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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 
TOERMALIEN EN MANDANA 

 Genk, 15 juli 2022 

 

Beste bewoners en familieleden van Mandana en Toermalien, 

 

Gisteren verstuurden we jullie reeds een bericht waarin gemeld werd dat het aantal Covid-
besmettingen ook binnen het ZOG terug toeneemt.  Sedert begin juli dienden reeds een 9-tal 
medewerkers thuis in quarantaine te blijven en we registreerden reeds 11 besmettingen bij 
bewoners. 

Dit alles vergt heel wat bijsturingen in de werkorganisatie, zowel op vlak van de zorg voor de 
bewoners als voor de opmaak van de uurroosters.  Dit laatste wordt nog ernstig bemoeilijkt 
door het niet ingevuld krijgen van openstaande vacatures.  Het gevolg is dat we op dit ogenblik 
organisatorisch tegen onze grenzen aanlopen om nog goede zorg te kunnen garanderen. 

Deze situatie dwingt ons om een moeilijke beslissing te nemen. Binnen Toermalien zullen we 
tijdelijk één woongroep sluiten om op deze wijze medewerkers vrij te maken om de teams van  
andere woongroepen te versterken. 

Deze namiddag hebben wij de medewerkers, de bewoners en de familieleden van de 
woongroep, Saffier 4, op de hoogte gebracht van deze beslissing.  De bewoners zullen intern 
in Toermalien verhuizen naar een voor hen meest passende woongroep.  Wij begrijpen dat dit 
voor hen geen makkelijke situatie is maar onze medewerkers zien er op toe dat zij er zich snel 
thuis zullen voelen. 

Niet alleen voor deze bewoners is dit minder goed nieuws, ook voor de personen die wachten 
op een inhuis in Toermalien betekent dit dat zij langer een oplossing moeten zoeken in hun 
huidige verblijfssituatie in afwachting dat er zich nieuwe vrije woongelegenheden aandienen. 

We blijven echter hoopvol voor de toekomst en rekenen er op dat deze tijdelijke inkrimping 
van het aantal woongelegenheden van korte duur zal zijn.  Wij blijven dan ook vol energie 
zoeken naar nieuwe collega’s met een hart voor ZO(R)G die samen met ons het project “Samen 
Thuis” verder vorm willen geven. 

Vanuit de directie houden wij er aan om deze boodschap open en transparant aan jullie allen 
te communiceren.  Wij staan te allen tijde open voor vragen en suggesties, via mail, een 
gesprek… 

Met vriendelijke groeten, 
 
Jos Aben,        Ingrid Dreessen, 
algemeen directeur       directeur Zorg 
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