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Hoera! April is er weer en dus mogen we stilaan terug lentekriebels
beginnen voelen. We hebben veel zin in warme zonnestralen,
mooie bloesems aan de bomen, de vogels die de plaats van de
wekker innemen en al dat bijzondere dat de lente ons te bieden
heeft. Een mens zou er vanzelf gelukkig van worden, van al dat
moois. Het is op zich al wonderbaarlijk dat we kunnen genieten
van zo'n dingen.

De voorbije winter hebben we genoeg binnen gezeten, het is tijd
voor avontuur. Ja, het is tijd voor de lente! Want met respect voor
de maatregelen is het opnieuw mogelijk om samen naar buiten te
gaan met een bewoner. We weten allemaal dat bewegen gezond is
voor je lichaam, maar het bijzondere aan wandelen en fietsen is
het feit dat je beweegt in de buitenlucht.

Het is tijd om onze rolstoelfiets terug boven te halen en de
verfrissende lentebries door onze haren te laten waaien. Wilt u
eens een ritje maken om enkele winterkilo's kwijt te spelen? Dit is
zeker mogelijk en u zou er alvast een bewoner mee verblijden.
Neem dan gerust contact op met een begeleider wonen en leven.

Nog even geduld en de paasklokken komen er weer aan. Binnen
ons woonzorghuis zijn we er al helemaal klaar voor. Een aangepast
feestelijk menu werd reeds samengesteld en ook de tafels zullen
opnieuw mooi gedekt worden. De takken met decoratie en eitjes
staan al te wachten op Pasen….

We laten u bij deze genieten van onze lente - editie en wensen u
en uw familie alvast een zalig Paasfeest en een mooie lente!

Welkom
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De heer Jettner verblijft sinds begin
januari op dienst Zeebries. Thiery
was vroeger vrachtwagenchauffeur
en reed binnen heel Europa. Hij
heeft 1 broer en 2 zussen.
Thiery ging vroeger vaak fietsen,
maar nu kijkt hij voornamelijk naar
de koers op televisie.

Mevrouw De Schryver verblijft sinds
begin januari op dienst Zeebries.
Ze heeft 1 zoon en was getrouwd met
een rijkswachter, maar is sinds 1981
weduwe. Georgette woonde vroeger
in Grimbergen. Nu is ze reeds 20 jaar
een echte Pannenaar. Hier in De
Panne wandelde ze elke dag tot aan
de zee, en ging vaak langs bij
vrienden.

De heer Vantournhout verblijft sinds
begin januari op dienst Zeebries.
Raymond is geboren in Landen en is
18 jaar onderofficier marinier
geweest bij de zeemacht, hij heeft
alle havens van de Middellandse Zee
gezien. Daarna gaf Raymond les
metaal in het KTA De Panne.
Raymond is weduwnaar sinds 2003
en heeft 2 dochters, 3 kleinkinderen
en 4 achterkleinkinderen.

Mevrouw Duchateau verblijft sinds
eind december op dienst Zeebries.
Marceline was vroeger eigenares van
het Santos Palace hotel in De Panne.

De heer De Keyser woont sinds
januari op de afdeling Kykhill, waar
hij van een prachtig zicht over De
Panne kan genieten. René is
afkomstig van De Panne. Hij heeft 2
dochters. De heer De Keyser was
acteur, componist en poppenspeler
van beroep. Daarnaast was hij als
hobby vaak bezig met muziek en
meubelbewerking.

welkom aan mevrouw

MARCELINE DUCHATEAU

welkom aan de heer

THIERY JETTNER

welkom aan mevrouw

GEORGETTE DE SCHRYVER

welkom aan de heer

RAYMOND VANTOURNHOUT

welkom aan de heer

RENE DE KEYSER
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Vóór hun intrek in hun assistentiewoning
woonde het echtpaar al meer dan 34 jaar
in een typische kustvilla in de Bortierlaan.
Zij hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen.
Vorig jaar was het koppel op 13 augustus
60 jaar gehuwd! De heer De Breuck
werkte vroeger bij de firma Unicor, zijn
echtgenote werkte in een apotheek. Zij
hebben 2 kinderen, een dochter en een
zoon. Samen met de kinderen reisden ze
vroeger vaak met de caravan naar
verschillende landen zoals Oostenrijk,
Italië enz… Ook fietsen was voor het
echtpaar een gedeelde hobby. Zo was de
heer De Breuck samen met zijn
echtgenote lid van verscheidene fietsclubs
van De Panne en omstreken.

