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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIE wzc MANDANA en wzc TOERMALIEN 

KERST  EN NIEUWJAAR 

 

Genk, 22 december 2020 

 

Beste bewoners en families van wzc Mandana en wzc Toermalien 

 

Kerst en Nieuwjaar staan voor de deur. 

Samen met de bewoners werden de leefruimten voorzien van kerstbomen, sfeerlichtjes,…  

Buiten rond de gebouwen en in de binnentuin zorgden de medewerkers van de technische 

dienst voor heel wat feeërieke verlichting.  Mooi om zien, om van te genieten…  In verschillende 

woongroepen vonden al hartverwarmende kerstfeestjes plaats… 

Kerstmis 2020 gaat niet aan ons voorbij.  Anders dan anders maar met een warm hart voor 

elkaar en dat is waar Kerstmis om gaat.   Het fysieke samen-zijn kan nu even niet maar de vele 

hartverwarmende boodschappen tijdens de Kerstuitzending van radio Samen Thuis,  de 

kaartjes en tekeningen die bewoners ontvingen van jullie, van scholen,… voelen zeker even 

intens aan en geven blijk van er-zijn-voor-elkaar. 

De huidige Covid 19-situatie laat niet toe dat we onze bezoekafspraken wijzigen.  Het is ook 

niet aangewezen voor onze bewoners om Kerst en Nieuwjaar elders te gaan vieren.  Hier volgen 

we dezelfde afspraken als in de “buitenwereld”. 

2020 was –op zijn zachtst uitgedrukt- een bijzonder jaar.  Een jaar waarin van iedereen 

bijzondere inspanningen werden gevraagd.  Een jaar waarin we nog meer als anders op mekaar 

moesten maar ook konden vertrouwen.  Voor als voorzitter, als directie en als CRA’s was het 

een jaar waarin we onze medewerkers het beste van zich zelf zagen geven.  We zagen hun 

schitteren in het creëren van aangename en veilige woon-en leefplekken voor de bewoners.  

We zagen hen schitteren als brugfiguren tussen familie en bewoners.  We zagen hen jongleren 

met ideeën om de dagen zo gezellig en amusant als kan te vullen.  Fier zijn we op onze ZORG-

acrobaten!  Dankbaar zijn we voor hun dagdagelijkse inzet!  Dit hebben we voor hen vertaald 

in een leuke video-nieuwjaarsboodschap die jullie kortelings op onze sociale media kunnen 

ontdekken.   

2020 laat ons wat verweesd achter, maar er komt licht in de tunnel!  Begin 2021 mogen we het 

vaccin verwachten.  De bewoners van woonzorgcentra zullen de eersten zijn die het vaccin 

toegediend krijgen.  Wij verwachten (hopen) dat onze woonzorgcentra eind januari, begin 

februari aan beurt zullen komen.   

2021 belooft dan ook een jaar te worden waarin we samen stap voor stap naar een nieuw 

normaal kunnen groeien.  De eerste stap is ons laten vaccineren.  Wij gaan ervan uit dat alle 
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bewoners het vaccin laten plaatsen en hopen van de medewerkers éénzelfde houding.  Toch 

kan het zijn dat sommigen er ernstige vragen bij hebben, laat ze ons weten, wij zoeken mee 

het antwoord op die vraag zodat ook jij de stap naar het vaccin kan zetten. (met al je vragen 

kan je terecht op vaccinatie@zoggenk.be) 

Kortelings ontvangt u meer info over de wijze waarop we de vaccinatie in het ZOG zullen 

organiseren.  Intussen maken we eerst even tijd om Kerst en Nieuwjaar te vieren.  Geniet van 

deze mooie dagen. 

Ria Grondelaers,     Jos Aben,   Ingrid Dreessen, Johan Jespers,   Lieve Vinck, 

Voorzitter         Algemeen Directeur Directeur Zorg  CRA    CRA 
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