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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 

TOERMALIEN EN MANDANA 

 
Genk, 02 november 2021 

 

Beste bewoners en familieleden, 

 

Het zijn geen makkelijke tijden, bij regelmaat ontvangen wij berichten van personen die besmet 

raakten, gelukkig slechts enkele malen met een hoog risico-contact naar onze bewoners toe.  

Met deze brief proberen wij U de actuele afspraken over te maken: 

AQUAMARIJN 1 – TOERMALIEN 

Voorbije donderdag 28 oktober testten alle bewoners negatief.    Deze namiddag wordt 

iedereen nogmaals preventief getest.  Indien deze testen ook negatief zijn dan zijn we allemaal 

gerustgesteld.  We vragen aan de bezoekers wel om alert te zijn, het mondneusmasker goed 

te dragen en de handen goed te ontsmetten. 

AQUAMARIJN 3 – TOERMALIEN 

Gisteren kregen wij de melding dat een medewerker positief testte.  De bewoners werden 

daarom gisteren allemaal getest, wij verwachten de uitslagen deze avond en bespreken ze 

morgen tijdens het outbreakteam.  Tot deze uitslagen bekend zijn is de woongroep in 

quarantaine en voorzien we beperkt bezoek, één vaste persoon die dagelijks op bezoek kan 

tussen 14u en 17u. 

HUISJE A0 - MANDANA 

Voorbije vrijdag 29 oktober testten alle bewoners negatief.   Samen met jullie zijn we blij dat 

er geen verdere maatregelen nodig zijn.  We vragen aan de bezoekers wel om alert te blijven, 

het mondneusmasker goed te dragen en de handen goed te ontsmetten. 

COVID SAFE TICKET (CST) 

Sedert 01 november is het CST verplicht in de horecazaken.  Vrijdag 29 oktober hebben we 

jullie daar reeds een bericht over verstuurd.  Omdat het niet altijd even makkelijk is voor de 

bewoners om een CST te bekomen hebben we met de medewerkers van Sodexo afgesproken 

om binnen het Grand Kaffee een aparte regeling voor hen te treffen.  Bewoners die 

gevaccineerd zijn én bij wie de voorbije 14 dagen geen Covid 19-besmetting werd vastgesteld 

kunnen aan het diensthoofd of de verpleegkundige van de woongroep een verklaring op 

papier vragen waarmee zij het Grand Kaffee binnen kunnen.  De verklaring is geldig op de dag 

van afgifte en 2 volgende dagen.  Deze regeling geldt zowel voor de bewoners van Toermalien 

als deze van Mandana.  De verklaring is enkel geldig in het Grand Kaffee, NIET in andere 

horecazaken. 
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Op deze wijze hopen wij het leven in huis wat te vergemakkelijken binnen de geest van de 

regelgeving van de Federale en Vlaamse overheid. 

Het Covid Safe Ticket is geen sluitende garantie om besmettingen te voorkomen.  

Voorzichtigheid blijft geboden.  Samen met de vaccinaties, het mondneusmasker, het 

ontsmetten van de handen en het afstand bewaren draagt het bij in de strijd tegen het virus. 

Een pandemie treft een hele wereldbevolking.  Maar niet de hele wereldbevolking heeft de 

juiste middelen om zich er tegen te wapenen…  De pandemie kostte reeds meer dan 5.000.000 

wereldburgers het leven.  Gelukkig leven wij op een plek waar wij wel beschikken over de 

middelen om onze weerbaarheid te tonen tegen deze pandemie.  Laten we deze middelen dan 

ook correct gebruiken en zien als stappen naar vrijheid, eerder als opgelegde beperkingen… 

Weet dat vele wereldburgers jaloers op ons zijn…  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ria Grondelaers,    Jos Aben,   Ingrid Dreessen, 

Voorzitter     algemeen directeur  directeur zorg   

 

dr. Johan Jespers,        dr. Lieve Vinck, 

CRA          CRA 
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