Op 15 januari hebben we mevrouw
Heirbaut verwelkomd in onze
assistentiewoning Zeegalm. Voordien
woonde Elza in Mechelen. Om dichter bij
haar zoon te kunnen zijn, die in De Panne
woont, en gezondheidsredenen is ze naar
de kust gekomen. Haar ouders waren
uitbaters van een bakkerij in Nieuwkerke,
waar ze vaak ging helpen. Hierdoor was
haar wens om verpleegkunde te gaan
studeren niet mogelijk. Later is ze met
haar echtgenoot verhuisd naar Mechelen.
Samen met haar echtgenoot kon ze
genieten van een daguitstap naar de Kust
of de Ardennen. Mevrouw was vroeger
actief lid van de Vrouwengilde en Breigilde.
Ze houdt zich graag bezig met
kruiswoordraadsels en kan ’s avonds
genieten van een serie op televisie. Elza is
graag onder gezelschap en draagt haar
familie een warm hart toe.

Mevrouw Pyliser verblijft sinds februari op
dienst Zeebries. Martha is weduwe en
heeft 2 zonen. Martha houdt van katten
en honden en kijkt graag televisie.

welkom aan de heer

RENE DE BREUCK

en mevrouw

PAULA DUPON

welkom aan mevrouw

ELZA HEIRBAUT

welkom aan mevrouw

MARTHA PYLISER

welkom aan mevrouw

MARIETTE EECKHOUT

welkom aan mevrouw

RITA MUS

Mevrouw Eeckhout is sinds kort bij ons
ingetrokken op de wooneenheid Zeezicht.
Mariette heeft zelf ook als
verpleegkundige gewerkt, zowel in dag-
als nachtdienst. In haar vrije tijd heeft ze
veel truien gebreid voor zichzelf. Ze heeft
een hondje Loekie die haar zeer lief is en
waar ze graag mee gaat wandelen.

Mevrouw Mus verblijft sinds februari op
dienst zeebries. Rita is geboren en
getogen in De Panne en heeft 1 zoon en 1
dochter. Vroeger hield ze een kledijwinkel
open en ging ze regelmatig wandelen.
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In maart hebben we mevrouw Hoflack
mogen verwelkomen op de wooneenheid
Zeezicht. Marguerite is afkomstig van
Veurne en komt haar zus vergezellen in ons
woonzorghuis. Vroeger kon ze genieten
van kalveren op de wereld te zetten met
haar nonkel. Van beroep was mevrouw
kapster in een salon in Nieuwkerke
Heuvelland. Marguerite is een praatgrage
dame die veel belang hecht aan familie.

Ook alle personen bij ons in kortverblijf heten we van
harte welkom!

Bewoners die later dan 12 maart 2021 bij ons hun intrek hebben
genomen, zullen verwelkomd worden in onze volgende editie.

welkom aan mevrouw

ROSINE GALAFASSI

welkom aan mevrouw

MARGUERITE HOFLACK

welkom aan mevrouw

HEDWIGE DEBRUYNE

welkom aan mevrouw

IRMA LAMMENS

Mevrouw Galafassi verblijft sinds eind
februari op dienst Zeebries.
Rosine is afkomstig uit Lequesnoy en haar
familie heeft een Italiaanse roots.
Ze verbleef vóór haar opname in De Villa in
Koksijde.

Op De Kelle mochten we een nieuwe
bewoner verwelkomen,namelijk mevrouw
Hedwige Debruyne. Zij is geboren in Tielt.
Mevrouw is weduwe en heeft geen
kinderen. Vroeger werkte ze als
poetsvrouw in een home in de Ardennen
en later ook bij verschillende gezinnen.
Hedwige schoolde zich bij aan de hand van
verschillende taalcursussen voor Frans en
Engels. Ze is een zeer sociaal iemand die
graag een praatje maakt.

In maart hebben we mevrouw Lammens
mogen verwelkomen op de wooneenheid
Duinroos. Irma is afkomstig van Adinkerke,
waar ze een groothandel in aardappelen
had. Ze is weduwe en heeft 3 kinderen en 6
kleinkinderen. Als hobby naaide Irma
kleren, las ze boeken of keek ze televisie. Ze
kan er van genieten om een babbeltje te
doen met de mensen.



