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De families van onze lieve bewoners kregen 
nog een extra domper te verwerken toen dat 
telefoontje van Sint Oda kwam. Ze werden 
voor de hartverscheurende keuze gesteld om 
hun oogappel te komen halen of de zorgen 
voor hun kind volledig in handen te geven 
van Sint Oda. Zonder bezoekmogelijkheid en 
dat voor onbepaalde tijd. De deuren van het 
anders zo open Sint Oda moesten onherroe-
pelijk dicht.

Iedereen hetzelfde doel 
Onze medewerkers zetten zich gelukkig 
meteen schrap en hadden nog maar één doel 
voor ogen: onze bewoners zo goed mogelijk 
verzorgen en door deze crisis loodsen. Nog 
meer dan anders was Sint Oda de afgelopen 
maanden een baken van warme zorg, van 
solidariteit, van samenhorigheid, van goede 
zorg en liefde voor onze bewoners. De the-
rapeuten werden meteen aan een leefgroep 
toegewezen en stonden mee in voor de zorg 
van onze bewoners. Personeel wiens job tijde-
lijk weggevallen was, werd elders ingezet: was 
plooien of strijken, mondmaskers in elkaar 
steken ... Iedereen hetzelfde doel, iedereen die 
aan dezelfde koord trekt. Samen sterk!  

Golf van solidariteit 
De Corona-crisis bracht ook een ongeziene 
golf van solidariteit van de lokale gemeen-
schap met zich mee: hartverwarmend om 
te zien hoeveel schenkingen we uit 
allerhande hoeken kregen. Dit 
ging van broodnodige 
beschermingsmaterialen 
tot lekkernijen om onze 
bewoners te verwennen 
en onze medewerkers 
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VOORWOORD

“Trots op álle zorghelden”
Iemand een spontane knuffel geven, met familie of vrienden afspreken, een terrasje 
doen, even de grens oversteken ... Allemaal alledaagse dingen die vanzelfsprekend 
waren tot dat vreselijke virus de kop opstak. 

een hart onder de riem te steken. Zoveel or-
ganisaties en mensen die Sint Oda een warm 
hart toedragen. 

Trots op álle zorghelden 
Met resultaat: door blijvend de vele maatrege-
len te volgen, hebben we de talloze kamer- en 
groepsisolaties doorstaan. De eerste en ho-
pelijk ook de laatste besmettingsgolf hebben 
we alvast overwonnen. Onze medewerkers 
hebben zich de afgelopen maanden dubbel 
geplooid en verdienen, zoals een ouder het zo 
mooi verwoordde, geen pluim maar een hele 
fazant op hun hoed. We zijn zo trots op onze 
zorghelden! Ook onze ouders toonden zich 
helden de afgelopen maanden. Zij moesten 
ofwel in moeilijke omstandigheden en zonder 
pauze voor hun kind zorgen, ofwel hun kind 
zo lang missen. Laten we zeker ook onze 
vrijwilligers niet vergeten. Ook zij hebben 
de afgelopen periode het warme contact en 
de bewoners gemist en staan te popelen om 
terug naar Sint Oda te komen.

Nog meer dan anders was  
Sint Oda de afgelopen maanden 
een baken van warme zorg, van 
solidariteit, van samenhorigheid, 
van goede zorg en liefde voor  
onze bewoners
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Met bijzondere dank aan

  VOLG ONS OP FACEBOOK  
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Voorzichtige en gecontroleerde heropstart 
Gelukkig konden we de afgelopen weken de maat-
regelen gecontroleerd versoepelen: de activitei-
ten werden voorzichtig terug opgestart, ouders 
konden hun kinderen terug bezoeken, ’t Heultje 
werd geleidelijk aan opnieuw geopend. Kinderen 
mogen weer even naar huis. Even terug naar de 
familie, wat extra genieten van elkaar, terug op 
adem komen. 

Geen sprint maar een duurloop 
De komende maanden wordt het blijvend zoeken 
naar de goede balans tussen de veiligheid en het 
welbevinden van onze bewoners en hun familie. 
Tegelijk moeten we de moraal van onze medewer-
kers hoog houden, deze crisis is geen sprint maar 
een duurloop. 

Afscheid van Lut 
Doorheen deze crisis kwam nog het nieuws dat 
Lut ons ging verlaten. Dit nieuws kwam hard aan 
in de organisatie. Sint Oda verliest met Lut een 
warme, lieve, toegankelijke directrice met veel 
betrokkenheid voor het personeel en de bewoners. 
Zij heeft veel betekend voor Sint Oda en was erg 
geliefd. Het huidige directieteam gaat verder 
op deze ingeslagen weg met als eerste prioriteit 
deze crisis verder bezweren. Samen met de vele, 
betrokken medewerkers van Sint Oda gaat ons 
dat lukken, samen staan we sterk!

Lut verstuurde op haar laatste werkdag nog een 
mooie afscheidstekst. Als eerbetoon publiceren 
we die hier nog eens. Lieve Lut, dankjewel voor 
alles, het ga je goed! 

Leen, Waut en Stijn

Lieve allemaal,
Vandaag neem ik afscheid. Afscheid van Sint Oda.  
Afscheid van een mooie tijd.

Ik doe dit met een parodie op graficus Escher en zijn werk 
‘Hand in bol’. Vanuit de onwerkelijke corona-wereld van 
vandaag.

Een laatste bericht waarin ik een ode wil brengen aan ieder 
die zorgt.  
Want de laatste maanden is meer dan ooit duidelijk hoe 
belangrijk, hoe relevant, hoe waardevol de zorg is.

Hoe onmisbaar verzorgend personeel is.

Hoe onmisbaar ouders en families van een zorgintensief 
kind zijn.

Zeker nu. In deze tijd van gemis.

Gemis omdat jouw kind zo veel en zo lang op Sint Oda is.

Gemis omdat je nu thuis alleen staat voor de zorg van je 
kind.

Het maakt de situatie thuis en op Sint Oda nog intensiever.

Het levert zoveel zorg en verdriet op.

Een ode aan jullie allen omdat zorgen voor onze lieve  
gasten nooit stopt.

Jullie staan altijd aan.

Altijd.

Omdat niemand anders het doet.

En dat je als ouder of verzorger van een zorgintensief kind 
in deze periode glansrijk kan overleven is ook helder.

Jullie zijn, als het op crisismanagement aan komt,  
de absolute experts.

Jullie werk is nu zwaar en zoveel waard.

Elke dag en elke nacht een mens in jullie handen.

Daarom deze ode aan jullie. 

Ik zet jullie graag in het midden. Op de voorgrond.  
Pal vooraan. 

In mijn hart blijf ik jullie dragen.

Lut

Lut verstuurde op haar laatste werkdag nog 
een mooie afscheidstekst. Als eerbetoon  
publiceren we die hier nog eens. Lieve Lut, 
dankjewel voor alles, het ga je goed! 

CORONAVERSJE 
Handen wassen na het 
lezen 

Het is zo raar  
Ik wi je even dag zeggen, 
Je knuffelen,  
Maar het mag niet 

Afstand nemen  
om ruimte te geven 

De deuren dicht  
Jij blijft hier  
En ik moet daar 

Een traan, een lach,  
Achter het masker 

Ik doe het toch!  
Ik knuffel je  
Pak je vast  
In mijn hoofd  
Daar mag het wel 

Lut
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IN BEELD

Binnen Sint Oda valt steeds heel wat te beleven. Omdat beelden toch veel meer zeggen 
dan woorden, vind je hier een overzicht van voorbije activiteiten en gebeurtenissen.

AVOND VAN DE VRIJWILLIGER
3 MAART 2020

MAART – APRIL 2020 

BRIEF

Aan alle helden van Sint Oda

Dank aan jullie allen om er elke dag weer te  
staan voor zoveel mogelijk zorg op maat.

In volle coronacrisis schreef de Gebruikersraad en de Raad van Toezicht deze mooie brief.

Een welgemeend dankwoord aan al onze zorghelden
Graag willen wij jullie vanuit de Gebruikersraad en Raad van Toezicht van harte danken voor
jullie inspanningen in deze erg moeilijke periode.
Wij waarderen enorm de gedrevenheid, betrokkenheid en moed waarmee jullie elke dag de
warme zorg blijven verlenen aan onze bijzondere gasten, onder een enorme werkdruk en
ondanks alle emoties in deze onzekere tijd.

Jullie proberen elke dag weer het ongemak voor onze gasten zoveel mogelijk te beperken en
blijven met hart en ziel voor hen zorgen.
Wij beseffen zeer goed dat jullie vaak in erg belastende en ongewone omstandigheden
moeten werken om onze kwetsbare gasten zoveel mogelijk te beschermen tegen een gevaar
waarvan we ons niet konden voorstellen dat het ons ooit zou overkomen.

Dit betekent enorm veel voor alle ouders en familieleden, die hun kinderen, broers of zussen
nu zo lang moeten missen en de zorg nu volledig uit handen moeten geven.

Het besef dat onze gasten in goede handen zijn, geeft ons allen de kracht om het vol te
houden en hier samen zo goed mogelijk door te komen. De duidelijke communicatie die we 
regelmatig ontvangen, versterkt hierbij ook nog ons vertrouwen.

Dank aan jullie allen om er elke dag weer te staan voor zoveel mogelijk zorg op maat.

Dank voor jullie creatieve zoektocht naar aanbod nu alles niet meer zomaar kan.

Dank voor jullie vlotte aanpassingen op de werkvloer, zowel in de leefgroepen, waar nu ook
de therapeuten, en in nood ook andere personeelsleden, meedraaien en de werking wordt
aangepast in functie van de veiligheid, als in de nachtdienst, die nog steeds in alle groepen
komt en dat met veel voorzichtigheid en toewijding doet, alsook in alle ondersteunende
diensten, die nu ook bijzonder belast worden omwille van de strikte veiligheidsmaatregelen.

Dank aan onze directie en onze sterke medische dienst voor de krachtige aanpak en de
tijdige en correcte maatregelen.

Dank voor jullie blijvende genegenheid en warmte naar onze gasten toe, nu afstand houden
de norm is en knuffelen enkel nog voorzichtig kan. Dank voor de vele foto’s en filmpjes die jullie 
nu aan de families bezorgen en voor de skypemomentjes met onze gasten …

Jullie bewijzen nu meer dan ooit dat Sint Oda een ijzersterke organisatie is en een echte,
warme thuis biedt aan onze gasten.

Wij wensen jullie veel moed en hopen van harte dat jullie en ook jullie families gezond en
wel blijven.

Vanwege de leden van de Gebruikersraad en Raad van Toezicht van Sint Oda

DINNER DANCE
7 MAART 2020
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AFSCHEID LUT 
28 MEI 2020

TESTING COVID-19
7 EN 8 MEI 2020
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“Donderdag, 12 maart, ca. 15.00 u. … 
Telefoon op mijn werk van Laurine, de pedagoog 
van Schans 2: “Evi, ik heb niet zo’n goed nieuws. De 
lockdown gaat omwille van gezondheidsredenen 
vandaag in… Jullie hebben niet meer de mogelijk-
heid om Lennart nog even te zien. De verwachte 
periode is vier weken, maar zes weken is niet uitge-
sloten.” 

Geen laatste knuffel of kus
Verbouwereerd, zo vlug had ik deze maatregel niet 
verwacht … Maar als het moet, moet het … Gezondheid 
gaat voor alles. Geen laatste kus, geen knuffel meer … 
Tranen … Dit lijkt zo onwerkelijk …
Vrijdag opnieuw telefoon. Ook de was mag niet meer 
door ons gedaan worden. Alles wordt hermetisch afge-
sloten, de was wordt in Sint Oda zélf gedaan met een 
aparte procedure. 

Naarmate het weekend vordert en de nieuwsberichten 
steeds alarmerender worden (vreselijke toestanden in 
Italië, overal meer opnames op intensieve zorgen, lock-
down die uitgebreid wordt…), krijgt de schrik mij (ons) 
te pakken. Wat als wij ziek worden en Lennart niet meer 
kunnen zien? Wat als Lennart ziek wordt en wij hem 
niet meer kunnen bezoeken? Wat als hij in quarantaine 
moet, zijn gedrag gaat wellicht escaleren … Paniekaan-
val op maandagmorgen, met een week ziekteverlof als 
gevolg om tot rust te komen.

Skypen en kaartjes sturen 
Dagelijks mag er gebeld of geskypet worden met de 
leefgroep om up-to-date te blijven. Lennart stelt het 
goed, hij mag dagelijks wandelen of fietsen. Alle andere 
therapieën of activiteiten worden opgeschort. Hij lijkt 
voorlopig van de hele toestand weinig tot niets te mer-
ken.

Op het thuisfront vragen we aan iedereen om kaartjes 
(met foto’s van de afzenders) te sturen. Zo kan Lennart 
geëntertaind worden tijdens de lege momenten. Mas-
saal wordt hieraan gevolg gegeven door familie, vrien-
den en buren.  Dat doet deugd, het medeleven is enorm. 
Lennart vindt deze actie geweldig. Missie geslaagd!

