en vooral een gezond 2022

De Klinkaart

25

jaargang 41 – nr 1 – 1/2022

De nieuwe locatie van de bib
Zoals velen onder jullie al hebben gezien is de bibliotheek verhuisd naar een andere
locatie recht tegenover het bureel van de collega’s Kristien en Ilse van de
personeelsdienst.
Het is een gezellige ontmoetingsplaats geworden die door de bib dames Greet, Carry
en Kristel leuk ingericht is.
De openingsuren zijn dezelfde gebleven: maandagnamiddag van 13.30u tot 16.00u.
Ook de samenwerking met de Rode Kruis bib is er nog steeds. Op die manier kunnen
we ons aanbod steeds op peil houden.
We aanvaarden ook boeken van bereidwillige schenkers. De voorwaarde is wel dat de
boeken nog in goede staat moeten zijn en geen te kleine letterdruk. Er is de laatste tijd
veel vraag naar grootletterboeken.
In de maand januari gaan we de nieuwe bib nog eens in de kijker zetten en dan
is iedereen zeer welkom om een kijkje te komen nemen. Met een drankje en een
hapje erbij wordt dit vast en zeker een leuke ontmoeting.
Tot later in de bib!!

De Klinkaart
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Afscheid van kiné stagiaire Ellen
Het was een fijne en leerrijke stage voor Ellen Staeljanssens. Ze heeft voornamelijk
op De Klampoven gewerkt, maar ook op ander diensten was ze samen met de
kinécollega’s te zien. Hopelijk komt ze later nog terug om ons tijdens de
vakantiemaanden te helpen.

Kunst in huis
Kristel Van Hilst, bij ons vrijwilligster in de bibliotheek is een creatieve duizendpoot.
Zij verzorgde de tentoonstelling in november – december. Er werd een mooie collectie
schalen en glasramen tentoongesteld.

De Klinkaart
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Tijdens de maanden december – januari werden de schilderijen van Danielle Sysmans
tentoongesteld in ons WZC. Zij heeft een onderscheiding in een Europese
kunstwedstrijd

In februari - maart
Brigitte Bracq mag van begin februari tot eind maart haar
werken bij ons tentoonstellen. Haar specialiteit is moderne
Arabische kalligrafie, een discipline die weinig gekend is in
België. De bedoeling van haar werk is te tonen dat kunst alle
rassen en culturen overstijgt en uitnodigt tot dialoog over de
grenzen heen.
Veel kijkplezier!

De Klinkaart
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Taboe
Keek jij ook naar Taboe over
bejaarden, het programma met
Philippe Geubels dat zondagavond
9 januari op één werd uitgezonden?
Wij hebben met meer dan gewone
aandacht gekeken. En niet zonder
reden….
Begin 2020 vernam ik dat de
redactie van Taboe op zoek was naar bejaarden die het goed konden uitleggen en die
ook inhoudelijk iets te vertellen hadden.
Aline en Magda mochten kennis maken met Jan Daneels, een zeer aangenaam
persoon en medewerken van Panenka, het productiehuis achter Taboe.
In heel Vlaanderen vonden zo verschillende gesprekken plaats en de redactie, onder
leiding van Kaat Steppe, vertelde na een tweede gesprek dat ze er graag Magda uit
Maria Boodschap bij hadden.
Eind zomer van ’20 hebben we kennis gemaakt met heel wat mensen achter Taboe.
Niet
alleen
Philippe
Geubels,
eindredactrice Kaat Steppe maar ook
nog mensen van de redactie, de
fotograaf, cameraman, geluidsman en
Jan Daneels waren erbij voor de
opnames in Maria Boodschap.
De dag voordien was Magda
opgehaald voor een dagje wellness in
de buurt van Genk. Dat was het
alternatief voor een weekje samen weg dat, omwille van de vele coronabeperkingen,
niet kon doorgaan. Er zijn trouwens massa’s test afgenomen bij heel de Panenka crew
en alle deelnemers om alles toch veilig te kunnen laten verlopen. Het heeft er meer
dan eens somber uitgezien voor deze uitzending.
Ook voor de theatershow, die is opgenomen in OLV Antwerpen, zijn er heel wat
hindernissen te overwinnen geweest.
Daarom misschien dat we nog meer hebben genoten van al deze mooie mensen, voor
en achter de schermen, die hebben mee gewerkt aan dit warme programma. Philippe
Geubels lacht met mensen en dingen waar je eigenlijk niet mee mag lachen. Maar
Taboe is vooral gemaakt met zoveel respect en oprechtheid dat iedereen die in Maria
Boodschap de ploeg van Panenka ontmoette, met een warm gevoel achter blijft.

