MIMOSA
Samen voor warme zorg
Januari – Februari

Gedicht

Voorwoord
2022 is voorbij gevlogen,
2023 staat voor de deur,
Een nieuw jaar met nieuwe dromen,
Veel geluk en vrede,
Veel liefde voor elkaar.
Aandacht voor de naaste,
Het wordt een prachtig jaar.

Ik sluit het jaar af met mooie herinneringen en kijk
uit naar de nieuwe momenten die we samen zullen
ervaren. Momenten die we met gans het Zorg en Welzijn
team, jullie familie en vrienden en met jullie zullen
beleven. Momenten van vreugde, maar ook van verdriet.
Momenten van feesten, maar ook momenten van tot rust
komen. Samen gaan we ook het komend jaar zorgen voor
elkaar. Laat ons dan ook in 2023 met een hartelijke
verbondenheid samen op avontuur gaan naar wat 2023
voor ons in petto heeft.

Veel leesplezier,
Virginie Delandsheere,
Campusdirectie

Bewonersinformatie
Jarige bewoners
Januari

Magdalena Vanhie is de eerste jarige van
de maand januari. Op 3 januari wordt
Magdalena 91 jaar. Een fijne verjaardag,
Magdalena.

Georgette Damman is jarig op 7 januari.
Ze wordt 89 jaar. Van harte
gefeliciteerd, Georgette.

Roger Demeulenaere is onze jarige op 7
januari. Hij wordt 93 jaar. Een gelukkige
verjaardag, Roger.

Op 9 januari gaan onze felicitaties naar
Rachel Declerck. Ze wordt 91 jaar. Een
dikke proficiat, Rachel.

Op 12 januari mag Denise Verhelst in de
bloemen worden gezet. Ze wordt 89 jaar.
Een fijne verjaardag, Denise.

Michel Dooms is onze jarige op 16
januari. Hij wordt 91 jaar. Van harte
gefeliciteerd, Michel.

Gabriëlle Vanlerberghe is jarig op 21
januari. Ze wordt 85 jaar. Een gelukkige
verjaardag, Gabriëlle.

Roger Samyn viert ook zijn verjaardag op
21 januari. Roger wordt 88 jaar. Een dikke
proficiat, Roger.

Een dag later, op 22 januari, is Yolande
Verstraete jarig. Ze wordt 94 jaar. Hiep
hiep hoera!

Maria Walcarius sluit de maand januari
af. Ze wordt 91 jaar op 30 januari. Een
gelukkige verjaardag, Maria.

Februari

De eerste jarige van de maand februari is
Alice Pijncket. Ze wordt 91 jaar. Van harte
gefeliciteerd, Alice.

Paula Ramon is jarig op 3 februari. Ze
wordt 91 jaar. Een fijne verjaardag, Paula.

Op 4 februari mag Erik Vercruysse zijn
verjaardag vieren. Hij wordt 85 jaar. Een
gelukkige verjaardag, Erik.

Onze volgende jarige is Dora Lebon. Dora
wordt 89 jaar op 8 februari. Hiep hiep
hoera!

Op 18 februari mogen we Agnes Breye in de
bloemen zetten. Ze wordt 78 jaar op 18
februari. Van harte gefeliciteerd, Agnes.

Onze jarige op 21 februari is Astrid Pype.
Ze wordt 85 jaar. Een gelukkige verjaardag,
Astrid.

Hugo Decroos sluit de maand februari af.
Hij viert zijn 76ste verjaardag op 28
februari. Een fijne verjaardag, Hugo.

Overleden bewoners
Met droefheid melden wij u volgende overlijdens:
Mevrouw Andrea Vandaele overleed op 15 november.
Ze woonde in kamer 002.

De heer Michel Vanhoorne overleed op 26 november.
Hij woonde in kamer 106.

Mevrouw Paula Vergote overleed op 10 december.
Ze woonde in kamer 301.

Mevrouw Maria Cappelle overleed op 10 december.
Ze woonde in kamer 003.

Mevrouw Ivonne Warlop overleed op 16 december.
Ze woonde in kamer 118.

Mevrouw Agnes Desimpel overleed op 19 december.
Ze woonde in kamer 001.

Nieuwe bewoners
Graag verwelkomen we volgende bewoners:

Op 29 november mochten we Agnes
Chaerles verwelkomen. Ze is
afkomstig van Zonnebeke en woont
in kamer 001.

Welkom aan Margeretha
Verhaeverbeke. Ze kwam bij ons
wonen op 19 december in kamer 003.
Margeretha is afkomstig van
Staden.

Personeelsinformatie
Jarige medewerkers
Januari
Stephanie Deleu is onze eerste
jarige, met haar verjaardag op 6
januari. Stephanie is verpleegster in
ons huis. Een gelukkige verjaardag!