Besmetting in de aanpalende leefgroep. Oei! En dan 
een tweede besmetting, domper! Nu komt het héél dicht-
bij … 

Het skypen wordt beperkt tot driemaal per week, 
teveel skypen brengt Lennart uit zijn evenwicht. Maar 
we kunnen wel beroep doen op Kim Thijs die kort bij 
het thuisfront woont en koerier wil spelen: extra foto’s, 
aardbeien, puzzels … Bovendien houdt zij ons, naast 
de wekelijkse, welgekomen up-to-date mails van Sally,  
bijkomend op de hoogte van het wel en wee in Sint Oda. 
Zij is bij tijden ook een luisterend en meelevend oor, zeer 
nuttig in tijden van crisis. 

Groepsisolatie 
Waar iedereen angstvallig niet aan durft denken, 
gebeurt: een eerste besmetting in de leefgroep van Len-
nart. Volledig nieuwe scenario’s worden uitgeschreven: 
de volledige groep gaat in quarantaine. Lennart mag 
alleen nog op het terras en in de tuin. (Godzijdank zijn 
de weergoden ons goedgezind). Het  personeel loopt in 
witte pakken en beschermt zich maximaal. Onze gasten 
kennen immers geen social distancing …
Voor ons komt dit nieuws als een donderslag bij heldere 

hemel. Zoveel voorzorgen genomen en toch deze be-
smettingen. Wat een vies beest is dat Coronavirus toch 
… Dan een tweede en een derde besmetting, helaas. 
Opnieuw krijgt de angst mij te pakken: hoe gaat dit 
aflopen…? Wat als het personeel besmet wordt, zo 
gemakkelijk zijn die niet te vervangen in een gedrags-
groep. De kans is groot dat Lennart ook besmet wordt. In 
quarantaine op zijn kamer gaat nooit lukken … En wat 
als het heel erg wordt, zowel zijn gezondheid als zijn ge-
drag? Opnieuw ziekteverlof, de concentratie is helemaal 
weg. Werken lukt niet meer … Gelukkig worden Laurine 
en Guy in de strijd gegooid. Dat geeft een beetje meer 
gemoedsrust …

Toppersoneel 
Werken in de tuin, dagelijkse wandelingen met de 
buurvrouw en attente WhatsApps en telefoontjes van 
vriendinnen zijn een houvast. Maar nog meer de dage-
lijkse telefoontjes en het skypen met Schans 2. Onver-
moeibaar en steeds opgewekt blijft dat toppersoneel 
in moeilijke omstandigheden aan de gang … Het witte 
laken en het dagelijks handgeklap zijn in ons geval voor-
namelijk voor hen. Wat zijn wij dankbaar voor de manier 
waarop zij onze Lennart (en de rest) door deze moeilijke 
periode loodsen. Niet evident, want onze gasten kennen 
geen regels …

Wij worden goed op de hoogte gehouden van hoe alles 
reilt en zeilt in de leefgroep, de goede dingen maar ook 
de minder goede. Dat geeft gemoedsrust, er worden 
geen slechte scenario’s voor ons verborgen gehouden 
… Wat we horen, is wat er ook gebeurt … Zo kunnen we 
maximaal meeleven en vanop afstand deelnemen aan 
de quarantaine van onze schat.

Lennart doet het goed, naar omstandigheden. Mede 
omdat het personeel zijn uiterste best doet om Lennart 
te entertainen in zijn beperkte bewegingsruimte. En de 
postkaartjes blijven komen, ongelooflijk … 
Weken gaan voorbij (zes weken was een onderschat-
ting…) in hetzelfde ritme: bellen, skypen en bang 
afwachten naar een volgende besmetting … die er 
gelukkig niet komt. De teneur verandert. We krijgen 
weer perspectief op het einde van deze verschrikkelijke 
scheiding met onze lieve schat.

Dan gaat de bezoekregeling in voege. Maar nog niet 
voor ons, de leefgroep is immers nog in quarantaine. 
Het horen van de verslagen van de eerste bezoekers valt 
ons zwaar. Een bittere pil, de laatste loodjes … 

Blij weerzien 
Gelukkig, vrijdag 22 mei, ca. 15.00 u., het bevrijdend 
telefoontje: “Jullie mogen vandaag nog komen, de 
quarantaine is juist opgeheven.” Om 16.30 u. sta ik zoals 
afgesproken op de parking. Ine en Laurine wachten 
samen met Lennart mij op aan het tentje. Het weerzien 
is emotioneel aan beide kanten, we lachen en wenen … 
Lennart kan niet stoppen met lachen, kreten van blijd-
schap. We omhelzen elkaar, eindelijk. Social distancing 
staat vandaag niet in onze woordenboek, is gewoon niet 
waar te maken …

De eerste wandeling samen na elf weken, het beste 
cadeau ooit! Lennart blijft naar mij kijken en lachen en 
vraagt naar Leo, zijn broers,  de paarden, de auto … Hij 
is ons nog niet vergeten. Wat een ontlading … Volgende 
week komt de rest van het gezin, dat zal ook weer een 
pakkend weerzien worden.

Wat zal de toekomst brengen? Lennart bezoeken zoals 
vroeger (bed opmaken, kleren sorteren in de kast, 
keuvelen in de leefgroep, Lennart in bad zetten, samen 
pannenkoeken eten, naar Hasselt gaan…) zal er niet 
meer in zitten de komende tijd. Corona heeft van deze 
eenvoudige dingen, grote wapenfeiten gemaakt. Co-
rona heeft de (onze) wereld op zijn kop gezet maar ons 
terug met beide voeten op de grond: the best things in 
life are free.

HET VERHAAL VAN … 

Evi Smeets, mama van Lennart

De eerste wandeling 
samen na elf weken, het 
beste cadeau ooit! 

Het  personeel loopt in witte  
pakken en beschermt zich  
maximaal. Onze gasten kennen 
immers geen social distancing …
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BRIEF AAN LINA

De ouders van Lina schreven deze ontroerende brief die weergeeft hoe zij op de afgelopen 
periode terugblikken.

Lieve Lina,
Toen we begin maart het telefoontje kregen dat we jou vanaf dat weekend voor onbepaalde 
tijd niet meer konden komen ophalen wegens de corona quarantaine zaten we toch wel met 
wat gemengde gevoelens. Enerzijds begrepen we heel goed waarom deze beslissing geno-
men werd en beseften we dat dit ook voor jouw gezondheid de beste optie was. Anderzijds 
was het pijnlijk om te weten dat we jou een hele tijd zouden moeten missen … Zo lang was 
je nog nooit niet naar huis gekomen. 

Dit dubbele gevoel was ook kenmerkend voor de eerste weken van jouw afwezigheid. 
Enerzijds misten we jouw aanwezigheid, jouw knuffels, jouw glimlach … en ja zelfs jouw 
kneepjes, schreeuwtjes en het getrek aan onze haren . Als ouder wil je je kind, in ons geval 
onze grootste kleine meid (zus van 2 jongere meiden), graag kort bij jou hebben. Anderzijds 
was het plots ook wel heel rustig in huis en hebben we bij momenten ook van deze vreemde 
en onwezenlijke situatie gebruik kunnen maken om te genieten van deze rust en extra veel 
aandacht te schenken aan die 2 kleine zusjes van jou. 

Maar naarmate de weken verstreken nam toch vooral het gemis de bovenhand. Wat keken 
we ernaar uit om jou nog eens in onze armen te kunnen sluiten. Maar ook oma en opa en 
vake en moeke zaten op hete kolen om nog eens met jou op pad te gaan. De bakfiets, waar-
mee hij normaal wekelijks samen met jou op pad gaat, staat al veel te lang op stal volgens 
opa Willy …

En toch moet het gezegd Lieve Lina, dat het net in deze periode voor ons nog eens heel 
duidelijk geworden is dat jij met je gat toch in de ‘goei boter’ gevallen bent bij Sint Oda! 
Hoewel deze corona crisis voor ons allen een uitdagende periode was, hebben de ‘zorgers’ 
van Sint Oda er allemaal op hun manier voor gezorgd dat we er ook heel gerust in waren 
om jou daar te laten. 

Wat keken we ernaar uit om jou nog  
eens in onze armen te kunnen sluiten

13

Het was hartverwarmend om te zien met hoeveel zorg en liefde je door je begeleiders opge-
vangen werd. De vele foto’s en filmpjes die ze van jou doorstuurden waren voor ons steeds 
weer fijne momenten om naar uit te kijken. Daarnaast waren we ook heel blij om jouw reac-
ties te zien op de filmpjes die wij voor jou gemaakt hadden ... Een geruststelling om te zien 
dat je ons toch nog niet vergeten was . Hoewel corona nog niet helemaal overwonnen is, 
zijn de medewerkers van Sint Oda zonder twijfel nu al onze helden van de zorg!

En dan kwam er enkele weken geleden het nieuws dat we terug bij jou op bezoek mochten 
komen. Eindelijk terug een ‘live’ knuffeltje en kusje van onze kleine prinses. De aanloop naar 
het eerste bezoekje was best spannend voor ons: Hoe zal ze reageren? Zal ze ons nog ken-
nen? Zal ze wel naar ons toe komen? Maar vanaf het moment dat we jouw guitige gezichtje 
terug konden zien, was het ijs meteen gebroken … Jouw lach was alleszeggend en jouw 
kusjes waren goud waard! De kneepjes en het trekken aan onze haren namen we er dan 
graag bij!

Lieve Lina, we hebben je gemist en hoewel je er fysiek niet was, was je toch ook nooit ver 
weg. Hopelijk mag je binnenkort terug mee naar huis … en dan halen we de schade meer 
dan in. De bakfiets staat alvast vol ongeduld op jou te wachten. 

Vele kusjes,

Mama, papa, Ella en Marta

P.S. : je hebt, zonder het te weten, zelfs de voorpa-
gina van de krant gehaald … Hopelijk gaat dit niet 
gepaard met te veel sterallures .

Jouw lach was alleszeggend en jouw kusjes 
waren goud waard! De kneepjes en het trekken 
aan onze haren namen we er dan graag bij!

12
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SINT ODA BULLETIN

Bar de Luux steunt Sint Oda

Nog een geschikt geschenk nodig? Dan is een bierpakket van 
Bar de Luux een goed idee. Zij schenken per verkocht bierpakket 
of –mand 1 euro aan Sint Oda. De pakketten en manden kunnen 
gekocht worden in de nieuwe Webshop DeLuux: 
https://www.bardeluux.be/webshop. 

We zijn heel erg blij met de warme initiatieven en ondersteuning die we uit alle hoeken krijgen. Het is fantastisch om te merken dat 
iedereen met ons meedenkt, ons wil helpen en ons een hart onder de riem wil steken. Daarom willen we iedereen van harte bedanken 
die ons de afgelopen maanden geholpen heeft. Hierbij alvast een visueel overzicht van enkele van de vele giften …

Dank voor jullie steun

Wie alsnog een bijdrage wil doen, kan dat steeds op het 
volgende rekeningnummer: BE 46 3350 0389 8436 (BIC: 
BBRUBEBB). Op onze website www.sintoda.be ontdek je 
onder de rubriek ‘steun ons’ welke projecten we nog graag 
willen realiseren. #samentegencorona #weallstandtogether

Sint Oda schaft innovatief  
toestel aan om mondmaskers  
te desinfecteren
Hergebruik van mondmaskers is mogelijk.
Daarom zijn we binnen Sint Oda over gegaan 
tot de aanschaf van een toestel dat met UVC-
licht mondmaskers desinfecteert.

Radio Sint Oda valt in de smaak
Omdat muziektherapeut Davy omwille van de coronamaatregelen niet meer 
met de gitaar of muziekkar op het domein mocht touren, verzon hij een ander 
creatieve oplossing om iedereen met zijn muziek te bereiken. Op 20 maart gaf 
hij de aftrap van Radio Sint Oda, waarbij de muziek over het terrein schalde 
via de buitenspeakers van Sens-city. Bij iedere uitzending werden ramen open 
gezet en werden er volop verzoeknummers overgemaakt! 

DANK JE WEL 
POSTBODE!
Op Sint Oda ontvingen we heel 
veel brieven en kaartjes voor 
onze bewoners en het personeel. 
Een deugddoend gebaar waar 
iedereen oprecht van genoten 
heeft. 

Ode aan 
iedereen 
Ook wij vroegen aan 
Jan Verheyen, de bei-
aardier van de Sint-Ni-
klaaskerk in Pelt, een 
verzoeknummer aan: 
Wij zullen doorgaan 
(Ramses Shaffy). Voor 
al onze lieve gasten, 
medewerkers, ouders en 
familie thuis, vrijwilli-
gers en iedereen die 
ons een warm hart 
toedraagt. 
#samentegencorona

Jeanne 
wordt 85 
jaar

Onze tweede 
oudste bewoner 
Jeanne werd op 
7 april vandaag 
85 jaar. Ze werd 
extra in de bloe-
metjes gezet!