Manicure

Om de coronacoupes te doen vergeten, hebben we
de voorbije periode extra ingezet op
handverzorgingen.

Home cinema

Voorbije activiteiten
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Tijdens de preventieve lockdown hebben de
medewerkers ervoor gezorgd dat de bewoners toch
nog hun familie konden zien. Dit door middel van
skype en raambezoeken. Het niet fysiek bij elkaar zijn
zorgde voor ontroerende momenten. We zagen zowel
een lach als een traan.

Ontroerend weerzien
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Winter BBQ

Corona Piñata

Voorbije activiteiten

De bewoners vechten al een jaar tegen een onzichtbare vijand. Om
hem zichtbaar te maken hebben we bewoner een piñata gemaakt in de
vorm van het virus. Dit hebben ze gedaan aan de hand van oude
kranten, behangerslijm, een ballon en wat verf. Het ineen zetten van
de piñata was bijna net zo leuk als het slaan erop. Dit was voor de
bewoners de ultieme kans om de frustraties op het virus eens goed uit
te werken.

De bewoners van De Kelle hebben ook dit jaar kunnen
genieten van een winter BBQ. Zij hebben alles van A tot Z
samen met de medewerkers gemaakt en natuurlijk ook
mogen eten.



Van oud naar nieuw

Voorbije activiteiten
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2020 was een jaar dat in ons geheugen zal blijven als een
abnormaal jaar.
Geen 31ste december met knallend vuurwerk of feesten
tot in de vroege uurtjes met familie en vrienden…
Toch hebben we ook bij deze jaarovergang een moment
stilgestaan bij het afgelopen jaar en geklonken op alle
mooie momenten die we samen beleefden.

Dit jaar geen carnaval met een stoet,
maar wel met een gekke hoed

Zoals de tovenaar een konijn uit zijn hoed tovert, zo
toveren wij een glimlach op onze bewoners hun gezicht
met een hoed uit de hoedenkoffer.
Dit deden we tijdens de week van carnaval, zo haalden
we heel wat leuke herinneringen op uit het verleden en
kwamen er heel wat mooie verhalen boven.



Voorbije activiteiten

De lente komt er aan.

Je voelt het als je buiten gaat staan.

De vogels fluiten.

De dieren komen terug buiten.

De bomen staan in bloei.

De koeien groeten je vrolijk met hun geloei.

De zon is aan het stralen.

Ga maar snel je zonnebril halen!

(Ellekes rijmBellekes)

Lentekriebels
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Voorbije activiteiten

Kennen jullie de namen van de drie koningen nog?

Wij gingen dit jaar niet van deur tot deur gaan zingen,
maar aten naar oude gewoonte driekoningentaart. Met
enkele bijhorende quizvragen vulden we niet alleen onze
magen, maar trainden we ook ons geheugen. Dit zijn de
koningen van dit jaar op elke wooneenheid.
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Voorbije activiteiten

Heropening dagzalen en zithoeken
Na de vaccinatie van onze bewoners werden de dagzalen op
Zeebries en Duinroos heropend. Dit werd gevierd met een hapje
en een drankje. Dit zorgde er tegelijk ook voor dat de zithoeken
terug herschikt werden met de comfortabele sofa's. Dienst
Zeezicht zal in april uiteraard ook een feestelijke heropening
hebben om de bewoners te herenigen.
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Gerda Brouckaert van ons woonzorghuis
Thema: Uitzwaai

"Woonzorgcentrum Sint- Bernardus goeiedag met
Gerda..."
Deze opgewekte stem zullen medewerkers,
familieleden en bezoekers niet meer horen
weerklinken via de telefoon. Na meer dan 23 jaar
trouwe dienst gaat Gerda Brouckaert met verdiend
pensioen.

Om een goed beeld te krijgen wie Gerda is, zijn we
eens op bezoek gegaan bij haar dichtste collega's.
Sofie omschreef haar als een goedlachse flapuit die
haar hart op de tong draagt. Door de jaren heen
zijn er enkele veranderingen gebeurd, zoals de
postbedeling. Enkele jaren terug ging het onthaal
de post uitdelen en kwamen ze dagelijks in contact
met de bewoners. Sinds dit is weggevallen miste
Gerda het persoonlijk contact met de bewoners en
de gezellige babbel die daarbij komt kijken.

