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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIE ZOG 

 

Genk 26 augustus 2020 

 

Beste bewoners en bezoekers,  

 

HET IS WEER WAT ZOMERS NORMAAL ! 

De hitte van de voorbije weken was niet niks.  Gelukkig kon iedereen wat afkoeling vinden in 

de gekoelde leefruimten, waren er verfrissende ijsjes,…  De hittegolf ligt achter ons en het is 

nu genieten van de wat frissere zomerdagen waarbij zon, wolken en regen mekaar naar oude 

Belgische gewoonte afwisselen. 

 

BEZOEK 

Over het algemeen verloopt de bezoekregeling goed.  Dit danken we aan jullie inzet om de 

Covid 19-regels goed op te volgen.  Samen dragen en nemen we hierin onze 

verantwoordelijkheid en we zien dat dit werkt!  Dagelijks bezoek willen we zo blijvend mogelijk 

maken.   

Jammer genoeg zijn er nog steeds een aantal bezoekers die de Covid 19-regels niet volgen.  

We gaan hen niet de oorzaak laten zijn om onze regels aan te passen.  Bezoekers die de regels 

blijvend negeren zullen we de toegang tot het woonzorgcentrum moeten ontzeggen.  We 

rekenen alsnog op hun medewerking. 

Tot vandaag boden we mondmaskers aan als iemand het al eens vergeten was.   Dit blijven we 

doen, we willen jullie immers het bezoekmoment niet ontzeggen.  Wel rekenen we voortaan 1 

Euro aan per neusmondmasker. 

Graag ook nog aandacht voor de afspraken als jullie samen met de bewoner het 

woonzorgcentrum verlaten.  Geef het even door aan onze medewerkers, draag ook buiten het 

neusmondmasker, neusmondmasker kan enkel af als jullie zitten én social distance kunnen 

respecteren, mijd de drukte als jullie het centrum in gaan.  Maar vooral, geniet van de 

buitenlucht en het “er even uit zijn”. 

 

MEDEWERKERS 

Wij zijn fier en trots op onze medewerkers voor de wijze waarop zij deze Covid 19-crisis hebben 

aangepakt.  Jammer genoeg moeten we vaststellen dat het van sommige medewerkers wat 

veel gevraagd heeft.  Enkele woongroepen worden geconfronteerd met ziekteverlet van 

verschillende medewerkers.  Wij trachten zoveel mogelijk de continuïteit te waarborgen en 

doen hiervoor beroep op interimkrachten.  We beseffen dat personeelswisselingen moeilijk zijn 

voor de bewoners, hoe goed de medewerkers die inspringen hun job ook doen.  Wij zijn dan 

ook blij op jullie begrip te mogen rekenen.   
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T-SHIRTS 

Deze week ontvangen onze medewerkers 

en vrijwilligers nieuwe T-shirts.  Met deze T-

shirts brengen we de basisregels voor de 

bestrijding van Covid-19 op een meer 

ludieke wijze onder de aandacht.  Handen 

wassen, afstand houden en 

neusmondmasker dragen worden in een 

leuke print naar voorgebracht.  Wil je zelf 

deze boodschap ook mee uitdragen?  Wij 

bieden jullie deze T-shirts aan aan 15€/stuk.  

Te verkrijgen aan het onthaal vanaf 

maandag aanstaande. 

 

 

BANNER 

Zagen jullie de nieuwe banners reeds?  “Verander de wereld, begin bij jezelf.  Onze 

medewerkers verdienen jullie respect.” 

Met deze banner roepen we iedereen op om in de eerste plaats zelf de regels goed na te leven.  

Als iedereen dit doet krijgen we het virus klein en kan de wereld weer anders worden, kan ons 

samen leven weer normaal worden.  Voor zorgverleners, maar ook voor vele andere beroepen, 

zijn de werkomstandigheden zwaarder geworden door de Covid 19-crisis.  Bij het begin van de 

crisis was er het dagelijks handgeklap om 20u uit respect voor hun inzet en prestaties.  Dit is 

wat weggevallen, begrijpelijk.    Respect kunnen we echter blijven tonen door de Covid-19 

afspraken goed na te leven.  Het zou mooi zijn als zorgverleners ’s avonds om 20u zouden 

kunnen applaudisseren voor alle burgers omdat we door het naleven van de regels het virus 

hebben verslaan… 

 

Covid 19 beheerst eenieders leven.  Het beïnvloedt ons heel samenleven.  Het maakt velen 

moedeloos, boos,… Maar het doet ons ook beseffen hoezeer we mekaar nodig hebben, 

hoezeer we op mekaar rekenen en kunnen rekenen.  Daarom moeten we deze crisis ook samen 

bestrijden.  Samen, dan komt alles goed! 

 

Jos Aben,         Ingrid Dreessen, 

Algemeen Directeur        Directeur Zorg 
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