Sint Oda slaakt noodkreet
Medio april slaat Sint Oda een noodkreet in de me-
dia. Onze sector dreigt in de coronacrisis vergeten 
te worden. Er wordt een oproep gedaan om bescher-
mend materiaal. Sint Oda heeft dringend nood aan 
FFP2-maskers, schorten en chirurgische maskers. Re-
ageren kan via bescherming@oda.stijn.be. Gelukkig 
wordt er massaal gehoor gegeven aan onze oproep. 
Tot ieders grote opluchting …

Pedagoge Laurine op tv
Medio april was onze pedagoge Laurine te zien in hetVTM-programma 
Blijf in uw kot. Ze vroeg in volle coronacrisis de sector van gehandi-
captenzorg niet te vergeten. 
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WERKEN IN QUARANTAINE: GETUIGENIS VAN EEN MEDEWERKER

Het monstertje leeft…..

Reeds een hele tijd deden geruchten over dat vleermuisvirus 
uit Wuhan de ronde. Was het zo erg, gaan we ervan dood, 
was het maar een simpele griep, komt het onze kant uit?
Van één ding waren we allen zeker: we willen dit niet op 
Sint Oda. Maar helaas lag die keuze niet bij ons. Covid-19 
kwam eraan en je voelde de angst bij jezelf en de ander. De 
angst voor onszelf, de angst voor de bewoners, de vrees om 
het binnen te brengen, de schrik om het mee naar huis te 
nemen.

Sint Oda in lockdown
Half maart was het zover, Sint Oda ging in lockdown, maat-
regelen werden verscherpt, de veiligheidsraad van Sint Oda 
werkte op volle toeren.
Die allesverslindende angst, die mensen verlamt, die con-
stant in je hoofd spookt nam meer en meer bezit van ons.
We deden alles om het monstertje buiten te houden. 

Het gemis van deze eenvoudige maar o zo krachtige 
gebaren kon niet vervangen worden door stoepkrijt, door 
applaus. Ook al beseffen we dat dit goed bedoeld was, we 
hadden meer nodig.
Maar er was meer, ieder hielp ons waar en hoe het kon, 
mensen van andere diensten sprongen ons bij. En dat is 
een vermelding waard, want ook zij deden dit met angst 
en kwetsbaarheid, maar ze deden het, voor ons, tegen het 
monstertje.

Vallen en opstaan 
Draadpraat en hekgesprekken moesten de huidhonger weg-
nemen, woorden werden de nieuwe knuffels en ze deden 
deugd.
En we vochten door, de oorlog tegen het monster woedde in 
al zijn hevigheid, en ook verlies werd ons deel. 
Afscheid van bewoners in deze tijden kwam dubbel hard 
aan. Troost op anderhalve meter dat is geen troost, een 
afscheidsdienst via een webcam, dat is geen afscheids-
dienst. Het is uitgesteld gedrag, want de oorlog tegen het 
monstertje was nog niet gestreden. Rouwen moet wachten, 
onvoorstelbaar, maar o zo waar.

Verbondenheid 
Iedere dag opnieuw die oorlog, maar we gingen door, al 
vallend maar vooral weer opstaand.
En net als klaprozen op een slagveld, zag je kleine en grote 
positieve dingen groeien.

Een grote betrokkenheid ondanks de isolatie, de steun- 
bezoeken die de welzijnsverpleegster aan de draad bracht, 
een groter besef van de heldhaftige strijd die we voerden, 
de steun en toeverlaat die je collega voor je kan zijn, het 
besef dat angst en kwetsbaarheid ook iets krachtigs in zich 
dragen. 

Dat we hier sterker uitkomen, is zo een cliché, en helemaal 
niet zeker. Misschien willen we zelfs niet sterker worden?
Maar dat we nu dichter bij elkaar staan, dan voor corona, 
dat is een zekerheid, en dat we onze angst en kwetsbaar-
heid omarmen dat is een feit.
Zou er zoiets bestaan als Corona-liefde?

Op adem komen 
Nu, na meer dan 2 maanden in de corona-oorlog, heeft de 
angst een beetje plaats geruimd voor hoop, heeft de voor-
zichtigheid plaats gemaakt voor wat rust.
Maar wij zouden Sint Oda niet zijn, als we dit niet deden met 
grote verantwoordelijkheid.
De ruimtepakken mogen straks in de kast, klaar voor de 
volgende oorlog. Wij mogen een beetje meer ademen, 
uitrustend voor de volgende veldslag.

Want het monstertje, het leeft, het leeft verder.
Maar echt, het is ons helder, dat het monstertje verslaan, ons 
doel geworden is.

Eindigen doe ik met een welgemeende woordknuffel:

“ Lieve mensen van Sint Oda, die ieder 
op zijn of haar manier aan Corona-liefde 
heeft gedaan, blijf dit doen, ook als alles 
straks weer ‘normaal’ wordt”

Mondmaskers met keukenrol in, temperatuur meten en een 
verhoogde alertheid op ieder kuchje. Iedereen werd waak-
zamer, voorzichtiger, maar ook angstiger.

Allesoverheersende alertheid 
De verantwoordelijkheid op het werk trok zich door naar ons 
privéleven, ook buiten het werk moesten we voorzichtig zijn. 
Want onze verantwoordelijkheid was o zo groot. Van Ranst 
moest het ons niet vertellen, we wisten het maar al te goed. 
Die angst, die verantwoordelijkheid maakte onze lockdown 
nog veel groter, werken gaan en thuis in je kot blijven. En als 
je buiten kwam, die drukkende verantwoordelijkheid, waar-
door je schichtig door de supermarkt liep, mensen vermeed 
en bang werd van de grote besmettende wereld. Het zorgde 
voor een druk die constant aanwezig was, vrij was je nooit, 
de balans tussen werk en privé was volledig zoek. En ook nu 
is die alertheid er nog steeds.

Oneerlijke strijd 
Wat we in het begin nog niet wisten, maar wel bang voor 
waren, dat kwam er aan. Het monstertje was er, en het 
maakte onze bewoners ziek. Heel ziek, o zo ziek. En wij wer-
den verscheurd tussen angst en schuld. Angst omdat je de 
strijd niet leek te kunnen winnen en schuld omdat alleen wij 
het binnen konden brengen. 
We gingen in kamerisolatie, groepsisolatie, mondmaskers 
met keukenrol maakten plaats voor FFP2-maskers, overalls, 
handschoenen, beschermende schorten, spatschermen en 
ontsmettingsalcohol.
We gingen steeds meer lijken op de tv-beelden die ons 
zoveel angst inboezemden.

Samen sterk 
De steun van buitenaf was groot, zeer groot, het leek alsof 
iedereen ten dienste van ons stond. “Hoe gaat het met u?” 
werd een vraag met zoveel inhoud, helaas altijd op afstand.
En anderhalve meter is ver als je hunkert naar een sterke 
schouder, een geborgen knuffel of een hand die je traan 
wegveegt. 

Het monstertje leeft, het leeft diep in mij, ik voel het in mijn darmen en het bijt in mijn … Het omschrijft 
waarschijnlijk het best welk gevoel Covid-19 bij ons opwekt. De afgelopen weken, ja zelfs maanden  
vochten we tegen dit onzichtbaar monstertje.

16
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Wat een rare tijden, onze super toffe groep met 18 
gasten is ineens nog maar met 12. 6 andere gasten 
zijn thuis, maar we denken elke dag aan hen. We zijn 
een hecht team en deden veel in en rond Lommel. 
Onze oh zo zelfstandige leefgroep valt nu plots terug 
op afhankelijk zijn van … Niet simpel want dat zijn 
we niet gewoon. We mogen niet meer naar de win-
kel, naar de bakker, kunnen nergens meer terecht 
voor een koffietje of een cola. Wat is er plots toch 
aan de hand?

Veel spanning de eerste weken, aangezien er hier 
toch wat zieken waren. Zowel onder de gasten als het 
personeel. De ene al wat erger dan de andere. Isolaties, 
schorten, handschoenen, mondmaskers. Alles erop en 
eraan. Zenuwslopende tijden, want wat is er nu juist aan 
de hand? Niet meer mogen overleggen met de collega’s 
van de andere groep, niet meer mengen, wisselen van 
kleren als je boven kwam en besmette kleren onmid-
dellijk in de was. Maar is het nu Covid of toch niet? 
Onzekerheid, drie weken lang. Vanaf toen konden we 
terug wat loslaten, de gasten waren gezond, de isolaties 
ten einde, maar wat was er nu toch aan de hand? En 
wanneer zullen we daar een antwoord op krijgen?

Opruimen en een nieuwe kippenren 
Al een geluk dat we onze bezigheden hebben gedurende 
deze verwarrende periode. Alles is netjes opgeruimd 
en de technische dienst heeft al vele busjes vol afval 
opgeruimd. We hebben terug plaats om nieuwe spullen 
te verzamelen. Verder ziet onze tuin er pico bello uit. Met 
als kers op de taart vijf adoptiekippen van de ergo. Wat 
zijn we daar blij mee! Ze kregen een nieuwe ren met een 
opgelapt kippenhok. Al leken ze daar de eerste dagen 
niet zo blij mee. De eerste ontsnapping was een feit, drie 
kippen te kort, twee op het hok en eentje verdwenen. De 
zoektocht begon, al snel kwam de derde tevoorschijn, uit 
een boompje gefladderd. Wat een geluk. De volgende 
dag hebben twee van onze collega’s (echte powervrou-
wen zoals we zijn) de veren gekortwiekt. Gedaan met 
ontsnappen voor onze dames. 

Extra tijd voor gemoedelijkheid 
Deze periode brengt dus zeker ook warme en positieve 
dingen met zich mee. We hebben veel qualitytime met 
onze lieve gasten, zij genieten van de wandelingen en 
fietstochten die we met hen maken. Door het wegvallen 
van het programma gaat het er heel rustig en gemoede-
lijk aan toe en dat doet ze ook wel eens goed! 

Ook hebben we nu extra hulp: Miet, Ruth en onze sta-
giaire Mandy komen ook helpen waardoor we van elke 
dag een fijne dag kunnen maken. Zo hebben we toch 
nog onze wekelijkse werkhoek, Crea, kookmoment, mas-
sages ... we krijgen onze tijd wel om! De gasten hebben 
dus gelukkig niet al teveel last van de maatregelen. Na-
tuurlijk zullen ze heel blij zijn als ze familie en vrienden 
terugzien, want die missen we allemaal wel heel erg!(*) 
Al een geluk dat we veel kunnen bellen en skypen, dat 
verzacht de pijn een beetje. Bovendien krijgen we elke 
avond stipt om 20 uur een lang en luid applaus van onze 
lieve buurt. Hier genieten we allemaal van. Het doet 
deugd om te weten dat er aan de zorg gedacht wordt. 
Samen komen we hier wel door!

(*) Deze tekst werd geschreven nog voor de  
bezoekregeling van kracht was

LEEFGROEP IN DE KIJKER: DE ADELBERG

“We genieten van de quality 
time met onze lieve gasten”

Het doet deugd om te weten dat  
er aan de zorg gedacht wordt.  
Samen komen we hier wel door!

Hallo allemaal, 
Nu de echte Special Olympics afgelast werden,  
besloten we de spelen in eigen tuin te houden. Zoals 
jullie zien was het super leuk! We hebben ettelijke  
kilometers gelopen, gefietst, gewandeld, gegooid en 
gelachen. Het was een topdag ondanks alles! 

Veel lieve groetjes,
De Adelberg

SPECIAL OLYMPICS @HOME
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12 maart 2020 – de dag waarop we de boodschap 
kregen dat de dagopvang van Sint Oda de deuren 
onmiddellijk moest sluiten. Zowel de gasten van  
’t Heultje als de gasten in dagopvang van de woon-
leefgroepen moesten van de ene op de andere dag 
voor onbepaalde tijd thuis blijven. Een bijzonder 
pijnlijke maar onvermijdelijke maatregel om ieders 
gezondheid te kunnen garanderen. Voor vele colle-
ga’s en ouders een donderslag bij heldere hemel.

Nadien volgden weken van ongeloof, onzekerheid, 
afwachten, gebrek aan toekomstperspectief … Niet 
kunnen ‘zorgen’, niet kunnen ‘helpen’ is moeilijk! Vooral 
omdat we weten hoe zwaar het voor alle ouders is om 
het nu helemaal alleen te moeten doen. Zij stellen alles 
in het werk om hun kind of familielid de beste zorgen te 
bieden in bijzonder moeilijke omstandigheden. Boven-
dien moeten ze de zorg voor hun kind vaak combineren 
met werken, de zorg voor broers/zussen, grootouders 
of andere familieleden. Een immense opdracht, iedere 

dag opnieuw! Zij zijn ook helden van de zorg, wellicht de 
grootste helden! 

Vanuit ’t Heultje proberen we sinds die dag waar mo-
gelijk ons steentje bij te dragen in de thuissituaties. Dit 
door een luisterend oor te zijn en waar mogelijk onder-
steuning te bieden. We proberen wat afleiding te bieden 
door gezinnen van activiteiten of materialen te voorzien, 
te werken met videoboodschappen of videobellen. 