Als de collega's van de sociale dienst aan Gerda
denken, komen er een aantal zaken naar voor. Ze
stond namelijk altijd paraat voor de verrassingsreis
en vond het zeer jammer dat er vorig jaar geen is
kunnen doorgaan. De laatste was een topdag aan
zee en op de golfbaan. Gerda "smijt" zich altijd
volledig en waar zij is, is er altijd plezier!

Op de dansvloer tijdens het jaarlijkse
personeelsfeest was Gerda altijd vol enthousiasme
aanwezig. Haar collega's hopen dan ook nog eens
samen te kunnen dansen op het volgende
personeelsfeest. Eén ding kunnen we alvast
concluderen, Gerda zal zeker gemist worden onder
de collega's.

Gerda dit is geen vaarwel, maar een tot ziens.
Geniet van je pensioen!

Assistentiewoningen Kalmburg

Van dichtbij

In deze rubriek krijgen bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers de kans om hun interesses of
bepaalde thema's met de lezer te delen. Deze keer is deze gelegenheid voor Gerda Brouckaert van het
onthaal.
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Lekker op ons balkon

Net zoals vorige zomer genieten de bewoners van
residentie Kalmburg nog steeds van de stralende
zon, maar alleen op een andere manier. Aangezien
de tuin onder verbouwingen is, is het niet veilig om
daar te zitten. Gelukkig hebben de residenten hun
eigen plekje op het balkon, waar ze op een veilige
manier een frisse neus kunnen halen.



Assistentiewoningen Zeegalm

Denksport

Lente

April

Bloeien

Bloesem

Hyacint

Jaargetijde

Jongen

Kalfjes

Knoppen

Krokussen

Lammetjes

Lentebloem

Lentebries

Mei

Narcissen

Natuur

Nestjes

Seizoen

Trekvogels

Vogels

Voorjaar

Vruchtbaar

Zonnig
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Aswoensdag

Wegens de huidige maatregelen kunnen de bewoners
van de assistentiewoningen niet samenkomen voor een
Aswoensdagviering. Ter vervanging hiervan is Marleen
bij hen langs gekomen om er 1 op 1 of in kleine groep
toch even bij stil te staan. Dit zorgde voor mooie
momenten die de mensen missen door het wegvallen
van de zondagsmis.



Bingooo Poot in de hand

Qader's blog

Joepieee, door het vroege lentezonnetje mag ik
regelmatig terug mee wandelen met mijn liefste
vrienden. Als ik geluk heb passeren we eens langs
de zee, en dat is toevallig één van mijn favoriete
plekjes. Hier zien jullie een foto van Palma en
mijzelf. Palma is een grote hondenliefhebber.
Vroeger had ze een Jack Russel, Mollie, maar sinds
haar verhuis moest ze haar hondje achterlaten en
dat zorgde voor veel verdriet. Naast mijn
gezelschap zorgt ze ook dagelijks voor een
knuffelhondje die heel goed op Mollie lijkt.

Thuisverplegingsdienst

Het is iets moois als
een carrière en een passie

samenkomen

U kan de thuisverplegingsdienst steeds contacteren

0475/54 86 94

thuisverpleging@sint-bernardus.be

Wij verstrekken alle verpleegkundige zorgen aan huis in de regio De Panne – Adinkerke – (Sint- Idesbald)
Koksijde.

Er wordt voor onze bewoners steeds een breed
aanbod van activiteiten voorzien. Vandaag stond
bingo op het programma en ik mocht meespelen.
Dit was super leuk om te doen samen met de
mensen die ik zo graag zie. Maar denk maar niet
dat ik het hen makkelijk gemaakt heb, ik was er om
te winnen. Helaas was dit niet het geval en ging
een bewoner met de prijs lopen.
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In de kijker

VOOR DE BOEKENVERSLINDERS…

Beste bewoner, bent u een boekenverslinder?
Neem dan contact met de begeleider wonen en leven van uw wooneenheid.
Wij halen voor u de boeken die u wenst.
Voor mensen met een wat verminderd zicht, zijn er boeken gedrukt in grote
letters en audioboeken.

De familiehoek

TIP
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ZOEKERTJE

Nu de zon weer meer begint te
schijnen, gaan de bewoners
vaker naar buiten. Naast de
wandelingen genieten ze ook
van een aangename fietstocht.
Bent u vrijwilliger met sportieve
benen of wilt u dit worden?
Contacteer dan een medewerker
van de dienst EPA.

ZIN IN
VRIJWILLIGERSWERK?