Nathalie Lepoutre viert haar
verjaardag op 7 januari. Nathalie is
woonleefbegeleider. Van harte
gefeliciteerd.

Op 8 januari is Sofie Cappelle jarig.
Sofie is medewerker hoteldienst. Een
gelukkige verjaardag.

Elvira Osmanaj viert haar verjaardag
op 12 januari. Elvira is medewerker
hoteldienst in ons huis. Hiep hiep
hoera!

Femke Verleye is jarig op 15 januari.
Femke werkt als zorgkundige in de
nacht. Een fijne verjaardag!

Op 19 januari zijn onze felicitaties
voor Jolien Maesen. Jolien is
verpleegster in ons huis. Een
gelukkige verjaardag!

Op 22 januari mogen we Thaila Boudry
in de bloemen zetten. Thaila is
medewerker van het
dienstenchequebedrijf. Proficiat!

Op 25 januari viert Marleen Debruyne
haar verjaardag. Marleen is teamcoach
van het Vlinderpad en de Kapelweg.
Een fijne verjaardag!

Veronique Deceuninck viert haar
verjaardag op 26 januari. Veronique
is zorgkundige in de nacht. Een
gelukkige verjaardag!

Inka Steenhouwer is jarig op 28
januari. Inka is zorgassistente op de
Tweesprong en de Driewege via het
duaal leren project. Proficiat!

Februari

Onze eerste jarige van de maand
februari is Kelly Ghesquiere. Kelly is
zorgkundige op de Kapelweg. Fijne
verjaardag!

Saskia Beauprez viert haar verjaardag
op 4 februari. Saskia is medewerker
hoteldienst en medewerker van het
dienstenchequebedrijf. Een gelukkige
verjaardag.

Op 7 februari gaan onze felicitaties
naar Sabrina Deleu. Sabrina is
zorgkundige in dag- en nachtdienst.
Hiep hiep hoera!

Steffy Dooms is jarig op 8 februari.
Steffy is verpleegkundige in ons huis.
Proficiat!

Nadien Vanwildemeersch is onze jarige
op 16 februari. Nadien is kok in ons
huis. Een fijne verjaardag.

Lore Moerman viert haar verjaardag op
22 februari. Lore is ergotherapeute
in ons huis. Een gelukkige
verjaardag.

Virginie Delandsheere viert haar
verjaardag op 23 februari. Virginie
is directrice in ons huis. Een fijne
verjaardag.

Op 24 februari is Sofie Blomme jarig.
Sofie is zorgkundige op de Kapelweg.
Van harte gefeliciteerd!

Leen Devogelaere sluit de maand
februari af met haar verjaardag op 26
februari. Leen is pastor in ons huis.
Een gelukkige verjaardag!

Nieuwe medewerkers
19 december was de eerste werkdag voor Arisca
Vandenbogaerde. Arisca is medewerker hoteldienst.

Bewoners in de kijker
Dag iedereen
Ik ben Yvonne Goudeseune en samen met mijn man
Roger verblijf ik op de derde verdieping.
Ik werd geboren op 16 oktober 1939 in Dranouter. Ik
ben de oudste van een gezin van 9 kinderen. Al mijn
broers en zussen zijn nog in leven. Ik liep school
in Dranouter en Nieuwkerke. Mijn ouders hadden een
boerderij en al vroeg moest ik meehelpen op de
boerderij. Ik ben tot mijn 14 jaar naar school
geweest.
Ik ben Roger en werd, net als mijn vrouw, geboren
in Dranouter op 7 januari 1930. Ik kom uit een
gezin van 7 kinderen, ben de tweede oudste en liep
school in Nieuwkerke tot mijn 14 jaar. Mijn ouders
waren boeren en ook ik moest meehelpen op de
boerderij.

We leerden elkaar kennen op een bal en stapten in
1958 in het huwelijksbootje. We zijn dus al 64 jaar
getrouwd. Samen hebben we 5 kinderen: Marnick,
Marc, Eddy, Nadine en Geert. Marnick is reeds
overleden. Onze kinderen hebben allemaal gestudeerd
en zijn goed terecht gekomen. Ze wonen allemaal in
de streek. We hebben ondertussen ook reeds
kleinkinderen en al 7 achterkleinkinderen.