In afwachting van het blijde weerzien met ‘ons mannen’ 
hebben onze collega’s ook andere nuttige ‘klussen’ 
geklaard: achterstallig papierwerk, een grote opruim- en 
poetsactie, het inrichten van een mogelijk quarantai-
ne-afdeling. Daarnaast zijn enkele van onze collega’s 
ingeschakeld in leefgroepen van de woonopvang waar 
extra ondersteuning nodig is. Ook het  helpen van de 
wasserij met sorteer-, strijk- en plooiwerk, het gebruiks-
klaar maken van de geleverde mondmaskers en ge-
zichtbeschermers, afwerken van licht industrieel werk 

GETUIGENIS VAN DE HEULTJE-MEDEWERKERS

En toen sloot de dagopvang 
van ’t Heultje de deuren …

dat normaal door onze zorggebruikers wordt gedaan ... 
behoorde tot onze nieuw job-inhoud. Op deze manier 
proberen we ons steentje bij te dragen aan het harde 
werk dat het opvoedend personeel elke dag levert in de 
leefgroepen.

Ondertussen zijn we een tweetal maanden verder in de 
lockdown. Onwerkelijke weken.  Weken van onzekerheid, 
verdriet, doorzetting, creativiteit ... Maar ook met een 
gevoel van verbondenheid en samenhorigheid. Samen 
met onze gasten, ouders en familie, collega’s en lei-
dinggevenden zoeken we onze weg en blijven we samen 
sterk. Een woordje van bemoediging via kaartjes en 
sms’jes, een skypegesprekje om elkaar gewoon even te 
zien, animerende filmpjes, foto’s van ons mannen thuis 
terwijl ze hun ‘blijf in je kot dagen’ invullen … 

Ondertussen zijn we een 
tweetal maanden verder in  
de lockdown. Onwerkelijke 
weken.  Weken van  
onzekerheid, verdriet,  
doorzetting, creativiteit ... Maar toch … In ons achterhoofd steeds diezelfde 

vragen: “Wanneer zien we ‘ons mannen’ terug?”, 
“Wanneer zien we onze collega’s weer?”,  “Hoe 
pakken we dit praktisch maar ook emotioneel 
aan?”, “Wat staat er ons te wachten?”…
Maar vooral: “Wanneer zal alles weer gewoon 
zijn?” 

Wachtend op richtlijnen van de overheid, hopen 
we dus met z’n allen heel hard dat we de deur van 
’t Heultje binnenkort weer voorzichtig, wellicht ge-
deeltelijk, mogen openzetten. We kijken er enorm 
naar uit om onze lieve gasten (en hun ouders of 
familie) weer terug te zien!!*

(*) Intussen gingen op 25 mei de deuren van 
’t Heultje geleidelijk aan weer open. Weliswaar 
met beperkte capaciteit en met respect voor 
het naleven van alle noodzakelijke maatrege-
len.

Niet kunnen ‘zorgen’, niet 
kunnen ‘helpen’ is moeilijk! 
Vooral omdat we weten hoe 
zwaar het voor alle ouders is 
om het nu helemaal alleen te 
moeten doen.
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AAN HET WOORD

VEERLE, MEDEWERKER VAN ’T HEULTJE

“Ik heb geleerd dat er veel kracht in een 
mens schuilt om door te zetten”
13 maart, een gewone vrijdag, het nieuws gonst van de berichten over Corona, Covid-19, maatrege-
len, restricties … Het is een gewone ‘Heultjes-werk-dag’. Neen, het is eigenlijk hélemaal geen gewone 
Heultjes-dag. Onze ouders zijn daags voordien één voor één gecontacteerd met de boodschap dat het 
Heultje voor onbepaalde tijd sluit. 

Het is zo raar: er komen geen busjes aan met onze allerlief-
ste gastjes, ons Heultje blijft leeg. Dit is niet mijn vertrouwde 
Heultje. Ik krijg een naar gevoel in mijn buik en  keel. Heim-
wee heet dat, denk ik. 

De volgende dagen en weken houden we ons bezig met 
hele fijne, nuttige en nodige zaken. Toch komt het nog niet 
in de buurt van de voldoening die het me geeft in normale 
omstandigheden waar ik mijn allerliefste gastjes omring 
met zorg en aandacht.

Leefgroep onder druk 
Even later, komt de vraag of ik wil gaan ondersteunen in een 
leefgroep. Deze leefgroep is in nood. Alle leefgroepen heb-
ben het ontzettend druk in deze rare, ongewone, hectische 
en angstige periode. Maar deze leefgroep staat extra onder 
druk: ze rouwen. Ze hebben net een paar dagen geleden 
een allerliefste bewoonster moeten afgeven. 

Ze hebben eigenlijk geen tijd om te rouwen, ze moeten los-
laten en zo snel mogelijk weer verder gaan want deze groep 
zit in ‘groepsisolatie’. Niemand mag buiten, tenzij in hun 
eigen tuin. Er zijn zelfs 5 bewoners die ook hun kamer niet 
uit mogen, onder geen enkele voorwaarde. Kamerisolatie 
heet dat dan.

Natuurlijk wil ik ondersteunen. Graag zelfs. Maar ik ben ook 
zenuwachtig, een tikkeltje angstig zelfs. Al die jaren werker-
varing, vallen in het niets bij deze nieuwe situatie. Als ik de 
leefgroep voor de eerste keer binnenloop, ervaar ik, eerlijk is 
eerlijk, een lichte shock: Erover praten is toch net iets anders 
dan het ook echt dóen.

Marsmannetjes 
Ik zie mensen met blauwe pakken, handschoenen en mond-
maskers. Ik zie mensen met hier nog eens gele pakken over 
en een helm. Ik zie eigenlijk alleen maar ogen. En ik hoor 
stemmen. “Mijn God”, denk ik, “wat is dít”? Ik herpak me, en 
spreek mezelf moed in: “Kom op, Veerle!” 

Ondanks het enorme verlies in deze groep, dat nog heel 
rauw is, ondanks de enorme hectiek, regels rond isolaties 
en nog eens nieuwe regels en nog maar eens nieuwe regels, 
ondanks de verwarring en angst en zoveel sterke emoties 
tegelijk … zie ik ook kracht in de ogen van mijn kersverse- 
tijdelijk-nieuwe-collega’s. Ik weet niet hoe ze het konden 
opbrengen, maar ze namen uitgebreid de tijd om me op te 
vangen, welkom te heten en me zo goed als mogelijk in deze 
compleet onwerkelijke situatie in te werken. 

Ik zie hoe bewoners in kamerisolatie zitten. Mijn gevoelens 
gaan van verwarring tot medelijden. Hoe dóen deze bewo-
ners dit? Hoe houden ze dit vol? Drie bewoners van deze 
groep mogen gewoon ‘vrij’ rondlopen. Hoe ráár is dit voor 
hen? Hun begeleiders zijn veranderd in marsmannetjes. 
Ineens is er nog amper tijd om leuke dingen te doen. 

Alle tijd gaat naar het rennen van de ene kamerisolatie 
naar de andere. Nieuwe regels leren begrijpen en in praktijk 
omzetten. Het af en toe fout interpreteren van de regels, 
gefrustreerd zijn maar dan weer hoofd omhoog, opnieuw 
proberen en weer vooruit. Hoe ervaren onze lieve gasten 
dat het ineens geen zwemmen meer is, geen paardrijden, 
geen werkhoek, geen rolstoeldansen, amper individuele 
aandacht? 

Fijne zorg
Doorheen de dagen, weken, leer ik hoe ik fijne zorg kan le-
veren aan deze mensen die intussen al weken op hun kamer 
verblijven. Ik ervaar voldoening, meer dan voldoening zelfs.

Het weer wordt mooier buiten, de temperaturen stijgen, de 
blaadjes krijgen een frisgroene kleur, de vogeltjes beginnen 
nestjes te bouwen … en onze bewoners worden één voor één 
genezen verklaard … de groepsisolatie wordt opgeheven. 
We mogen weer buiten wandelen. Er is stilletjes weer meer 
tijd om sámen met onze schatten kleine dingen te onder-
nemen. Aandacht geven, broodnodige aandacht geven. 
Onthaasten, eindelijk wat ademruimte. Het normale leven 
hervat zich stilletjes. 

Ik ben dankbaar dat ik even deel uit mocht maken van deze 
geweldige lieve groep. Ik heb aan den lijve ondervonden dat 
een sterk team heel wat waters kan doorzwemmen en daar 
nog sterker uitkomt. Ik heb geleerd dat er veel kracht in een 
mens schuilt om door te zetten. 

 Ik heb geleerd dat er een krachtige organisatie achter ons 
staat om dit vreselijke virus het hoofd te bieden. Ik heb ge-
leerd dat ikzelf ook sterk ben en ondanks heel sterke emoties, 
toch mijn werk kan blijven doen, mijn gezin kan draaiende 
houden, mijn lagere-schoolkinderen kan ondersteunen bij 
hun schooltaken. Ik heb vooral geleerd dat ik mijn job, te 
allen tijde, ook in minder goede omstandigheden, heel erg 
graag doe.

Ik heb vooral geleerd  
dat ik mijn job, te allen 
tijde, ook in minder  
goede omstandigheden, 
heel erg graag doe.
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We contacteerden ouders met de moeilijke boodschap 

dat alle bezoek, alle contacten strikt beperkt worden tot 

de verzorgenden. Sint Oda sluit letterlijk de deuren. De 

dagopvang gaat volledig op slot. Ouders moeten de ko-

mende periode zelf voor hun kind zorgen. Niet makkelijk! 

In de woonopvang ben je niet meer welkom, er mag nie-

mand, buiten werknemers, het terrein op. Dat betekent 

dat je je kind/broer/zus niet meer kan zien ofwel haal je 

hem/haar naar huis. Voor hoelang? Dat weten we niet… 

Niet evident! 

Het waren erg confronterende gesprekken met mensen. 

We hebben vele ouders en familieleden in onzekerheid 

moeten achterlaten. Voor ons was dat bijna ‘tegen onze 

ethiek in’. Dit is niet Sint Oda. Dit willen wij niet. Maar 

het moest, omdat de gezondheid en/of het leven van 

iedereen op het spel stond.

Wat volgde waren en zijn spannende dagen en weken. 

Onze belangrijkste taak in de opvolging rond corona 

bestaat erin om de communicatie met ouders en fami-

lies rond besmettingen, kamer- en groepsisolaties op te 

volgen en te monitoren. 

Ons grootste accent hierbij is het ondersteunen van fa-

milieleden in deze onzekere tijden: alle kleine vraagstuk-

ken en grotere moeilijkheden kunnen, mogen en komen 

aan bod. En daarbij gaat er ook veel aandacht naar het 

ondersteunen van onze leefgroepen op dat vlak. 

Anders werken
Wat we ondanks (of dankzij) deze moeilijke tijd zeker als 

positief ervaren: ons werkterrein heeft zich terug meer 

verlegd naar communicatie met ouders, familie, met het 

thuisfront.

Ons dagelijks werk blijft daarnaast inhoudelijk nog voor 

een stuk hetzelfde: opvolgen formulieren, aanvragen, 

dienstverleningsovereenkomsten … 

De manier waarop we werken, ziet er wel anders uit. 

Naast telefoneren, zitten we nog meer achter onze  

computer. Maar nu niet alleen meer voor de adminis-

tratieve zaken. Ook het overleg met collega’s gebeurt 

meer per mail want contacten tussen de verschillende 

woonbuurten zijn uit den boze.  

We werken ook veel meer vanuit ons ‘kot’.  Dit kan van 

thuis uit of vanuit ons bureel.

We vergaderen actief mee met noodzakelijke vergade-

ringen op 1,5 meter afstand van elkaar. Met de collega’s  

die niet lijfelijk aanwezig zijn, overleggen we via skype. 

Ondersteuning op afstand
Onze persoonlijke contacten en gesprekken met ouders 

kunnen in deze corona tijden enkel ‘op afstand’ plaats 

vinden. We  hebben als sociaal assistent echt het gevoel 

dat je de kern van je werk niet optimaal kan doen. Want 

contact, een warme hand, een schouderklop, een tasje 

koffie om eens bij te komen, al die kleine maar o zo be-

langrijke dingen tijdens gesprekken, die kunnen nu niet. 

Het verdriet bij een overlijden dat je enkel van op 

afstand mee kan helpen dragen. We nemen dan vaak 

telefonisch contact en proberen een luisterend oor te 

zijn. Doch hebben we het gevoel dat de familieleden en 

de omringende personen in de kou blijven staan.

Stil op Sint Oda
In volle coronacrisis was het op Sint Oda stil, heel stil. 

Pas toen viel het op hoe levendig het er voordien aan 

toe ging op het terrein. Altijd was er wel wandel- en 

fietsverkeer, van bewoners, van collega’s. Het eens zo 

levendige terrein had ineens iets beklemmends.  

IN DE SOFA MET … 

De medewerkers van de sociale dienst

Behalve op bepaalde namiddagen: als Davy zijn Sint 

Oda Radio-uitzendingen over het terrein schalden, keer-

de de sfeer van voorheen een beetje terug. En stilaan 

– nu de maatregelen voorzichtig versoepelen – komt het 

terrein weer wat tot leven.