De Klinkaart
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Vrijdag nog kreeg ik telefoon van Jan Daneels. Hij vertelde dat de redactie van Jeroen
Meus een berichtje had gekregen. De uitspraken van Magda hadden gevoeld “als een
warme bechamelsaus van troost”, na het verlies van zijn, met kerstdag overleden,
broer. Mooi toch.
Wie graag de uitzending (nog) eens bekijkt kan hiervoor terecht op VRT NU
Pascale

Gelukstenen

Onze bewoners hebben afgelopen periode veel binnenshuis doorgebracht. We
proberen hier op een aangename manier verandering in te brengen. Er werden heel
wat stenen beschilderd. Het zijn gelukstenen die aan hun reis mogen beginen.
Enkele van de bewoners gingen deze ook verstoppen. Ook familie kan steeds een
afgewerkte steen meenemen die in de doos aan het onthaal staat.
We vragen een foto te nemen van de omgeving waar de steen ook op staat . Deze foto
mag gepost worden op de facebookpagina klein geluk. Vergeet zeker # WZCMB niet
te vermelden zodat we steeds de stenen kunnen terugvinden. Het is leuk voor de
bewoners te kunnen volgen waar hun steen terecht komt.






Hierbij nog even het stappenplan.
Neem tijdens jouw wandeling een steen mee uit de doos.
Neem een foto van de plaats waar je deze geluksteen gelegd hebt.
Post de foto op jouw facebookprofiel of word lid van de facebookgroep ‘Klein
geluk’(geluksteen)
Vermeld zeker #WZCMB bij jouw foto.

De Klinkaart

30

jaargang 41 – nr 1 – 1/2022

De Klinkaart

31

jaargang 41 – nr 1 – 1/2022

De stenen die we beschilderd hadden vertrokken op reis en werden gespot in….
Oostende

in Boom

In Saint Nicolas Rocroi in Frankrijk

Aan het graf van Emiel Verhaeren in Sint-Amands 
Eéntje nam zelfs de trein naar Antwerpen

De Klinkaart
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Medewerkersnieuws

We vieren onze jarige personeelsleden

Op De Dreef – Het Sandt verjaren
Cindy Blommaerts

29.01.2001

21j.

Nathalie Van Damme

29.01.1979

43j.

Heidi Van Dyck

07.02.1971

51j.

Agnes Serrien

06.02.1964

58j.

Amber De Wolf

02.03.2002

20j.

Maggy De Jonghe

11.03.1963

59j.

Marleen Goossens

11.03.1969

53j.

Katty Remery

11.03.1986

36j.

Carin Brager

30.03.1968

54j.

Lydia Van Espen

31.03.1960

62j.

Hannes Smets

18.02.1991

31j.

Marina Hellemans

22.01.1961

61j.

Peggy Waumans

05.03.1974

48j.

Op De Klinker zijn jarig

Op Het Broeck – Het Veer verjaren
Esther Oyadan

04.01.1979

43j.

Beatrice De Lathouwer

05.01.1968

54j.

Kimberley Vranckx

31.01.1989

33j.

Tinneke Ceulemans

03.02.1988

34 j.

Anja Pauwels

09.02.1974

48j.

Leni Verhaegen

12.02.1999

23j.

De Klinkaart
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Hilde Wauters

22.02.1962

60j.

Joy Koosman

25.02.1994

28j.

Anne Geessels

14.03.1971

51j.

Jeanine Rukundo

26.03.1982

40j.

Kristel Rypens

26.03.1978

44j.

Haddijatou Sanyang

15.02.1999

23j.

Isabel Escalante Gonzalez

13.03.1964

58j.

Karima El Assaous

17.03.1985

37j.

Ilse Patteet

28.03.1969

53j.

Op De Klampoven is jarig

Op De Kleiput – De Rupeldijk zijn jarig
Maaike De Groof

21.01.1981

41j.

Elke Stoops

27.01.1989

33j.

Daisy Van Lierde

02.03.1966

56 j.

Eva Tirpak

22.03.1965

57j.

Bij de administratie en sociale dienst verjaren
Ilse Mampaey

21.02.1967

55j.

19.01.1989

33j.

Bij de hoteldiensten is jarig
Vicky Van Reeth

Bij het team kapsters en pedicure is jarig
Kristine Van Ingelghem

05.01.1968

54j.

Hugo Rypens

11.01.1961

61 j.

Brits Annette

29.01.1947

75 j.

Bij het pastoraal team verjaren

Bij het team van de vrijwilligers verjaren
Maria Van Hoofstat

07.01.1954

68 j.

Rita De Belder

09.01.1947

75 j.
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Eric Beck

02.02.1957

65 j.

Nicole De Decker

15.02.1945

77 j.

