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BERICHT AAN BEWONERS, FAMILIE, MEDEWERKERS 

INFORMATIE COVID-19 

Genk, 08 april 2020 

 

Beste  bewoners,  

familieleden  

medewerkers, 

 

Donderdag 12 maart gingen wzc Toermalien en wzc Mandana in lock down.  Wij zijn 

ondertussen reeds 4 weken verder.  Vier moeilijke weken waarin we heel wat inspanningen 

hebben gevraagd van zowel onze 366 bewoners en familieleden maar in bijzonder ook van 

onze medewerkers.  Deze inspanningen waren en zijn helaas nog heel hard nodig om te 

voorkomen dat het Covid19-virus vrij spel zou krijgen in onze huizen. 

Ondanks de inzet van iedereen zijn we er jammer genoeg niet in geslaagd om het virus volledig 

buiten te houden.  In twee woongroepen, huis F in Mandana en Saffier2 in Toermalien,  is het 

virus binnengedrongen.  Wij hebben de betrokken families steeds op de hoogte gebracht van 

de situatie. 

In de voorbije weken werden 25 bewoners getest op Covid 19.   9 bewoners testten positief, 2 

in Mandana en 7 in Toermalien.  Jammer genoeg zijn er 4 bewoners aan Covid 19 overleden, 

1 bewoner van Mandana en 2 bewoners van Toermalien en enkele dagen na de sluiting ook 

een bewoner van het dagcentrum.  Eén bewoner van Mandana verblijft momenteel in het 

ziekenhuis. 

Zowel de medewerkers van huisje F0 als de medewerkers van Saffier 2 werden de voorbije 

week preventief getest.  In Mandana testten 2 medewerkers positief en in Toermalien 5, zij zijn 

tijdelijk niet aan het werk.  24 medewerkers testten negatief. 

In Toermalien werd een Covid 19-afdeling opgericht in woongroep Robijn 6.  In deze 

woongroep verblijven op dit ogenblik 7 bewoners, 5 bewoners uit Toermalien, 1 bewoner uit 

Mandana en 1 bewoner uit het ZOL .  De Covid-afdeling werd opgericht in opvolging van de 

richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap.  Op deze wijze verhogen we de veiligheid binnen de 

andere woongroepen en kunnen we onnodige kamerisolatie vermijden. 

Elke ochtend volgen we binnen het “outbreakteam” de actuele situatie binnen onze 

woongroepen op en trachten we daar waar nodig op gepaste wijze te reageren.  Daarnaast 

evalueren we onze veiligheidsmaatregelen en sturen bij waar nodig binnen de mogelijkheden 

waarover wij beschikken.  Het outbreakteam bestaat uit de voorzitter van het ZOG, de 

directieleden, de kwaliteitscoördinator en de verantwoordelijke communicatie. 

Wij zijn fier op onze medewerkers die elke dag klaarstaan om het leven hier in huis zo gewoon 

mogelijk verder te laten verlopen.  Hun creativiteit is groot, hun betrokkenheid vaak heel 
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aandoenlijk.  Het zijn onze helden in de zorg, zowel onze medewerkers in de woongroepen als 

de medewerkers van het onderhoud, de technische dienst, de administratieve diensten, de 

ondersteunende diensten,…  

Samen staan we echter ook stil bij jullie, bewoners en  families, die het nu moeilijk hebben 

omdat menselijk contact, die zoen op de wang, die warme knuffel, al zo lang niet kunnen.  In 

bijzonder staan wij ook stil bij die families van wie de bewoners in de voorbije weken 

overleden zijn. Wij bieden hen onze oprechte deelneming aan.  Afscheid nemen in deze 

periode is niet makkelijk, de gedwongen afstandelijkheid maakt het alleen nog moeilijker.  

Heel veel sterkte aan jullie allen. 

Het spreekwoord zegt “in nood leert men zijn vrienden kennen”.  Meer dan ooit leren wij 

vandaag onze medewerkers kennen, leren we jullie als bewoners en familie nog beter 

kennen.  Wij zijn blij te mogen ervaren dat we dit moeilijke verhaal samen dragen.  Wij zijn 

ook dankbaar voor de vele spontane reacties uit de naaste omgeving, de leveranciers, de 

scholengemeenschappen, collega’s binnen Groep Genk… Maar ook de fijne samenwerking 

met het zorgveld, de huisartsen, het ZOL, thuiszorgdiensten, sociale diensteneconomie,… Zij 

geven energie om ook de volgende weken de zorg samen te dragen.  Meer dan ooit Samen 

Thuis! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jos Aben, 

Algemeen directeur. 
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