 

Sterk vertrouwen in elkaar 

We mogen met fierheid zeggen dat we een goed en fijn 

team zijn. De ene werkt van huis uit,  anderen in Sint 

Oda of afwisselend thuis telewerken en in Sint Oda. We 

kunnen situaties steeds bespreken met elkaar, overleg-

gen heel constructief om goed de lijnen en visies aan te 

12 maart. Een dag die ook bij de sociale dienst in het geheugen staat gegrift. Een dag vol  vergaderingen 
waarbij keiharde maar noodzakelijke knopen moesten worden doorgehakt: vanaf 13 maart zou Sint Oda in 
lockdown gaan. Hoedje af voor  

ieder van jullie
houden. Maar bovenal vertrouwen we elkaar ook en dat 

heb je nodig in deze tijden.

Bovendien mag er gezegd worden dat de samenwerking 

met de directie, de medische dienst, PPD,  leefgroepen 

…  super is! Men zegt altijd: in tijden van crisis leer je de 

sterktes en zwaktes kennen. Wel, we zijn blij én fier dat 

we deel uitmaken van zo’n goede en sterke organisatie!

Hoedje af voor ieder van jullie: voor de ouders en naaste 

familie thuis, maar ook voor al onze medewerkers: van 

opvoeder tot huishoudelijke hulp, van technische dienst 

tot therapeut, van ... tot ... Het is niet eenvoudig en ie-

dereen heeft al eens zwarte dagen gehad in de voorbije 

weken. Maar jullie, wij, samen doen we het toch maar!

Charlotte, Jessy, Paula en Cecile
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IN DE SOFA MET … 

De verpleegkundigen van de nursing

Ook onze artsen en álle verpleegkundigen waren de afgelopen periode van onschatbare waarde. Net als 
al ons verzorgend personeel blijven zij te allen tijde paraat staan om ons door deze ongekende crisis te 
loodsen.

Hoe hebben jullie zich de voorbije periode georgani-
seerd?
“Onze hele werking is volledig veranderd. Doordat we zo 

min mogelijk op de leefgroepen mogen komen, werd een 

deel van onze dagelijkse medische handelingen doorge-

geven aan de zelfstandig verpleegkundigen. Zij werden 

namelijk aan één leefgroep toegewezen en werken daar 

eigenlijk dagelijks. Dit heeft onze eigen werking er zeker 

niet makkelijker op gemaakt.

Eens de zelfstandig verpleegkundige naar huis is, vallen 

de leefgroepen voor dringende zaken eveneens op 

ons terug terwijl we het contact zo minimaal mogelijk 

moeten houden. Dit houdt concreet in dat we verplicht 

worden om te werken via foto’s, filmpjes en telefoonge-

sprekken. Indien dit toch ontoereikend blijft, gaan we  

op de groep langs voor overleg en advies rond bijvoor-

beeld wondzorg.

De bloedafnames zijn enorm in aantal toegenomen 

omdat dit toch wel een belangrijke parameter blijft bij 

onze gasten als ze zich niet goed voelen of koorts ma-

ken. Andere parameters zoals bloeddruk, temperatuur 

en saturatie worden ons ook dagelijks meerdere malen 

doorgegeven om te verwerken en te interpreteren.

Er werden bijkomende shiften tot 18 uur georganiseerd 

en in de weekenden werken we met twee verpleegkundi-

gen.

De bijstand vanop afstand, zowel telefonisch als via 

mail, werd een groot deel van onze werking. We be-

antwoorden de kleine en grote vragen die leefgroepen 

hebben en proberen mee te zoeken naar oplossingen. 

We luisteren naar problemen waar men tegenaan loopt 

en denken mee hoe we  samen dingen efficiënt kunnen 

aanpakken.

Daarnaast is er natuurlijk ook nog steeds ons ander 

administratief werk zoals het uitwerken van apotheek- 

bestellingen, aanpassingen aan de medicaties, het uit-

werken van doktersrondes en we zorgen dat de medica-

tie met de nodige uitleg tot bij de leefgroepen komt. 

Verder houden we onze voorraden in het oog zodat we 

bij nood steeds de juiste medicatie in huis hebben. Ook 

houden we steeds de goedkeuringen voor medicaties en 

voedingen in orde en volgen we  vaccinaties en inspui-

tingen nauwlettend op …

Aangezien de leefgroepen niet meer tot in Sens-city 

komen (tenzij voor dringende zaken) zorgen wij er ook 

voor dat hun bestellingen m.b.t. persoonlijke bescher-

mingsmaterialen 2 keer per dag door de technische 

dienst rondgebracht wordt. Dit maakt dat we alles tijdig 

moeten klaarzetten en alles duidelijk moeten markeren.”

Wat is/was de grootste uitdaging?
“De grootste uitdaging is en blijft om onze gasten en 

collega’s zoveel mogelijk te beschermen en iedereen hier 

gezond en wel te laten doorkomen.”

Hoe anders zien de dagen er voor jullie uit?
“We starten iedere ochtend met een ronde voor bloedaf-

names, EKG’s, inspuitingen. 

Waar we vroeger in pre-corona tijd per week een vijftal 

bloedafnames hadden, ligt dit nu ongeveer op een 

achttal per dag. We moeten ons organiseren om te zien 

waar we starten. Vroeger gingen we gewoon het terrein 

rond van leefgroep naar leefgroep en ging dit vrij vlot. 

Op ongeveer 1 à 1,5 uur waren we meestal wel rond en 

konden we ons ander werk aanvatten. Nu ziet zo een 

ronde er iets anders uit. Zijn er groeps- of kamer- 

isolaties, dan moeten we eerst  weten hoeveel pakken 

en schorten we nodig hebben om mee te nemen. Per 

groepsisolatie 1 wit beschermpak en per kamerisolatie 2 

schorten. We starten onze ronde dan daar waar er geen 

isolaties zijn en gaan zo naar de groeps- en kameriso-

laties. Op de plekken waar er isolaties(*) zijn, moeten 

we ons omkleden en al het gebruikte materiaal achteraf 

ontsmetten om dan naar de volgende te gaan. Bij de 

bloedafnames van mogelijks besmette bewoners horen 

ook nog extra maatregelingen vanuit het labo. In plaats 

van 1,5 uur mag je dus gerust 2 tot 3 uur tellen voor deze 

klus is geklaard. 

Eens terug op bureel kunnen we dan alles ingeven in 

de dossiers en de administratie hierrond verder in orde 

brengen. Ondertussen start er ook een extra verpleeg-

kundige met een tussendienst om ons telefonisch bij te 

staan en die de eerste materialen voor de leefgroepen 

klaar zet. 

Indien er COVID-19-testen afgenomen moeten worden, 

dan gebeurt dit meestal vanaf 11 uur door één verpleeg-

kundige samen met de arts. Naar de toekomst toe wor-

den dit zelfs 2 verpleegkundigen om sneller op de bal te 

kunnen spelen.

De artsen, die ondertussen ook op ronde zijn geweest, 

geven ons door wat er moet wijzigen in de medicatie-

lijsten of wat er extra moet worden ingepland. Hiermee 

gaan wij dan weer aan de slag. We passen alles aan in 

de medicatielijsten, plannen onderzoeken in en brengen 

leefgroepen op de hoogte van de wijzigingen. Alles wat 

we in huis hebben, kunnen we al klaar leggen om mee te 

laten bedelen en al de rest moet besteld worden. Indien 

de medicatie onmiddellijk moet aangepast, wordt er 

bekeken hoe we de medicatierol bij ons kunnen krijgen 

om deze dan handmatig aan te passen.

Als alle artsen op ronde zijn geweest en de isolaties zijn 

aangepast, kunnen we de update aan de directie door-

geven. Aan de technische dienst geven we door waar er 

containers moeten komen voor besmette was en waar 

die dan ook moeten opgehaald worden. Aan de wasserij 

vertellen we wie schorten voor groeps- en kamerisolaties 

moet krijgen.

Als dit alles verwerkt is, kan ons administratief werk 

gestart worden wat we vroeger in niet-coronatijden ook 

moesten doen.”

Hoe hebben jullie de medewerkers trachten te on-
dersteunen?
“We proberen hen zoveel mogelijk te motiveren en bij te 

staan in deze moeilijke periode. We proberen alle proce-

dures zoveel mogelijk in verstaanbare taal uit te schrij-

ven en te verwerken. We werken ook met pictogrammen. 

Ook gaan we bij aanvang van een groepsisolatie 

bijvoorbeeld uitleg geven waar men rekening mee moet 

houden. We bekijken samen hoe ze alles het best kunnen 

organiseren en inrichten. Dit verschilt van leefgroep tot 

leefgroep aangezien de bewoners ook zoveel verschillen. 

Bij de ene groep kan je bijvoorbeeld alles binnen op de 

kamer organiseren en bij de anderen niet. Bij kamer- 

isolaties kunnen we ondertussen wel al een startpakket 

meegeven of brengen omdat de meeste groepen dit al 

hebben meegemaakt.”

De bijstand vanop  
afstand, zowel  
telefonisch als via mail, 
werd een groot deel van 
onze werking.
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Wat vinden jullie het moeilijkst?
“Dat onze gasten die naar het ziekenhuis moesten er 

alleen voor stonden. We willen voor iedereen goed doen 

maar dat lukt in deze tijden niet altijd.

Dat er dikwijls ook moet worden afgeweken van alle 

basisregels en dat dit niet altijd even gemakkelijk is om 

uit te leggen. Iedere leefgroep heeft zijn eigen werking 

en daardoor moeten we soms afwijken, maar alles moet 

natuurlijk nog binnen de globale richtlijnen blijven.”

Welk effect heeft dit alles op het team?
“Het team is gelukkig wel vrij goed ingewerkt maar din-

gen en situaties veranderen zodanig snel dat als je een 

dag niet aanwezig bent geweest je soms toch dingen 

mist. De druk is zeer groot en we moeten steeds aanpas-

singen doen. We willen het allemaal zo goed mogelijk 

voorbereiden zodat het duidelijk is voor de leefgroepen 

en zij zich met hun volle aandacht kunnen focussen op 

de gasten. Niettegenstaande de gedrevenheid waarmee 

we werken, begint alles wel zwaar te worden. De extra 

shiften en vooral de zwaarte van de shiften beginnen te 

wegen.”

Hoe proberen jullie veerkrachtig te blijven?
“We proberen zoveel mogelijk open te communiceren 

en te luisteren naar ieders inbreng. We hebben op 

regelmatige basis gesprekken met elkaar. De kaartjes en 

cadeautjes die we krijgen geven ons wel veel voldoe-

ning. We proberen af en toe ook wat humor in ons werk 

te brengen en proberen er de moed in te houden.”

Wat is jullie tot nu toe het meest bijgebleven?
“Voor Anne en mezelf (Véronique) is dat het plotse 

overlijden van Mark zo kort nadat Eddy en Pascaline 

overleden waren. De snelheid waarmee dit ons allemaal 

overrompeld heeft.

Voor Linda was dit de manier waarop de broer van Pa-

scaline ontvangen moest worden. Van nature uit willen 

we mensen hartelijk ontvangen maar op dit moment ver-

lopen die dingen vrij kil en kan je niet iemand troosten, 

tenzij met woorden. Op de leefgroep gaan melden als 

een geliefde bewoner is overleden.”

Aan IEDEREEN die ons de afgelopen  
periode gesteund heeft, onder welke vorm 
dan ook, willen we van harte bedanken!

Dank voor dit mooie gebaar!
Vanwege het hele Sint Oda-team

Dankjewel!
Namens alle directieleden, medewerkers en zorggebruikers van Sint Oda willen we je van harte bedanken voor jouw steun.

Fantastisch wat jullie voor ons gedaan hebben. Wij appreciëren dit enorm. BEDANKT voor jouw mooie gebaar!

Hartelijke groeten,
Vanwege het hele Sint Oda-team

We willen voor iedereen 
goed doen maar dat lukt in 
deze tijden niet altijd.

Waar kijken jullie als team naar uit? 
“Als dit alles is gaan liggen en we weer een iets of wat 

normalere werking hebben, dan willen we eens lekker 

uiteten gaan met ons team en de artsen. Maar het 

meest van al hopen we natuurlijk dat we deze  

periode mogen afsluiten met al onze gasten in een goe-

de gezondheid.”

Willen jullie nog een bijzondere boodschap meege-
ven aan de rest van de medewerkers, ouders …
“Hou vol en probeer iedereen met respect te behande-

len. We doen allemaal ons uiterste beste om het in deze 

onaangename periode het zo aangenaam mogelijk te 

maken.”

(*) Deze tekst werd in volle coronacrisis uitgewerkt. Op 

het moment van het in druk gaan van dit magazine 

waren er geen groeps- en kamerisolaties meer. 
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Een onzichtbare vijand op de loer
Wekenlang waren we druk in de weer om het Nachtsymposium van 12 maart te organiseren. Al enke-
le weken kregen we het benauwd door het nieuws dat het coronavirus België was binnengedrongen. 
Helaas kregen we dan ook de dag voordien, na veel wikken en wegen, te horen dat het symposium niet 
kon doorgaan. Dit was meteen de start van het coronatijdperk op Sint Oda. Een nieuw, onzeker, eng, 
onbekend tijdperk.

