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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIE  

wzc TOERMALIEN en MANDANA 

 
Genk, 18 september 2020 

 

Beste bewoners en families van wzc Toermalien 

 

Het Covid19-verhaal zorgt weer voor groeiende onrust.  Binnen het ZOG proberen we er rustig 

in te blijven en volgen we de cijfers in Genk van nabij op.  Doordat iedereen, bewoners, 

bezoekers en medewerkers zijn verantwoordelijkheid goed opneemt houden we het tot nog 

toe zowel  in Toermalien als in Mandana veilig voor iedereen. 

We kunnen dan ook alleen maar vragen aan iedereen om zo verder te doen!   

- Draag je CHIRURGISCH mondneusmasker 

- ontsmet je handen  

- houd afstand 

Om ons wakker te houden hebben we deze afspraken op T-shirts laten drukken die onze 

medewerkers dagelijks dragen… 

Wel willen we nog eens oproepen om jullie bezoeken zeker in te plannen in de Cubigo-app.  

Dit is een grote hulp voor onze administratieve medewerkers!  Lukt het je niet direct vraag dan 

nog eens even uitleg aan het onthaal. 

Volgende week zal er zowel in Toermalien als in Mandana speciale aandacht zijn voor de 

Alzheimerdag.  Gedichten en foto’s zullen te zien zijn in de binnentuinen en in de gang op -1 

in Toermalien.  Dank aan onze collega’s van het MeMoment, ons inloophuis voor dementie. 

Kortelings zullen we ook de bewonersraden terug opstarten.  We zoeken nog naar de beste 

wijze om het coronaveilig te organiseren.  Het zal ons de kans geven om over de voorbije 

periode te reflecteren en samen te kijken hoe we de toekomst verder opnemen. 

Geniet samen met de bewoners nog van de laatste mooie zomerdagen van 2020.  Niets zo fijn 

als een wandelingetje buiten, profiteer er in de komende dagen zeker nog van. 

Dank voor jullie blijvend vertrouwen,  jullie meewerken aan de fijne leef-en woonomgeving in 

Toermalien en Mandana.   
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