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Iedereen heeft het waarschijnlijk al gehoord,
alle woon-zorgcentra sluiten hun deuren voor

bezoekers. 
Hoe gaan wij met deze situatie om?

 
Het begint allemaal bij onze medewerkers. 
Bij het binnenkomen wassen + ontsmetten ze
meteen hun handen en hierna word hun
lichaamstemperatuur ook geregistreerd.
 
Naast het opvolgen van deze strikte
richtlijnen komen onze bewoners nog steeds
op de eerste plaats. Hun vragen en wensen
worden gerespecteerd, er word extra tijd
gemaakt voor een babbel op de kamer of om
een wandeling te maken buiten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We willen graag alle medewerkers bedanken
voor de inzet tijdens deze moeilijke periode.

Op elke afdeling stond er een verse fruitmand
om hen wat energie bij te geven.

Door de richtlijnen is het niet meer mogelijk
om groepsactiviteiten te doen met meer dan 4

bewoners. 
Welke activiteiten zijn er dan nog?

 
 Het ergo & animatieteam gaat momenteel
aan de slag om activiteiten te voorzien die
mogelijk zijn tijdens deze periode.
Denk maar aan muzikale activiteiten op de
gang, activiteiten van kamer naar kamer,
gesprekken op de kamer, zingen in de gang,...
 
Op zaterdag 14/03 om 16u kan iedereen ook
komen genieten van een zangnamiddag op de
binnenkoer. De bewoners blijven binnen maar
als ze hun raam op een kiertje zetten kunnen
ze het optreden goed horen.
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 We willen graag alle medewerkers bedanken
voor de inzet tijdens deze moeilijke periode.

Vandaag ben ik langsgegaan met een
fruitmand om hen wat extra energie te geven.

- Noyez Eva - 

Komende zaterdag gaan Geertrui & Jasper op
de binnenkoer verder met old's cool singalong.

De bewoners kunnen meevolgen en zingen
vanachter hun venster.



 
Om jullie, de familieleden & bezoekers te steunen

en ondersteunen hebben we ook een aantal
initiatieven opgestart. Hieronder worden de

initiatieven eens opgesomd.
 
 
Videobellen/Skype/Facetime 
 
Het is mogelijk om een afspraak te maken om te
videobellen met een bewoner.
Dit kan door een mail te sturen naar
animatie.groenhof@mr-wzc.be of door ons op te
bellen. Hier kan je meer info & hulp verkrijgen
alsook een videomoment inplannen.
 
De was ophalen of een pakje afgeven
 
Het is nog altijd mogelijk om de vuile was op te
halen, de propere kleren te brengen of andere
pakjes af te geven aan jullie familie.
Rechts van de schuifdeur aan de ingang hangt er
een bel. Als jullie hier aanbellen komt er iemand
langs om jullie verder te helpen.
 
Vragen of extra informatie
 
Als jullie nog vragen hebben of meer informatie
willen krijgen mag je ons steeds contacteren via
de telefoon of per mail. 
Tel: 056 51 72 43
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Het is steeds mogelijk om te zwaaien aan het
venster voor de kamers.

Zo is er nog steeds een vorm van contact.
 