Snel kwamen er vele richtlijnen om het coronavirus aan te 
pakken. Voor iedereen, op elke werkplek, was dit anders. 
Graag laat ik je een kijkje nemen in mijn afgelopen 2 maan-
den.

Thuiswerken
Als eerste moest ik mijn bureau in Sens-city verlaten. Mijn 
hulp was de eerste dagen meer gewenst aan het secreta-
riaat. We moesten van hieruit namelijk veel communicatie 
uitsturen naar personeel, familieleden van bewoners en 
vrijwilligers. Ook moesten er allerlei affiches gemaakt wor-
den om op te hangen. Na de eerste drukke dagen moesten 
we ook hier een moeilijke keuze maken. Er mocht maar 1 
persoon per bureau aanwezig zijn. Dit wil zeggen dat er 
veel van thuis uit gedaan moest worden. Aangezien An V. en 
ikzelf nog kinderen thuis hebben, besloten we dat wij best 
van thuis uit gingen werken. Nicky zou dan het secretariaat 
en de receptie voor haar rekening nemen. Anne dook het 
archief en de opslagruimtes in voor een grote opkuis.

Skypen op ’t Meulke
En zo ging het enkele weken verder. Tot ik telefoon kreeg om 
te gaan ondersteunen op ’t Meulke. Hier hadden de ouders 
behoefte om meer te skypen met hun kind en wegens de 
grote verzorgingsdruk had het personeel hier helaas te 
weinig tijd voor.

Zo ging er meteen een hele nieuwe wereld voor me open. 
Ik vertrok die eerste dag dus vol spanning naar ’t Meulke. 
“Zouden de gasten mij wel aanvaarden, want ze kennen 
me helemaal niet? Zou ik het personeel niet in de weg gaan 
lopen, want ik weet toch helemaal niet wat ze daar allemaal 
moeten doen? Gaat het Skypen wel lukken, want dit is voor 
mij ook helemaal nieuw?”

Maar gelukkig viel het vanaf het eerste moment heel goed 
mee.  Het personeel stelde me gerust en ik vond er snel mijn 

plek. Voor de familie was het fijn om hun kind een keer meer 
te kunnen zien, een geruststelling dat het echt nog wel goed 
ging op de leefgroep. Het skypen was vaak mooi. Broertjes 
en zusjes, mama’s en papa’s die honderduit tegen hun kind 
spraken over hun dag, liedjes zingen, virtuele kusjes geven 
… Maar soms was het ook zwaar. Het besef dat ze hun kind 
enkel via dat schermpje zagen, terwijl ze nood hadden aan 
een echte knuffel.

Meehelpen op ’t Meulke voelde niet aan als werken, het 
was een buitenkans die ik kreeg om mij in deze tijd ook een 
beetje nuttig te maken én om de leefgroepwerking wat beter 
te leren kennen. Ik ben ze dan ook heel dankbaar voor deze 
kans. Eindeloos veel respect voor al het leefgroeppersoneel 
en de therapeuten die hier elke dag meer dan het beste van 
zichzelf geven om de gasten van Sint Oda zo goed mogelij-
ke zorg te verlenen. En nee, zo hele dagen in een overall en 
met FFP2-masker op is echt geen lachertje! 

Voorraadbeheer beschermingsmateriaal
Ondertussen had een oproep via sociale media een stort-
vloed aan reacties opgeleverd van mensen die maskers 
wilden schenken aan Sint Oda. Te veel mails en telefoons 
voor Margo van het magazijn om nog het overzicht te kun-
nen bewaren.

Mijn volgende uitdaging dus. Samen met Margo en Ronny 
van de technische dienst namen we de sporthal in gebruik 
om hier een magazijn van beschermingsmateriaal te 
maken. Ik ging terug naar mijn bureau in Sens-city, zodat 
ik strategisch goed zat tussen het magazijn, de sporthal 
en de verpleegkundige dienst. Het was meteen ook een blij 
weerzien met mijn collega’s van Sens-city die ik al weken 
niet meer gezien had. 

Ik probeerde iedereen zo snel mogelijk een antwoord te 
geven en de mondmaskers stroomden binnen. We zijn alle 

schenkers, klein of groot, hier dan ook enorm dankbaar voor. 
Daarnaast gingen we zelf ook op zoek naar goedgekeurde 
FFP2-maskers, beschermoveralls, faceshields, handschoe-
nen … Het is af en toe een moeilijke zoektocht geweest 
maar uiteindelijk hebben we nu een mooie voorraad om 
toch voor een hele tijd veilig te kunnen werken. Helaas is de 
toekomst onbekend en rusten we dus zeker nog niet op onze 
lauweren. We controleren de stock nauwlettend zodat er 
zeker geen tekorten ontstaan. 

Hierbij wil ik zeker Margo en ook Ann Bergmans (aankoop 
vzw Stijn) bedanken omdat ik altijd bij hen terecht kan voor 
hulpvragen. Er is regelmatig overleg met alle stockbeheer-
ders van het beschermingsmateriaal van vzw Stijn en dit is 
zeker een meerwaarde. Zo weten we snel welke materialen 
al dan niet degelijk zijn, geven we tips aan elkaar.

Testen
Donderdag 7 en vrijdag 8 mei was het dan zo ver. Personeel 
en bewoners werden getest op het coronavirus. Ook hierbij 
mocht ik helpen.

Op donderdag ging ik samen met dr. Hilde Olivié en Linda 
(nursing) naar de buitenhuizen. Zonder problemen, maar 
met koekjes en paaseitjes, lieten de bewoners zich testen. 
Het ging opmerkelijk vlot, de leefgroepen hadden zichzelf en 
de bewoners duidelijk goed voorbereid en wisten waaraan 
te beginnen. Sommige bewoners zouden het gewoon nog 
een keertje doen!

Vrijdag ondersteunde ik de medische teams in het hoofd- 
gebouw waar er nog eens 260 personeelsleden langskwa-
men voor hun test. Hier precies meer zenuwen dan bij de 
bewoners maar ook bij hen verliep alles vlot. 

Kansen
Het coronavirus is plots in ons leven gekomen, ook al 
hadden we het liever niet gekend. Maar we moeten er 
samen doorkomen. Het is dan ook mooi om te zien 
hoe mensen er zijn voor elkaar, hoe we weer terug 

waarde schenken aan de kleine geneugtes van het leven, 
de vrienden en familie. Hoe we ook positieve lessen trekken 
uit dit alles. Dat het met wat minder activiteiten ook kan 
bijvoorbeeld. Hopelijk vergeten we dit allemaal niet te snel.
Ik ben ook heel dankbaar voor de kansen die ik gekregen 
heb. Blij dat ik op een leefgroep ben mogen gaan helpen, op 
een moment dat ze het moeilijk hadden. Blij om een collega 
te kunnen bijstaan wanneer de druk daar te hoog stond. Blij 
om van thuis uit te kunnen werken, wanneer het voor mijn 
kinderen nodig was. Blij om gezond te zijn.

Kristel Van de Kerkhof

Kristel Van de Kerkhof, onthaal  
Sens-city – administratief medewerker
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SMOG
DENKEN
Wijsvinger op 
het midden van 
het voorhoofd

PASTORAAL HOEKJE

DE ‘ANDERHALVE  
METER’- WERELD

Het leven is veranderd tijdens 
deze coronatijd. We leven in een 
‘anderhalve meter’-wereld. Net 
nu het moeilijker is kunnen we 
niet bij elkaar zijn op een fysiek 
aanwezige manier en moeten we 
andere manieren zoeken om er te 
zijn voor elkaar. 

We hebben opnieuw de post-
kaartjes ontdekt of het schrijven 
van een brief en gelukkig is er 
ook nog de technologie. Het 
schrijven van een brief is een 
hele onderneming. Wat ga je 
noteren? Wat wil je vertellen 
aan de lezer(s) welke avonturen, 
welke woorden. Ik heb een brief 
geschreven in naam van jullie 
mensen die moeite hebben met 
de anderhalve meter wereld, 
mensen die nabijheid nodig 
hebben.

Lieve wereld, 
Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Ik zit hier in mijn kot, 
negen weken ondertussen. Mijn begeleiders zijn creatief en zoeken naar 
leuke activiteiten om te doen in onze bubbel. Alles is anders dan nor-
maal maar het is wel leuk, de therapeuten zijn ook altijd bij ons, zo leren 
we hen ook op een andere manier kennen in ons dagelijkse leven. 

Ze dragen allemaal een masker voor hun gezicht. Het lijkt wel carnaval 
en ze wassen hun handen wel heel erg vaak. Wat raar! Knuffelen doen 
we niet zo vaak meer. Mijn familie en vrienden die hoor en zie ik, ze zitten 
in een scherm. We hebben al vele kaartjes, tekeningen en cadeautjes 
gekregen. Dat is wel fijn. Ik vraag me af: gaat dit zo blijven?

Ik hoorde zeggen dat dit allemaal door corona komt, een virus dat 
iedereen erg ziek kan maken. Daarom dat we in ons kot blijven en op an-
derhalve meter van elkaar moeten blijven. Maar om mij te ondersteunen 
kom je dichter bij, mag dit wel? Dank je wel dat jullie dit blijven doen. 
Want we hebben elkaar nodig, ook binnen de anderhalve meter.

Deze week kwam er goed nieuws. Mijn familie mag terug op bezoek 
komen. Ik ben zo blij. Ik heb ze heel erg gemist. Ik vind mijn begeleiders 
toffe en lieve mensen maar ik ben ze wel een beetje beu gezien. Tijd om 
andere mensen terug te zien. 

Vele groetjes 

INFO VAPH ROND CORONAMAATREGELEN 

Regelmatig krijgen jullie een update 
van de stand van zaken op Sint Oda 
tijdens deze Coronacrisis. Via deze weg 
proberen wij jullie zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden in deze moeilijke 
tijden. 

Rond een aantal maatregelen zijn wij 
vanuit Sint Oda genoodzaakt om regel-
matig naar de VAPH website te surfen 
voor de update van de coronamaatre-

gelen. Aangezien wij voor verschillende 
thema’s rekening moeten houden met 
de VAPH richtlijnen. Deze info commu-
niceren zij via infonota’s. Het gaat over 
maatregelen voor vergunde zorgaan-
bieders, maar ook over de regelgeving 
van ouder(s)/familie die momenteel 
hun kind thuis opvangen. Zo is er 
bijvoorbeeld een regelgeving hangende 
dat er voor degene met een PAB en PVB 
een compensatie aangevraagd kan 

worden. De regelgeving is echter nog 
onder voorbehoud ter goedkeuring door 
de Vlaamse Regering. Wij proberen dit 
actief naar jullie te communiceren van 
zodra deze regelgeving er door komt. 

Graag geven wij mee dat jullie de 
infonota’s kunnen terugvinden via 
volgende website: https://www.vaph.
be/documenten.

SOCIAAL HOEKJE

HUILEN
Strijken met je 
wijsvinger over 
je wang

ZOEN
Vingers tegen 
elkaar en  
wangen  
aanraken

VRIEND
Handen in  
elkaar

MEER LEREN:
smogjemee.be

s-m-o-g.be

Onze wereld is veranderd op een positieve manier. We 
zijn er voor elkaar en ondersteunen de mensen die ons 
nodig hebben. Ook al kunnen we er fysiek niet altijd 
zijn. Op de hele wereld kan je helden vinden dichtbij en 
veraf, omdat we samen veel meer kunnen dan alleen.

Dank je wel helden op anderhalve meter en dichtbij 
helden

Blijf gezond 

Nicky

https://www.vaph.be/documenten
https://www.vaph.be/documenten
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#samensterk
Zo beleefden zij de afgelopen periode

Tal van leefgroepen en diensten dienden zich de voorbije maanden aan te passen aan de nieuwe realiteit. Maatregelen 
dienden gevolgd te worden en de organisatie van de werking moest hier op afgestemd worden. Wat opviel was de tome-
loze inzet en de immense betrokkenheid om alles in goede banen te blijven leiden. Flexibliteit was het nieuwe normaal. Niet 
altijd gemakkelijk, vaak met een lach en een traan. Maar samen gingen en gaan we ervoor. Want als er één ding is dat ons 
allen verbindt, is dat we de goede, warme zorg voor onze lieve gasten ook in deze moeilijke tijd willen laten primeren.

Dit valt in zeer goede aarde; er wordt dagelijks geskypet 
met elkaar. 

Ook heeft de Vloeter al een tijdje zijn eigen besloten 
Facebookpagina. Hier kunnen vrijwilligers, ouders, 
familieleden, enzovoort alles opvolgen. We posten hier 
geregeld foto’s of filmpjes van wat we allemaal aan het 
doen zijn.  Voordien deden we dit ook al, maar in deze 
bijzondere tijd posten we nog net iets meer. Zo blijven 
de ouders op de hoogte van het reilen en zeilen binnen 
de Vloeter en zien ze dat hun kind het hier enorm goed 
doet! Ook onze vrijwilligers vinden het fijn om onze 
bewoners in actie te zien. 