Samen zijn we een landbouwbedrijf begonnen. Yvonne
heeft ook nog een tijdje als poetsvrouw gewerkt en
Roger werkte nog voor Westvlees en hielp mee in het
bouwbedrijf van zijn zoon.
Roger: Vroeger ging ik graag biljarten op café. Ook
kaarten en puzzelen deed ik graag. Hier kijk ik
graag TV, vooral naar de koers. Ik ben een man van
weinig woorden en ben graag op mijn eentje.
Yvonne: ik heb vroeger veel handwerk gedaan:
naaien, borduren …. Dansen deed ik ook graag. Ik
ging ook naar de OKRA. Nu kijk ik graag TV en doe
elke dag een toertje om in conditie te blijven. Ik
ga buiten wandelen bij mooi weer en je kan me
iedere dag op de home trainer vinden. Ik sla graag
een babbeltje met andere bewoners.
Tot onze verhuis naar het WZC woonden we op een
appartement in Oostnieuwkerke. Er kwam een
thuisverpleegkundige langs en er werden warme
maaltijden aan huis geleverd. Toen de zorg te zwaar
werd, hebben we besloten om naar het WZC te
verhuizen. Het is heel belangrijk voor ons dat we
samen kunnen blijven en nog vele mooie momenten
samen kunnen beleven.

Vrijwilligersinformatie
Jarige vrijwilligers

Patrick viert zijn
verjaardag op 7
januari. Een fijne
verjaardag!

Op 18 januari is
Marnick jarig.
Een gelukkige
verjaardag!

Joost is jarig op
22 februari.
Van harte
gefeliciteerd.

Lieve is onze
jarige op 25
februari. Een
fijne
verjaardag!

Pastoraal woordje
Geluk
Misschien staat het
in de sterren
Misschien is het
een glinstering in het
gewone van de dag
Ik wens vooral dat het
je overkomen mag!
Kris Gelaude

Lieve bewoner
Dit tekstje stond op de kerstkaartjes die ik dit
jaar stuurde. Met deze woorden wil ik ook jullie
het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar. Dat
je in het nieuwe jaar de glinstering mag zien van
het kleine geluk dat tussen de doodgewoonste dingen
schittert: de glimlach van de zorgkundige die je
wakker maakt, het eerste sneeuwklokje in de tuin,
de zon die je kamer binnen piept, de geur van verse
koffie, het vrolijke zwaaien van een kindje dat op
bezoek komt,…
Van harte, een heel mooi, nieuw jaar vol kleine
gelukjes!
Warme groet
Leen

Sociale info
Ombudsdienst
Beste bewoners en familie,
In de loop van 2022 ontvingen we 2 anonieme
klachten via onze suggestiebus in de inkom. Deze
zijn uiteraard zeker welkom, daarvoor dient deze
bus onder andere. Ook voor ideeën, suggesties,
ervaringen die je positief vond,….
Toch is het jammer als er geen afzender op de brief
staat, zo kunnen we uiteraard niet nagaan waar,
wanneer, hoeveel,… een bepaald aandachtspunt voor
kwam.
Dat maakt het ook iets moeilijker om er in de
praktijk mee aan de slag te gaan.
Daarom graag feedback op deze manier, in de Mimosa,
zodat de afzenders van deze brieven ook zeker hun
antwoordje krijgen.
Beide klachten hadden als onderwerp de netheid van
de kamers. In augustus en oktober zat er een brief
in de bus met als onderwerp: het afvegen van de
tafels na de maaltijd (koffieplekken, kruimels,…)
en de vraag om een schoteldoek mee te nemen op de
kar. Ook het frequenter poetsen en afstoffen in de
kamers + controle van het sanitair werd genoemd.
Net als de niet-anonieme klachten wordt dit steeds
besproken met het verantwoordelijke diensthoofd. In
het najaar van 2022 werd een actieplan opgemaakt
voor 2023 en kon ook eindelijk het aantal FTE uren
ingevuld worden voor het team hoteldiensten.

Samen met de nodige reorganisatie in het
takenpakket en dus meer tijd en ruimte om op de
afdeling zelf aanwezig te zijn en de kamers te
kunnen poetsen, zou dit voor de nodige merkbare
resultaten moeten zorgen op de werkvloer. Vanaf
2023 worden ook periodieke controles uitgevoerd
waardoor de algemene dagdagelijkse netheid
gegarandeerd kan worden.
Een warme oproep voor komend jaar: heb je een
vraag, een aandachtspunt? Spreek iemand aan op de
afdeling! Ons doel is immers om jullie bij te
staan, te helpen, maar ook te luisteren naar wat
beter kan, wat belangrijk is voor jullie.
We willen jullie immers danken voor het meedenken,
meewerken aan…verdere groei, nog betere
dienstverlening, samenwerking, ...
waarbij we onze kernwaarden alle eer willen
aandoen:
Hartelijke verbondenheid
Deskundigheid
*

*
Respect
Gastvrijheid

Herinner je je ‘Trialoog’ nog?
Verbondenheid en communicatie tussen Bewoner –
Familie en Medewerker?
Ook dit gaat mee in 2023…
Laat ons dan ook verder werken om op deze manier
met elkaar te kunnen omgaan…

*

Samen op weg!

Beste wensen aan jullie allen, en op ‘Samen’ in
2023!

Warme groeten,
Sofie Desmedt
Sociale dienst – woonassistente - ombudsdienst

Puzzelkampioen:
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