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Dankzij Dr. Geert Van Den Eynde en het labo
van AZ Delta kregen wij de kans om alle
bewoners en medewerkers van WZC Groenhof
te testen op COVID-19, aan de hand van de
zeer betrouwbare PCR test. 
Alle 164 testen waren negatief! 
Een dikke pluim voor ons fantastisch team en
voor de families die de afspraken strikt
naleven. 
De strijd is echter nog niet gestreden, dit is
een mooie motivatie om door te gaan en om
extra streng te zijn voor onszelf.
We zijn er ons van bewust dat het virus nog
steeds kan binnen komen, en gaan er
met vernieuwde energie tegenaan om dit
samen te overwinnen.
 
- Noyez Eva -
 
 
 

Bedankt om alle maatregelen te blijven
respecteren. We werken allemaal samen aan

een veilige en aangename omgeving!

WZC GROENHOF
Nieuwsbrief week 6

TESTRESULTATEN

HOE GAAT HET MET DE

BEWONERS?

Lieve werd afgelopen woensdag 86 jaar!
Ze werd dan ook extra in de bloemetjes

gezet.

 
Hoe gaat het nu eigenlijk met de bewoners?

Een vraag die meerdere keren wordt gesteld. 
Hier kan je een klein tekstje lezen van "Lieve"

 
 
Met mij gaat alles goed!
Ik ben niet altijd even gerust, maar eigenlijk
heeft het geen nut om bang te zijn.
Ik ben heel tevreden over de verzorging hier,
ik voel me op mijn gemak.
Er werd mij gevraagd of ik hier eenzaam ben
sinds deze maatregelen. Eigenlijk valt dit
allemaal goed mee. Heel vaak krijg ik een
telefoontje van mijn familie en ik kan ook
genieten van een babbeltje met een
medebewoner.
Toen ik hoorde dat we allemaal Covid-19
negatief werden getest was ik heel blij.
Laten we dit zo houden!
 
- Lieve -
 



 
Radio Groenhof
 
Vorige week hebben we een oproep gedaan om
verzoekplaatjes door te geven met een boodschap voor
een bewoner.
We hebben massaal reactie gekregen hierop.
Radio groenhof was alvast een groot succes!
Iedereen heeft genoten van de muziek en er kwamen
spontaan heel wat verzoekplaatjes bij.
Tijdens deze activiteit zijn er ook videobeelden
genomen. Deze worden binnenkort samengevat in een
video op de Facebookpagina van "Oldscooltv."
 
Educatie quiz
 
Het is niet altijd even gemakkelijk om de huidige
 'Covid-19' situatie te begrijpen. 
Om hieraan tegemoet te komen, zijn we aan de slag
gegaan en hebben we een quiz in elkaar gestoken met
alle relevante informatie.
We hebben samen met de bewoners onder andere de
juiste handhygiëne toegepast.
Als jullie deze quiz ook eens willen spelen of bekijken,
heb je geluk! 
De quiz zit in bijlage van deze nieuwsbrief. 
Daarnaast kan de quiz ook altijd opgevraagd worden via
mail. Dit kan door een mail te sturen naar
"ergo2.groenhof@mr-wzc.be" 
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ACTIVITEITEN DEZE WEEK 

 
Tijdens het goede weer proberen we vaak eens

naar buiten te gaan.
Onze bewoners gaven alvast het goede

voorbeeld tijdens de kinesistherapie

Vragen of extra informatie
 

Als je nog vragen hebt of meer informatie
wenst mag je ons steeds contacteren.

Tel: 056 51 72 43

Videobellen
 

Wens je een videogesprek in te plannen?
Neem dan contact op via mail naar

Animatie.groenhof@mr-wzc.be