In deze spannende periode vielen ook veel feestdagen 
die onze bewoners onder normale omstandigheden thuis 
zouden vieren: Moederdag en Pasen. We hebben met 
Pasen dan ook een mooi filmpje gemaakt voor de ouders 
met een lieve boodschap. Ook onze crea-groep heeft 
zijn uiterste best gedaan om met Moederdag een mooi, 
persoonlijk kaartje te sturen naar de mama’s. Zo willen 
we aantonen, hoe moeilijk het soms ook is, we toch aan 
hen blijven denken! 

In deze coronacrisis is het voor het personeel ook niet 
altijd even gemakkelijk. We ervaren meer stress, soms 
wat angst voor wat er nog komen gaat. Het is dan ook 
zéér belangrijk dat we de moed erin blijven houden! Dit 
doen we door geregeld ons personeel extra in de bloe-
metjes te zetten en toch ook in deze tijd verbonden te 
blijven met elkaar. Zo heeft ieder personeelslid een pakje 
ontvangen met tal van leuke gadgets (pennen waarop 
staat ‘spreken we gauw weer af’, lucifers waar op staat 
‘alles komt goed’, en ga zo maar door). Ook hebben 
we het concept ‘WC-praat’ leven ingeblazen. Op de 
personeelstoilet hangt een papier met toffe, verrassende 
vragen op, waar iedereen een origineel antwoord op 
kan noteren. Dit met het gevolg dat iedereen met plezier 
naar het toilet gaat! ”

Wat komt er allemaal extra op jullie bord? 
“We hebben deze vraag letterlijk genomen: taart van 10 
jaar Vloeter, cake van de directie, Celebrations, frietjes 
van de frituur ‘Friet & zo’, Mc Donalds en ga maar voort. 
De coronakilo’s zijn er op de Vloeter zeker al  
bijgekomen!”

Wat vinden jullie het moeilijkst?  
“Wij als buitenhuis komen normaal veel onder de men-
sen en vinden integratie zeer belangrijk. We missen nu 
dan ook het sociale contact met de omgeving. Daar-
naast is het ook niet altijd even eenvoudig om aan onze 
bewoners uit te leggen hoe de vork aan de steel zit; 
waarom ze niet naar huis mogen, wanneer de corona 
voorbij is … 

Ook staan wij er vaak alleen voor. We kunnen niet altijd 
terugvallen op Sint Oda en moeten vaak zelf naar oplos-
singen zoeken. Dit is niet altijd even simpel.”

Waar zijn jullie tevreden over? 
“Door de strenge maatregelen en het wegvallen van ons 
dagelijks programma, zijn we erachter gekomen dat het 
niet altijd slecht is om onze vaste structuur te doorbre-
ken. We merken dat ons programma ooit te druk was, 
wat toch wel wat voor stress zorgde. Het valt ons dan 
ook op dat de bewoners ooit nood hebben aan meer 
rust. Dit nemen we zeker mee naar de toekomst! 
Normaal gezien rijden we dagelijks met de bus naar 
Sint Oda om ons eten te gaan halen, onze was weg te 
brengen en te halen, enzovoort. Nu neemt de Technische 

dienst dit van ons over en zorgen zij dat alles veilig bij 
ons geraakt. Hier zijn we zeer tevreden over. Een dikke 
dankjewel aan de mannen van de TD. 
Ten slotte vinden we dat we met een warm hart begeleid 
worden door directie, therapeuten, … zij applaudisseren 
geregeld voor ons en dat geeft ons extra moed. Ook 
houden ze ons van alles op de hoogte en bieden ze ons 
de nodige steun.”

Hoe houden jullie de moed erin? 
“We krijgen énorm veel steun van onze buurt en de 
winkels regio Pelt. Zo heeft de buurt een mooie krijtte-
kening op straat voor onze deur gemaakt, om ons een 
hart onder de riem te steken. Ook hebben we enorm veel 
mooie en praktische mondmaskers gekregen van de 
buurt en de vrijwilligers. Met Pasen hebben we veel cho-
colade gekregen van de Wibra. Dit toont respect voor de 
zorgverlening en appreciëren we enorm! Ook kunnen we 
natuurlijk op elkaar rekenen.”

You’re one step closer everyday  
so don’t give up today! 

DE VLOETER
“De coronacrisis heeft voor een open mindset gezorgd”
Hoe hebben jullie de voorbije periode beleefd?  
“De afgelopen weken/maanden waren soms hectisch 
maar we hebben ons er tot op heden goed doorgesla-
gen. Natuurlijk hadden we een groot feest in petto: op 9 
mei bestond de Vloeter 10 jaar ! We hadden hier al veel 
rond samengezeten hoe we van deze dag een feestdag 
gingen maken en hadden grootse plannen. Zo wilden we 
alle buren, ouders, familieleden, directie, etc uitnodigen 
voor een mooie receptie met een leuke, originele show. 
Spijtig genoeg hebben we deze plannen even aan de 
kant moeten schuiven. Toch hebben we deze speciale 
dag niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben van ons 
hoofd, Wendy, een lekkere taart gekregen en hebben op 
de leefgroep een eigen feest georganiseerd met tal van 
hapjes, drankjes, …”

Hoe hebben jullie zich moeten aanpassen?  
Wat veranderde er allemaal?  
“Er is veel veranderd de afgelopen tijd. Ons vast pro-
gramma is volledig weggevallen, we werken andere 
diensten, we hebben te maken gehad met kameriso-
laties, we moeten onze toffe vrijwilligers missen,  onze 
lieve bewoners kunnen niet meer naar huis, we kunnen 
niet meer deelnemen aan het dorpsleven … Veel zaken 
die toch een bepaalde impact hebben op zowel het 
personeel, alsook onze bewoners.
Toch vinden we dat onze bewoners dit super doen! We 
merken dat we hun aanpassingsvermogen misschien 
wat onderschat hadden. Zij zijn tevreden, houden zich 
goed bezig, blijven hun vrolijke zelf. Dit in tijden waar dit 

niet altijd vanzelfsprekend is. We zijn erachter gekomen 
dat het soms niet slecht is om van onze vaste struc-
tuur af te wijken. De coronacrisis heeft voor een open 
mindset gezorgd en brengt ons tot creatieve ideeën. We 
proberen onze bewoners nog steeds aanbod op maat te 
geven en proberen eens ‘outside the box’ te denken. Zo 
organiseren we geregeld  een avondcafé op de Vloeter, 
eten we voor de verandering eens in de zetel met een 
film op de achtergrond, geven we veel verwenbadjes, en-
zovoort. Daarnaast leren we ook tal van nieuwe dingen, 
o.a.: wenkbrauwen epileren, de haren knippen,  hoe om 
te gaan in nieuwe situaties zoals kamerisolaties … 
Wijzelf zijn nog eens extra bewust geworden van het 
belang van goede handhygiëne. Onze droge handen 
zijn het bewijs dat we ons goed aan de maatregelen 
houden. Daarnaast waren we het niet gewoon om 
voortdurend met een mondmasker rond te lopen. Ook 
was het even wennen om zo in het straatbeeld te komen, 
maar jammer genoeg is dit nu momenteel nog steeds de 
realiteit.”

Hoe gaan jullie te werk? 
“Onze prioriteit was het contact tussen bewoners en 
ouders te behouden. We merkten dat de ouders veel 
moeite hadden met de beslissing om hun zoon/dochter 
op de leefgroep te laten. Dit is natuurlijk zeer begrijpe-
lijk en ik denk dat niemand zich kan voorstellen hoe hart-
verscheurend dit geweest moet zijn voor hen. Vandaar 
dat we zo snel mogelijk Skype hebben geïnstalleerd op 
de tablet. Zo kunnen ze elkaar toch nog zien en spreken. 
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ELINE, THERAPEUT OP STER 1
“Ik kreeg de steun van een echt topteam”
Tijdens de spoedvergadering op 
12 maart werd er gebrainstormd  
over een eventuele lockdown. Wie 
had toen durven denken dat die 
lockdown er ook echt ging komen. 
Er werd een plan gemaakt om elke 
leefgroep een therapeut toe te wij-
zen als extra ondersteuning. Mijn 
naam stond achter Ster 1. Een 
leefgroep die mij al nauw aan het 
hart lag, maar ondertussen - in 
deze vreemde periode - een plek 
is geworden waar ik mij thuis voel. 
Een tocht met vallen en opstaan. 
Ik moest de 8 schatjes van patat-
jes op een andere manier leren 
kennen. Want wat komt die kleine 
blonde van de logo hier nu in he-
melsnaam in de badkamer doen 
en wilt die mij ook nog wassen? 
Of waarom gaat de babbeljuf nu 
mee wandelen en fietsen in plaats 
van mijn wekelijks logomomentje 
op haar bureau?

Tijdens deze tocht kreeg ik de 
steun van een echt topteam! Een 
team dat elkaar echt nodig had in 
deze periode van onzekerheid.   

Ze maakten graag plaats voor 
mij in hun groep. Er werd een 
kastje voor mij vrijgemaakt en ik 
werd al snel toegevoegd aan hun 
WhatsApp-groep. Kleine gebaren, 
maar voor mij van enorme waar-
de.  Er werd ook wat afgelachen 
… Vooral die keer dat ik ging wan-
delen door pas gegoten beton . 

Het gemis met datgene wat ik 
enorm graag doe, mijn logo-
pedisch werk, bleef wel aan-
wezig. Dagelijks werden er 
WhatsApp-berichtjes gestuurd in 
onze logogroep over koetjes en 
kalfjes maar eveneens over onze 
bezorgdheden. Want hoe kunnen 
wij nu nog alle voedingssituaties 
opvolgen? Gaan onze bewoners 
er op achteruit gaan met hun 
communicatieve vaardigheden? 
Hoe kunnen wij achter de scher-
men nog ondersteunen? Wekelijks 
werd er wel gebeld/geskypet of 
kaartjes gestuurd om het gemis 
dragelijker te maken. Ik fleurde 
helemaal op na een kaartje van 
Gunther (ADB), een filmpje van 

Cindy (HG) of een videogesprek 
met mijn grote vriend Romano.  

Ik kijk vooral uit naar het moment 
waarop ik weer kan wandelen op 
het terrein zonder zones. Naar het 
moment waarbij Sens-city leeft en 
bewoners terug een tasje koffie 
komen drinken. Het moment dat ik 
weer dj kan zijn op het avondcafé 
en voluit kan zingen met Wouter 
op de hits van Spring. Ons BOBO 
moment op woensdag samen met 
Thomas en Nick of mijn wekelijks 
SMOG-momentje met Lhoussin. 

Dankbaarheid is een woord met 
een enorm grote betekenis. Eigen-
lijk ben ik ook enorm dankbaar 
voor deze periode. Een periode 
waar back to basic de prioriteit 
was. Gewoon genieten van de 
kleine dingen met elkaar. Ik heb 
Ster 1 beter leren kennen en die 
mooie momenten nemen ze mij 
nooit meer af. 

Eline (logo) 

DE WASSERIJ
“We zijn er voor elkaar”
Corona heeft de wereld op zijn kop gezet. Het heeft ook 
toegeslagen in de wasserij. Sinds 13 maart is het leven 
en de werking voor ons volledig veranderd. Werken met 
mondmaskers is niet aangenaam,  maar voor ons is het 
moeilijk om bij sommige taken 1,5m afstand te bewaren. 
Zoals bijvoorbeeld bij het plooien van lakens of samen 
aan de droogkast staan. Gelukkig hebben we nu in de 
voor- en de namiddag een korte extra pauze om even op 
adem te komen.

Ook onze wasmachines moesten zich aanpassen. Ze 
kregen een nieuw programma ‘ het coronaprogramma’. 
Vanaf nu krijgen we niet alleen linnen zakken te ver-
werken maar heel veel plastic zakken. De gele plastic 
coronawaszakken deze zijn voor kookwas en bovenkle-
ding. De blauwe voor donsdekens. De coronawaszakken 
kwamen met kilo’s naar de wasserij.

In niet-coronatijden hebben we na een weekend een 
1000 kg kookwas en ongeveer 700 kg bonte was te 
verwerken. Nu zijn de kilo’s serieus gestegen. Op het 
hoogtepunt van corona hadden we 1300 kg kookwas 
en 1200 kg bonte was na het weekend. Ook kregen we 
honderden beschermschorten en mondmaskers extra te 
verwerken.

De vraag was hoe gaan we hier aan beginnen ... Hoe 
krijgen we dit verwerkt … Er werd een team van wassers 
gevormd met Wim, Ruddi en later ook Bart. Zij werken 
nu elke dag in de vuile zone om alles netjes te wassen.
Wij werken in de zuivere zone en zijn daar heel blij mee. 

Ook de nachtwakers van de technische dienst vullen nu 
elke nacht machines  kookwas en pyjama’s. Wat voor 
ons al een groot probleem oplost om alles te kunnen 
verwerken. Daarom een hartelijk dankwoordje aan alle 
wassers en nachtwakers: een welgemeende dank jullie 
wel voor jullie inzet!

Van de collega’s van het Heultje kregen we hulp. Zij 
hielpen met het opplooien van de beschermschorten en 
het plooien van washandjes en handdoeken. Wij vinden 
dit super en aan jullie een dikke merci!

