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BELANGRIJKE UPDATES
Ondertussen zijn onze deuren al een week
gesloten voor bezoekers.
We willen jullie graag even een update geven
over nieuwe maatregelen die wij nemen.

Pakjes afgeven
Gelieve altijd bij het afgeven van een pakje of
propere was de naam van de bewoner +
datum & uur afgifte te noteren bij de zak.
Alles blijft eerst preventief zes uur hier staan
en wordt grondig ontsmet.
Na deze 6 uur delen we alles uit.
Geef zeker niets rechtstreeks door via het
venster!
Nieuwe openingsuren
Vanaf heden willen we jullie graag vragen om
rekening te houden met onderstaande uren
om te bellen & om een pakje/was af te geven.

Het is nog steeds mogelijk om te bellen of
videobellen.
Als je hiervoor een afspraak wil maken kan dit
door een mail te sturen naar
animatie.groenhof@mr-wzc.be

Weekdagen: tussen 10:00 en 18:00
Weekend: tussen 13:00 en 17:00

HOE GAAT HET MET ONZE
MEDEWERKERS?
We weten allemaal dat het momenteel druk is
in de gezondheidszorg.
Hoe gaan onze medewerkers om met die
drukte?
Het is een drukke periode, maar we stellen
ons allemaal collegiaal op.
We ondersteunen elkaar waar nodig en zorgen
dat de bewoners niets tekortkomen.
We proberen dagelijks wat extra tijd te nemen
voor een babbeltje met de bewoners.

Na de verzorging krijgen de medewerkers een
extra korte pauze.
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Vandaag ben ik langsgegaan met een
fruitmand om hen wat extra energie te geven.
- Noyez Eva -
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK
Door de richtlijnen van zorg & gezondheid is het
niet meer mogelijk om groepsactiviteiten te doen
met meer dan 4 bewoners.
Hieronder een aantal activiteiten die
we deze week hebben uitgevoerd.
Buiten wandelen in de omgeving
Dagelijks proberen we met zoveel mogelijk
bewoners een wandeling te maken.
De frisse lucht doet ons goed.
We hebben het geluk dat het mooi weer is, hiervan
proberen we maximaal te profiteren.
Individuele gesprekken
Een goed gesprek kan wonderen doen.
We vinden het nu ook belangrijk om veel in
gesprek te gaan. Iedereen zet zich in om iets meer
tijd te spenderen per bewoner. Soms wordt de
krant ook voorgelezen op de kamer.
Huishoudelijke taken
Sommige bewoners hechten er veel belang aan
om ons te helpen.
Bij bepaalde zaken laten we het toe om
bijvoorbeeld de bar open te houden, aardappelen
te schillen, was te plooien,...
Dankjewel daarvoor!

Door het sluiten van vele winkels hebben we heel
wat bloemen gekregen als schenking.
Van alle bloemen hebben we boeketten gemaakt
om uit te zetten in de zalen.

Vragen of extra informatie
Als je nog vragen hebt of meer informatie
wenst mag je ons steeds contacteren.
Tel: 056 51 72 43

