
16 infoblad mei - juni 2021

Dienst in de kijker
We gingen even langs op het wekelijks overleg van onze dienst gezinszorg die 
instaan voor de verzorging van sommige van onze inwoners. We vroegen aan 
Anne, Cindy, Jimmy, Kathy, Kiala, Kristine, Leslie, Magda, Marleen, Martine,  
Renate en Sarah hoe zij de coronaperiode beleefd hebben.  
Het zijn stuk voor stuk collega's met het hart op de juiste plaats.

“Tijdens de eerste lockdown was het zowel voor onze werkgever als voor ons 
zoeken hoe we op een veilige manier ons teamoverleg zouden houden en 
onze klanten konden blijven helpen. Er was een tekort aan beschermings-
materialen, wat ons toch de nodige angst bezorgde omdat we met een 
risicogroep werken. Wij zijn blij dat we aan het werk bleven: geen tijdelijk 
werkloosheid en toch nog een beetje sociaal contact, … Uiteraard misten we 
allemaal onze eigen persoonlijke sociale contacten.”

“In het begin was er veel angst 
voor besmetting. Dit beterde 
na een tijdje wel. Het risico was 
beperkt omdat wij het enige 
sociale contact waren. Omwille 
van deze angst deden sommige 
mensen geen beroep meer 
op onze hulp. Maar in heel de 
groep inwoners waar wij zorg 
verlenen is slechts 1 persoon 
met het virus besmet geraakt. 
Bij de verzorgenden is er nie-
mand met het virus in contact 
gekomen.” Dikke pluim voor 
onze collega’s om deze periode 
tot nog toe coronavrij door te 
maken.

“Sommige van onze cliënten voelen zich eenzaam en hebben het heel moei-
lijk met het houden van afstand. Ze missen een warme knuffel en sociaal 
contact. Zelfs samen gaan winkelen, de uitstap waar velen naar uitkeken, 
mag ook al een tijdje niet meer. Uitspraken zoals: “Ik voel me opgesloten, 
waarom loop ik hier nog rond?”, “We hebben de oorlog meegemaakt, we 
zullen dit ook wel weer overwinnen.”, “Als we het dan toch krijgen dan 
hebben toch een mooi leven gehad.”, breken ons hart.”

“Sommige van onze 
cliënten voelen zich een-
zaam en hebben het heel 
moeilijk met het houden 
van afstand. Ze missen 
een warme knuffel en 

sociaal contact"

"Als cliënten worstelen met de vraag:  
'Waarom loop ik hier nog rond?', 

dan breekt ons hart"
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Als bestuur willen we onze medewerkers bijzonder bedanken voor hun inzet naar de zwakkere en hulpbehoev-
enden in onze maatschappij. De inzet van deze verzorgenden is onmisbaar en zij staan ook in de frontlijn bij het 
bestrijden van het coronavirus. Dank je wel aan het voltallige team!  

“Eén van onze verzorgenden werd tijdens de uitbraak van het virus in de serviceflats ingezet als enige vaste hulp. 
De bewoners mochten hun woning niet verlaten en niemand ontvangen. Marleen werd met de nodige bescher-
mingskledij ingepakt zodat ze dagelijks de temperatuur van de mensen kon nemen. Ook hielp zij hen met dage-
lijkse problemen zoals  het nemen van proper bedengoed dat bovenaan de kast ligt of met het opruimen wanneer 
ze iets laten vallen. 
Boodschappen die door familie aan de inkom werden afgezet, plaatsten we even apart en werden dan door Mar-
leen bij de juiste bewoner gebracht. In de weinige vrije momenten maakte ze op afstand een praatje met de bewo-
ners om hen toch een beetje afleiding te bezorgen.”

“De angst voor besmetting is 
minder nu onze klanten en wij 
al gevaccineerd zijn. Het blijft 
moeilijk omdat we nog steeds 
afstand moeten houden en spon-
tane knuffels dus niet kunnen. We 
missen allemaal de kleine leuke 
dagdagelijkse momenten zoals 
samen winkelen, een ijsje eten, 
een koffietje op een terras drinken, 
… We kijken volop uit naar betere 
tijden!”

“De angst voor besmetting is minder nu  
wij en onze klanten gevaccineerd zijn,  

toch missen we allemaal de kleine leuke 
momenten zoals samen een koffie drinken... 

We kijken vollop uit naar betere tijden!"