Bent u iemand met een hart
voor ouderen die geniet van
sociaal contact, neem dan
contact op met Isabelle
Delacauw verantwoordelijke
vrijwilligers.

Tijdens de Week van de Vrijwilliger (27 februari-7 maart) kregen
alle vrijwilligers een attentie aangeboden met volgende tekst :

2021 wordt een jaar vol hoop en hooggespannen verwachtingen
om opnieuw mensen dichter bij elkaar te brengen. Verbinding en
verhechting zullen de woorden van 2021 worden en die willen wij
samen met jou waarmaken.

Wij bieden jou, ter gelegenheid van de “Week van de Vrijwilliger”,
graag deze duurzame attentie aan waardoor we de afvalberg iets
verminderden, opdat onze kinderen straks op mooie stranden
kunnen spelen, en boden mensen duurzame werkgelegenheid.

Dank je wel vrijwilliger voor wat je gisteren deed, vandaag doet, en morgen ook weer.

Vanwege alle bewoners, medewerkers en directie.
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Humorhoekje

De trein
Een boer is op zijn land bezig als een man hem aanspreekt:
“Als ik over uw land mag lopen kan ik de trein van kwart over tien nog halen.
Mag dat?”
“Tuurlijk, geen probleem”, zegt de boer.
“En als de stier u in de gaten krijg haalt u de trein van 10 uur ook nog wel!”

Twee tachtigers, Roger en Lieve, zitten op een bank in het park.
Zegt Roger opeens: 'k heb goeste in een crèmeke!
Lieve: " ‘k Zal ze halen, wat wilde van smaak?"
-"2 Bollen chocolat en gij?"
- "Voor mij twee vanille…"
Antwoordt Roger: " Ge zou het beter opschrijven, want ge gaat dat zeker vergeten!"
-"Maar nee: de ijskar staat hier vlakbij"!
-"Schrijf het op, want ge gaat het vergeten, zeg ik u!"
-"Nee, nee ik ga just niks vergeten!"
Lieve staat grommelend recht:
"Twee chocolat, twee vanille... twee choco…"
Na een lang kwartier komt Lucrèce terug met twee braadworsten en twee pakjes friet !!!!!
Zegt Roger "En waar is de mayonaise? "
"Vergeten!"
"Zie de wel dat ge dat moest opschrijven!"
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Verjaardagen