Miek De Belder

21.02.1948

74 j.

Alice Goudry

27.02.1948

74 j.

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, maak er een fijn dag van.

Kwaliteitszorg
Beste bewoner,
Beste familieleden,
Beste bezoeker,
Ieder jaar houden wij eraan bezoekers van ons woonzorgcentrum te bevragen m.b.t.
hun welbevinden in onze thuis (vervangende) omgeving. Onze wens is dat elke mens
in Maria Boodschap zich gehoord en betrokken voelt bij het leven en wonen en de zorg
in ons huis. Bij het jaareinde leggen we al deze informatie samen om onze zorg hierop
af te stemmen.
Om ook jullie hierover te informeren, wensen we met jullie deze resultaten te delen.
Jullie zijn zeer tevreden over de informatie voor een verblijf in Maria Boodschap en het
onthaal op de opnamedag. (8/10) De sociale dienst en het onthaal hebben hierin een
grote opdracht om dit mogelijk te maken .(8.5/10)
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T.g.v. de coronapandemie hebben jullie ervaren dat de aandacht van het verzorgend
personeel en hun verantwoordelijken soms onder druk kwam te staan en dat de
opvang binnen jullie leefomgeving t.g.v. de veranderende wettelijke maatregelen
veranderlijk was. (7/10) Ondanks dat werd er neergeschreven dat jullie team er het
beste van maakte. Dat hebben jullie erg gewaardeerd.(8/10)
Jullie wijzen ons erop dat onze accommodatie gedateerd begint te geraken. (5/10)
Hiervan zijn we ons terdege bewust. Het comfort van onze kamers dient aangepast te
worden aan de maatschappelijke verwachtingen. Patrik, Tim en Linda, Debora en
Vicky (technische en logistieke dienst) trachten er alles aan te doen om het gezellig te
maken en met een lekje verf hier en het verhelpen van mankementjes daar. Dit kunnen
jullie wel waarderen. (7,5/10). De schoonmaaksters hebben hun best gedaan om onze
accommodatie schoon en mooi te houden. Jullie maken hierin duidelijk het verschil
tussen hun vriendelijke houding (7.5/10) en het resultaat hiervan in een gedateerde
omgeving (6.5/10) Gelukkig is de raad van bestuur, de directie en een interne
werkgroep volop bezig met concrete plannen uit te werken. De inspanningen en de
visie van het bestuur worden naar waarde geschat (8/10).
In woonzorgcentrum Maria Boodschap willen we dat elke mens zich gehoord en
betrokken voelt, bij het leven, het wonen en de zorg in ons huis. Daarom hebben wij
jullie hierover specifiek vragen gesteld.
De meesten zouden Maria Boodschap aanbevelen (8/10). Jullie stellen dat je een
‘thuisgevoel ervaart’ (7.5). Jullie vinden het fijn om ontmoetingskansen te hebben in
en buiten te leefgroep (8/10). Jullie vinden het vervelend dat jullie mogelijkheden om
vrij naar buiten te gaan zeker in deze coronapandemie soms werden ingeperkt (7/10).
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in een omgeving waar we respectvol met elkaar
omgaan.
Jullie vertellen ons dat medewerkers aandacht hebben voor jullie en jullie niet bang
hoeven te zijn om je mening te geven (8.5/10)
Wij stellen geborgenheid en huiselijkheid centraal, met veel respect voor de privacy.
Jullie geven aan dat jullie privéleven gerespecteerd wordt . (8/10) Als jullie alleen
wensen te zijn, dat hieraan gehoor wordt gegeven. (8/10)/ Jullie geven aan dat je een
‘veilig gevoel’ hebt in onze woonomgeving. (8/10). Jullie vragen wel extra aandacht
voor de veiligheid van jullie persoonlijke spullen en in het bijzonder van de persoonlijke
kleding (6/10).
Er zijn veiligheidsregistratieprocedures ingebouwd om dit extra te bewaken. Sinds dit
jaar zijn er ook individuele gesprekken doorgegaan tussen bewoners en een
vertegenwoordiger van CleanLease, welke de persoonlijke kleding verzorgd. Hier
konden alle bekommernissen doorgepraat worden.
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Met ons allen streven we samen naar een kwaliteitsvolle totaalzorg, zodat de bewoner
op zijn eigen ritme kan leven en zorg op maat krijgt. Jullie vinden dat je de zorg krijgt
die jullie nodig hebt. (8/10) Het zorgteam weet waar ze mee bezig zijn reageren vrij
snel bij de vraag om hulp (8/10). Ook hebben jullie het gevoel dat het team ingaat op
jullie suggesties (8/10). Er is nog steeds bij jullie een verlangen naar iets meer tijd van