MEI JUNI
Maria Van De Leur

Denise Gacoms

Rita Bouttelisier

Marie Jozef Broeckaert

Claude Sieuw

02/04

03/04

09/04

12/04

28/04

Andrea Saubain

Guido Vandenberghe

Maurice Vandewoude

Jean-Claude Dehuvyne

Zofja Waluga

Maria Louisa Amandels

Mireille Andre

Elie Deburchgraeve

Marceline Duchateau

01/05

11/05

12/05

14/05

14/05

16/05

20/05

25/05

28/05

03/06

05/06

06/06

06/06

08/06

10/06

11/06

16/06

17/06

17/06

19/06

22/06

23/06

25/06

26/06

29/06

30/06

Bewoners woonzorghuis

Bewoners assistentie woningen

Medewerkers

Vrijwilligers

APRIL JUNI
Jenny Clerebaut

Henri Wyns

Jacqueline Baeten

Radka Vassileva

Anita Demuysere

06/04

07/04

10/04

20/04

29/04

Simonne Vanneuville

Claudine Minnoey

Simonne Van Ongeval

Marie-Thérèse Van Den Bossche

Philippe Dupuis

Simonne Dupon

Marcel Noens

Anette Lechat

Maria Hoflack

René De Keyser

Denise Haest

Joanna Sluys

Claudia Derpoorter

Godelieve Mostrey

Gabriella Becuwe

Rachelle Schottey

Wilfried Titeca

MEI JUNI
Emily Vandecasserie

Jihan Abdo

Laure Allemeersch

Peter Thieren

Marleen Devreker

08/04

15/04

21/04

27/04

29/04

Giovanni Descan

Anoeska Verbouw

Sylvie Vandeputte

Cathy Avonds

Andy Baron

Nakure Sillis

Brenda Lambregt

Valerie Legrand

Lynn Calcoen

Lynn Wallecan

Geoffrey Vandevelde

Marieke Devoghel

Annelien Blanckaert

06/05

09/05

11/05

14/05

14/05

19/05

20/05

26/05

26/05

26/05

27/05

29/05

30/05

Regina Coppenolle

Ingrid Janssen

Winny Lavens

Chantale Neysens

Katie Viaene

Stephanie Seynaeve

Alain Facques

Eline Nieuwlaet

Sybille Dumortier

Bart Rubben

Jinyi Lu

Kimberley Rottiers

02/06

03/06

06/06

07/06

13/06

14/06

17/06

17/06

19/06

26/06

26/06

27/06

APRIL MEI JUNI
Jean Marie Breye

Claude Sansen

Stefaan Vansteeger

Dirk Bouwdeweel

Marcel Polet

Christiane Deseure

Edwin Callewaert

Jeannine Deroo

03/04

05/04

06/04

11/04

12/04

19/04

27/04

29/04

04/05

30/05

Bart Van De Leur

Raymonde Reyssen

02/06

23/06

02/06

03/06

05/06

14/06

23/06

29/06

APRIL

MEI
Valere Vermeeren

Henriette Sommeryn

André Luchie

Maria Herrewijn

Marguerite Blanckaert

Jeannine Verhaeghe

Jean Pierre Vantielcke

Dania Vanbiervliet

APRIL



Nieuwe medewerkers
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welkom aan mevrouw

Celine Wantellet
Zorgkundige

welkom aan mevrouw

Laure Allemeersch
Zorgkundige

welkom aan mevrouw

Annelien Blanckaert
Zorgkundige

welkom aan mevrouw

Zaïche Verraes
Zorgkundige

welkom aan mevrouw

Kaatje Mussly
Dienst boekhouding

Céline werkt sinds februari op dienst De Kelle.

Céline is Franstalig en woonachtig in De Panne.

Ze is getrouwd en heeft 2 kinderen. Ze geniet

enorm van luisteren naar muziek.

Laure werkt sinds februari op dienst De Kelle.

Laure is Franstalig en afkomstig uit Brussel, nu

is ze woonachtig in Lo-Reninge. Ze heeft 2

kindjes, een jongen van 7 jaar en een meisje van

5 jaar. Momenteel heeft ze geen tijd meer voor

hobby’s, maar vroeger was ze een fervent

danser.

Zaiche werkt sinds februari op dienst Zeebries.

Voor velen is ze wellicht een gekend gezicht van

haar vakantiewerk op dienst duinroos.

Ze woont deels in Adinkerke en Pervijze.

Zaiche is 21 jaar en heeft 1 zus.

Naast op het werk kunnen we haar regelmatig

terugvinden bij de paarden.

Annelien werkt sinds februari op dienst Zeezicht.

Ze is 33 jaar en woonachtig in De Panne.

Annelien heeft samen met haar vriend 3 zonen.

Verder is Annelien vaak terug te vinden op de

Lesse, waar ze regelmatig gaat kajakken.

Kaatje werkt sinds maart op de dienst

boekhouding.

Ze woont in Avekapelle en heeft twee kinderen.

Na haar drukke cijferwerk komt ze vaak tot rust

in haar tuin, die ze graag onderhoudt.

Ook van wat sporten is ze niet bang, zo doet ze

geregeld aan tennis en zwemmen.



VASTENACTIE

Wijnverkoop en wafelverkoop

MEDICATIE VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP
BIJ DE ZUSTERS BERNARDINNEN IN BOBO DIOULASSO / BURKINA FASO

Een dagcentrum

In februari 2018 startte het “ Dagcentrum Saint Bernard “. Elke dag van de week worden een 40-tal kinderen
met een fysische en/of mentale handicap er verwelkomd.
Dit dagcentrum maakt deel uit van een groter centrum voor gezondheidszorg dat 24/24 open is en bestaat
uit een ‘Centre de Santé’, een materniteit en een kleine apotheek.

Waarom onze Rwandese zusters met dit Dagcentrum begonnen leggen ze zelf uit :
‘Van bij onze aankomst hier in Bobo (1995) hebben wij een bijzondere aandacht gehad voor deze kinderen.
Vlakbij ons woont een gezin met twee zwaar gehandicapte kinderen. De jongen, Baf, kwam van kleinsaf bij
ons. Met dit ‘dagcentrum’ willen wij structurele hulp bieden. Heel vaak zijn kinderen en jongeren met een
handicap aan hun lot overgelaten. Zij worden verstoten door hun familie en door de samenleving in haar
geheel. Zij worden ervan beschuldigd bezeten te zijn door kwade geesten of aanzien als ongeluksbrengers,
zodat er mensen zijn die hen zelfs niet willen aanraken.
Vanuit een verontwaardiging omtrent deze situatie van uitsluiting hebben we het initiatief genomen voor dit
Dagcentrum. We beogen een algehele zorg voor deze kinderen, gaande van bezoek aan gespecialiseerde
artsen, aangepaste medicatie tot psycho-sociale omkadering met alles wat dit inhoudt’.

Rond 8u ‘s morgens komen de meeste kinderen aan. Ze worden
gebracht door één van de ouders of een familielid. Rond 17u keren ze
naar huis terug. Elke voormiddag, rond 10u, krijgen ze een stevige
tas pap en ‘s middags een middagmaal. Een ruime
binnenkoer met enkele speeltuigen helpen hen de dag door te
brengen.

sr. Emilienne met één van de kinderen

Epilepsie: misverstanden en vooroordelen

Een aantal van de kinderen in het dagcentrum hebben niet alleen een handicap, maar lijden eveneens aan
epilepsie. Rond deze ziekte bestaan er veel vooroordelen. Ze zou een straf zijn voor een zonde, ook wordt ze
toegeschreven aan boze geesten. Mensen met epilepsie worden gemeden. Ouders stoppen hun kind weg of
laten het aan hun lot over. Uit schaamte, uit onmacht, uit angst. Mensen denken nog steeds dat epilepsie
besmettelijk is. Ouders weten niet wat ze moeten doen wanneer hun kind een aanval heeft. Ook vreest men
met de vinger nagewezen te worden door familie en buren.
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Zorg voor kinderen met epilepsie

Toch is epilepsie goed behandelbaar en bestaat er goede medicatie die verhelpt dat er regelmatige aanvallen
komen. Alleen is het noodzakelijk dat deze medicatie dagelijks genomen wordt.
In het dagcentrum zijn er een aantal kinderen met een handicap die tevens epilepsie hebben. Sommige
ouders kunnen of willen niet betalen voor de zó noodzakelijke medicatie. Waarom zouden ze? Wat kunnen ze
van hun kind verwachten? Het is hen meer tot last dan tot vreugde? Naast de nodige medicatie, dient er dus
ook gewerkt te worden aan een mentaliteitsverandering bij sommige ouders die hun kind met handicap naar
het dagcentrum brengt.

Jacuba: hij is dol op trommelen!

Wat de kinderen en jongeren met een handicap vooral zoeken is genegenheid en aandacht. Onze zusters
willen hen vooral een ‘waardigheid’ geven, door hen met veel zorg te omringen en door hen – voor zover
mogelijk – een basisvorming geven op het vlak van hygiëne, omgangsvormen ed.

Wij willen hen graag ondersteunen: onze zusters in Bobo en met hen de kinderen met een handicap en in het
bijzonder zij die lijden aan epilepsie.

Onze oprechte dank voor uw trouwe, financiële steun aan onze zusters in Afrika. Zo zijn we
verbonden met hen én met elkaar.

Met vele groeten. zr. Lieve en zr. Noëlla

Deze maand is het een jaar geleden dat de heisa rond het coronavirus begonnen is.
Een jaar terug was er de lockdown, ook in het WZC St Bernardus, met ondertussen een geleidelijk en beperkt
bezoek van familieleden of vrienden. Ook op pastoraal vlak is er veel ingeboet geweest. De voorbije maanden
konden we wekelijks wel een pastorale namiddag verzorgen, maar samenkomen om te vieren was niet
mogelijk. Daar komt nu wel verandering in. Gedurende de veertigdagentijd is er wekelijks een kruisweg en na
Pasen zal Marleen op de verschillende afdelingen een gebedsdienst houden. Vanaf half april voorzien we ook
terug de opstart van de eucharistievieringen.

20 st Bernardus Gazette

Pastoraal

AGENDA

28 maart: Palmzondag
1 april: Witte donderdag
2 april: Goede vrijdag
3 april: PASEN
13 mei: OLH Hemelvaart
23 mei: Pinksteren



ONZE CHRISTELIJKE DEELNEMING AAN DE BEPROEFDE FAMILIES
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Wie MEIMAAND zegt, zegt ook MARIAMAAND.
We willen ook wat tijd voor haar vrijmaken. Dit gaan
doen we door per bubbel te bidden, te praten en een
PP met Mariabeeldjes.