het zorgteam (7/10)
Sinds 2019 is er gestart is met een nieuwe organisatiestructuur waarbij de zorg rond
de bewoner wordt georganiseerd. De kernopdracht van elk team is zorgen dat de
bewoners zich thuis voelen en dat de zorg voor de bewoners professioneel verloopt.
Hierop ligt de focus.
Concreet betekent dit ook dat kinesitherapie, (7/10) woonleefbegeleiding (animatie)
(8/10) en zorgondersteuning (voorheen logistieke ondersteuning) nu vast toegewezen
zijn aan een team. T.g.v. coronapandemie verplaatsten de activiteiten van de kapster
(7/10) en de pedicure (7/10) zich naar de afdeling.
Het voedingsgebeuren is voor jullie ook een grote bekommernis. Lekker en gevarieerd
eten is een belangrijk gegeven in wonen en leven. Dit is ook een gegeerd
gespreksonderwerp. Bovendien is onze bewonerspopulatie ook vertrouwd geraakt met
veel lekkers in onze maatschappij. Dat maakt de opdracht van de chef-kok en zijn team
extra uitdagend. Iedereen is het er over eens dat de porties zeer ruim zijn. (8.5/10). Er
is voldoende afwisseling (7.5/10).De meesten vinden het lekker en vinden de
temperatuur OK (7/10). Niet iedereen geniet van zijn maaltijd (emotionele processen)
(6.5/10) . De meesten geven aan dat buiten het ontbijt je zelf weinig kan kiezen
(6.5/10). In de bewonersvergaderingen worden wel tips gegeven die opgevolgd
worden in de werkgroep voedingsoptimalisatie.
Het doorbrengen van het dagelijks leven en hieraan zin geven is ook een grote
uitdaging. De mogelijkheid om deel te namen aan religieuze activiteiten wordt als
positief
ervaren
(8/10).
Bewoners geven aan dat zij tijd kunnen doorbrengen met gelijkgestemde bewoners
(7.5). Er worden zinvolle activiteiten georganiseerd (8/10) Nieuwe vaardigheden
aanleren is niet vanzelfsprekend (7/10) . Bewoners gegeven aan dat er voldoende
evaluatiegelegenheid is van het activiteitenaanbod (7/10) Algemeen wordt
aangegeven dat er nood is aan meer weekendactiviteiten (6/10) Er is een hele hoge
tevredenheid m.b.t. het voelen van een band met de medewerkers (8.5/10). Dit gaat
over vriendelijkheid, persoonlijk gesprek, het kennen van het levensverhaal en
aandacht voor speciale gelegenheden. Autonomie en zelfstandigheid (vrijheid van
kleding, kamerbetreding, en tijdsbesteding) scoort 8/10. Er is nog een groot verlangen
naar opstaan en slaap uur, douchen, (6/10) en gaan en staan waar je wil (6/10)
(coronabeperking). Qua persoonlijke omgang stellen jullie gemakkelijk vrienden te
maken (7/10) en jullie vinden mensen om gemeenschappelijke dingen te doen
(7.5/10).Ook geven jullie aan dat de infrastructuur zich leent tot persoonlijk contact
(7/10) Romantiek en hulp vragen is een taboe onderwerp (6/10) en dus een werkpunt.
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Jullie zijn ook tevreden over begeleiding bij de terminale zorg . In de eerste
coronagolven hebben jullie heel sterk de beperkingen van de overheid ervaren en de
onmacht van de medewerkers. (7/10) Ook de bezoekregeling stond onder druk maar
jullie geven aan hierover goed geïnformeerd te worden (8/10) Als aandachtpunt wordt
meegegeven dat familieleden niet allemaal beschikken over facebook en dat hiermee
rekening dient worden gehouden.
Bij deze nodigen we jullie uit om in de maand februari 2022 terug jullie bevindingen te
delen.
Wij zullen jullie dan terug uitnodigen om mee te werken aan onze
tevredenheidsbevraging.
Wij wensen graag zorg te dragen ‘voor bijzondere mensen vanuit’ zorg met een hart’
Welkom in ons warm huis.
Team kwaliteitszorg
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Met dank aan onze sponsors
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Interne TV en facebookpagina
Woonzorgcentrum Maria Boodschap

Indien u als bewoner, familie, personeelslid
of andere, bezwaar heeft tegen de
publicatie van uw naam of foto op
de website, facebookpagina of op de tv in
de inkomhal, dan kan u dat ten allen tijde
kenbaar maken bij de sociale dienst.

Wij wensen iedereen van harte welkom op
onze website en facebookpagina.

Website: www.mariaboodschapniel.be
Facebookpagina: woonzorgcentrum Maria Boodschap
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