Mevrouw Claudine Vanhoutte

° geboren op 17 januari 1942

+ overleden 20 december 2020

De heer Marcel Caufriez

° geboren 7 januari 1941

+ overleden op 27 december 2020

Echtgenoot van mevrouw Jeannine Versauw

De heer Michel Butaye

° geboren op 22 juli 1933

+ overleden op 28 december 2020

Echtgenoot van mevrouw Monique Doolaeghe

Mevrouw Louise Steenput

° geboren op 18 september 1933

+ overleden op 29 december 2020

Levensgezellin van de heer Jacques Langelet

Mevrouw Julia Masscheleyn

° geboren op 27 april 1938

+ overleden op 11 januari 2021

Echtgenote van de heer Ferdinand Biesbrouck

Mevrouw Irene Vandepitte

° geboren op 28 februari 1926

+ overleden op 27 januari 2021

Weduwe van de heer Jean Cuvelier

Mevrouw Dina Deboyser

° geboren op 10 januari 1928

+overleden op 2 februari 2021

Weduwe van de heer Julien Coulier

Mevrouw Ivonna Dulle

° geboren op 2 maart 1930

+ overleden op 14 februari 2021

Levensgezellin van de heer Geert Van Hulle

Mevrouw Arlette Van Den Bossche

° geboren op 25 november 1936

+ overleden op 17 februari 2021

Weduwe van de heer Pierre Bonjean

Mevrouw Marie-Thérèse De Voldere

° geboren op 12 februari 1930

+ overleden op 1 maart 2021

Weduwe van de heer Marc Casier

De heer Andre Roose

° geboren op 19 februari 1929

+ overleden op 1 maart 2021

Weduwnaar van mevrouw Denise Becue

Mevrouw Madeleine Dequeker

° geboren op 7 juli 1926

+ overleden op 5 maart 2021

Weduwe van de heer Maurits Butstraen



Beste bewoner en familie,

Met deze 15de bouwbrief geven we u graag opnieuw wat meer informatie omtrent de huidige stand van
zaken.
We zijn, om in koerstermen te spreken, de laatste rechte sprint aan het trekken van Fase 2 b en wat ook de
laatste fase is van het vernieuwbouwproject.
Fase 2b omvat alle werken op gelijkvloers, +01,+02,+03, tussen de nieuwbouw en de trapzaal van de
middenlift.

Op de gelijkvloers, naast de nieuwe kineruimte en ruimte voor de begeleiders
wonen en leven, komt een gans nieuw logopedie-bureel die akoestisch
geïsoleerd werd.
Dit nieuwe logolokaal is eveneens voorzien van een spoelbekken om gehoor
toestellen te reinigen.

Het nieuwe kapsalon krijgt vorm. Het vast meubilair
werd reeds geplaats en de wastafel wordt eerstdaags
geplaatst.
Na de afwerking van het plafond en schilderwerken
worden de kappersstoelen geplaatst.

Op het 1ste, 2de en 3de verdieping staat het meubilair in de badkamers en verpleeglokalen. Na het
uitvoeren van de schilderwerken kunnen deze in gebruik genomen worden
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In deze rubriek proberen we u de huidige stand van
zaken verder toe te lichten.



Op de 3de verdieping werden van de bestaande twee 2-
persoonskamers (3dakkapelletjes) drie 1-persoonskamers
gemaakt.

Deze 3 nieuwe kamers zijn Oost-gericht, hebben prachtig
zicht op de tuin en beschikken over alle comfort en
technieken zoals de kamers in de nieuwbouw Koninklijke
baan.

Ter hoogte van het woonzorgcentrum werd een nieuwe parkeerstrook
gecreëerd.
Voor de inkom wordt er een ruime parkeerplaats voorzien voor
mindervaliden met daarvoor een parkeerplaats voor ziekenwagen en
artsen.
De vrachtwagens en leveranciers kunnen tijdens het laden en lossen
veilig parkeren ter hoogte van de goederenlift en moeten niet meer op
de verkeersweg parkeren.

Ondertussen werden ook de voorbereidende werken
gestart voor de bouw van het nieuwe centrum voor
dagverzorging.
Het gebouw dient wind- en waterdicht te zijn eind juni en
volledig opgeleverd begin oktober.
Indien u nog bijkomende informatie wenst of vragen hebt
omtrent ons bouwproject kunt u mij steeds contacteren.

Met hartelijke groeten,
F. Vanfleteren
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