Hoe zwaar het werk ook is, hoeveel vragen er ook wor-
den gesteld … we zijn er voor elkaar. En we weten nu ook 
zeker: ‘samen staan we sterk’ en zoals we tegen elkaar 
zeggen’ alles komt goed’.

Daarom lieve collega’s van de wasserij ook voor jullie 
100 x dank jullie wel voor jullie inzet!
Het hart dat met stoepkrijt getekend werd voor de was-
serij zegt alles: ‘de was een superteam‘

Rita en Elly

Op het hoogtepunt van 
corona hadden we 1300 kg 
kookwas en 1200 kg bonte 
was na het weekend
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PPD
“We missen het contact 
met onze bewoners en de 
teams”
Hoe hebben jullie de voorbije periode beleefd? 
“Zoals voor iedereen, is dit voor ons ook al een heel  
bewogen periode geweest. 
Deze voorbije periode maakte verschillende gevoelens 
bij ons los: angst, boosheid, onmacht ...  
Bovendien vallen veel vanzelfsprekendheden, zoals een 
leefgroep binnen- en buiten lopen, weg.” 

Hoe hebben jullie zich moeten aanpassen? Wat 
veranderde er allemaal? 
“Normaal gezien komen wij als pedagogen relatief vaak 
langs op de leefgroepen. Dit om aan te voelen wat er 
leeft op de groepen en om de feeling met onze bewoners 
te behouden.”

“Ook onze structurele overlegmomenten: PPD-verga-
dering, leefgroepvergadering, verhuiscommissie, ... 
kunnen niet op een ‘normale’ manier plaatsvinden.”

Hoe gaan jullie te werk? 
“Dit is voor iedereen van het team anders: 
• Sommigen komen naar Sint Oda en werken in hun 

woonbuurt. Er wordt zo weinig mogelijk in en uit de 
leefgroepen gelopen.  

• Sommigen werken van thuis uit.
• Sommigen zijn ingekanteld in een leefgroep en draaien 

daar mee. Er wordt op verschillende manieren te werk 
gegaan: telefonisch, Skype, overleg buiten, ...”

Wat vinden jullie het moeilijkst? 
“Normaal zien we onze bewoners op regelmatige basis. 
Met de ene bewoner knuffelen we, met de andere maken 
we een praatje ... Dit valt nu allemaal weg. We missen 
het contact met onze bewoners en de teams.”

Waar zijn jullie best tevreden over? 
“Over de samenwerking binnen Sint Oda en het ge-
meenschappelijke doel: zorgen voor onze bewoners. 
Iedereen is heel attent en behulpzaam, iedereen wil 
elkaar helpen.”

Hoe houden jullie de moed erin? 
“Er gebeuren, ondanks de situatie, ook nog veel positie-
ve dingen. We proberen deze zeker ook nog te zien, te 
appreciëren en te benoemen. In ons team is humor een 
belangrijk middel om de moed erin te houden. Ook het 
zien dat iedereen zo zijn best doet, geeft ons heel veel 
moed en energie!”

Boodschap aan collega’s? 
“We gaan nu door een heel moeilijke periode, maar wij 
zijn er zeker van dat wij hier met onze Sint Oda-familie 
weer sterker dan voorheen gaan uitkomen! 
We zijn goed bezig, volhouden!”

DIENST ADMINISTRATIE
“Wennen aan het  
‘nieuwe normaal’”
Hoe hebben jullie de voorbije periode beleefd?
• In het begin was het allemaal wat surrealistisch, maar 

algauw hadden de betrokken subdiensten in goede 
onderlinge verstandhouding een goed ritme gevonden 
m.b.t. wie wat wanneer en waar kwam werken om de 
bureaubezetting tot 1 persoon te beperken.

• Meer stress omdat je niet weet wanneer het virus weg is. 
Stress omwille van de economische en psychologische 
gevolgen die er gaan komen. Negatieve emoties. De 
afgelopen twee maanden waren heel intens en hebben 
veel angst en onzekerheid teweeggebracht.

• Heel veel solidariteit, steun van de buitenwereld in de 
vorm van kaartjes, tekeningen, schenkingen,…

Hoe hebben jullie zich moeten aanpassen? Wat ver-
anderde er allemaal?
• De permanente hygiënemaatregelen na contact met 

personen en goederen: handen wassen/desinfecteren, 

dragen van mondmaskers.
• Het bevreemdende, onnatuurlijke van fysiek de vereiste 

afstand houden van mekaar.
• Het thuiswerken, niet meer samen met de collega(‘s) in 

één bureau kunnen werken.

Hoe gaan jullie te werk?
• Het binnenloket van het secretariaat is een buitenloket 

geworden: bakken aan de buitenzijde van het hoofdge-
bouw, communicatie door het raam.

• Ondanks de thuiswerkmaatregelen, toch zoveel moge-
lijk structuur behouden.

• En anderen, met kinderen, thuis werken op andere 
tijden, in andere structuur, die beter toelaat om onge-
stoord te kunnen werken.

• Na enkele weken, plaatsen van plexiglas tussen burelen 
in één kantoor om toch meer gelijktijdig te kunnen wer-
ken: “van flexibel naar ‘plexibel’ werken”

Wat komt er allemaal extra op jullie bord?
• Letterlijk … heel veel hééééééérlijke paaseitjes, een korf 

fruit, taart ... En hiernaast een mooi boeket kleurrijke 
bloemen en tulpen.
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Waar zijn jullie best tevreden over?
• Dat iedereen bleef werken in goede verstandhouding.
• Dat de mogelijkheid op thuiswerken geboden wordt, 

zeker gezien de sluiting van de scholen biedt dit tevens 
verlichting van de problematiek kinderopvang.

• Thuiswerken is erg efficiënt wegens geen stoorzenders.
• Het leven valt een beetje stil, wat ook de mogelijkheid 

gegeven heeft om even stil te staan bij de dingen die 
echt belangrijk zijn in het leven: de quality-time met 
familie.

Hoe houden jullie de moed erin?
•  Veel lachen!
• Relativeren!
• De frustraties eens tegen elkaar wegklagen.
• Iedere avond een wandeling maken.
• Skypen, Facetimen, Zoomen, WhatsAppen …  

met familie en vrienden.

Aan onze collega’s 
direct bij de bewoners: 
hou de moed er nog 
even in. Jullie leveren 
fantastisch werk!
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DE KINESITHERAPEUTEN
“De gezamenlijke zorg binnen de leefgroep  
brengt ons dichter bij elkaar”
In deze bizarre tijden zal het voor elk van ons wel 
aanpassen zijn. Toch proberen we de ‘bekende weg’ te 
blijven volgen omdat onze bewoners die weg kennen. 
Daarom blijft iedere kinesist op ‘zijn’ leefgroepen.

Er is wel heel wat veranderd in onze werking:
• We behandelen alleen op de leefgroep en niet meer in 

ons kinélokaal.  
• Er komen geen artsen meer (*) voor orthopedische 

opvolging, dringende zaken bespreken we met de  
leefgroeparts.

• Firma’s voor orthopedisch materiaal komen voorlopig 
niet. Kleine herstellingen doen we zelf of geven we door 
aan de technische dienst. Bij dringende herstellingen 
voor de firma komen deze het materiaal ophalen en 
terugbrengen aan het magazijn.  
Nieuw materiaal staat ‘on hold’.

• De collega’s die op meerdere groepen kiné geven, wer-
ken in blokken, bv. voormiddag Hei 6, namiddag Wal 
3-4. Dit betekent dat de behandelingen in frequentie 
dalen omdat de noodzaak van behandelen per groep 
bekeken wordt. Sommige leefgroepen krijgen meerdere 
blokken per week, andere maar 1. De resterende tijd 
wordt ingekanteld in de leefgroepwerking: wassen, 
verzorging, eten geven, wandelen …  
Voor de collega’s die maar in 1 leefgroep werken, ligt 
de frequentie van behandeling hoger aangezien ze 
meerdere dagen op dezelfde leefgroep kunnen werken. 
Op dit moment primeert de ademhalingskiné bij de 
meest kwetsbare bewoners om hun comfort te verho-
gen.

• Kinébehandelingen in de Vloeter worden momenteel 
door ons uitgevoerd en niet door de vaste zelfstandige 
kinesist.

• Weekenddiensten werden aangepast tijdens de  
groepsisolatie van het Meulke zodat daar steeds  
dezelfde mensen konden werken. Die flexibiliteit willen 
we nog garanderen wanneer dit nodig is. 

Het werken wordt bemoeilijkt door het voortdurend 
wisselen van beschermend materiaal en de concentra-
tie die je nodig hebt om alle voorgeschreven regels uit 
te voeren, zeker bij kamer- en groepsisolatie. Ook het 
aanpassen van de werkhouding aan de soms beperkte 
ruimte (o.a. bij kamerisolatie) zorgen ervoor dat het 
ergonomisch werken niet altijd mogelijk is.

Binnen het kinéteam hebben we momenteel weinig tot 
geen onderling contact. Dit wordt nu beperkt tot het 
sporadisch bijbabbelen wanneer we toevallig op hetzelf-
de uur starten of stoppen en verder telefonisch indien 
nodig. Dit zijn vaak onze enige gespreksmomenten en 
dat is jammer.

Toch is dit geen negatief verhaal! De gezamenlijke zorg 
binnen de leefgroep brengt je korter bij elkaar en maakt 
je samen sterker. Dit heeft als positief resultaat dat je 
een beter inzicht krijgt in de werking van de leefgroep 
en de andere disciplines. Je houdt veel rekening met 
elkaar om een zo goed mogelijke werking te krijgen. 

Enerzijds kunnen de kinébehandelingen zoveel mogelijk 
uitgevoerd worden, anderzijds probeer je je behandeling 
te koppelen aan taken van de leefgroep, bv. in kameriso-
latie, omdat je op dat moment toch al in die kamer aan 
het werk bent. De nauwe betrokkenheid en de ‘inkante-
ling’ zien we zeker als een meerwaarde. 

Dit is een periode waar we veel uit kunnen leren: samen-
werking in tijden van crisis maakt ons hechter en nog 
meer betrokken!  

(*) Deze tekst werd in volle coronacrisis geschreven. 
Intussen zijn de maatregelen weer versoepeld.
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EEN BERICHTJE VAN 2 HUISHOUDELIJKE HULPEN …

“Wij werden opgenomen in een heel hecht team”
Zoals bekend had het coronavi-
rus (officieel COVID-19) België 
bereikt. Geen reden tot paniek, 
maar wel zaak om een aantal 
maatregelen te nemen om de 
verspreiding van het virus zoveel 
mogelijk te voorkomen. Zo werden 
we als huishoudelijke hulp ook 
aan een leefgroep toegewezen. 
Dit was dus even puzzelen, maar 
dankzij de goede houding van alle 
collega’s is dit snel gelukt.
Op de leefgroep worden de 
richtlijnen goed opgevolgd. We 
wassen onze handen voor  binnen-
komst, dragen een mondkapje, 
houden 1.5 meter afstand etc.

De coronacrisis betekent ook ex-
tra werk voor ons als huishoudelij-
ke hulp. Zo dienen we deurklinken, 
lampen, knoppen en telefoons 
extra zorgvuldig te ontsmetten, 
met alle liefde trouwens. 

Het was even schrikken allemaal 
en we moesten natuurlijk even 
wennen. Maar plots kwam het 
bericht dat onze leefgroep in 
quarantaine moest. 

De nursing kwam met pakken 
aan etc., zoals velen wel gezien 
hebben. Dit is natuurlijk wel een 
beetje gek allemaal, we moesten 
andere mondkapjes gaan dragen, 
andere beschermende kleding 
(schorten) en handschoenen 
dragen.  

Dit was even spannend allemaal 
maar we moesten positief blijven 
voor alle gasten. We vonden het 
prachtig om te zien hoe fijn ie-
dereen met alles is om gegaan in 
deze tijd, dit is echt super gelukt.

Er werden filmpjes gemaakt voor 
de ouders en foto`s, spandoeken 

zijn er gemaakt, cakes gebakken, 
en liedjes gezongen. We hebben 
super veel lol met elkaar en met 
de gasten! Wij, huishoudelijke 
hulpen, willen daarom al onze 
collega`s bedanken voor jullie 
inzet bij de gasten, en vooral jullie 
steun aan ons. Bedankt!

We zijn opgenomen in jullie 
hechte team en we zijn hier heel 
erg dankbaar voor, we gaan elke 
dag met plezier naar ons werk, 
dankzij de bewoners en onze lieve 
collega’s!

Ook Thomas en Chris (ergo): heel 
erg bedankt voor jullie fijne hulp 
in deze moeilijke tijd.

Dikke virtuele knuffel van
Hilde & Colinda, huishoudelijke 
hulpen.De nauwe betrokkenheid 

en de ‘inkanteling’ zien we 
zeker als een meerwaarde. We gaan elke dag met plezier naar ons werk, 

dankzij de bewoners en onze lieve collega’s!
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FAMILIENIEUWS GOED OM WETEN

Sint Oda Feesten 2020
Eerder kondigden we al aan dat we de jaarlijkse Sint Oda Feesten in een nieuw jasje zouden steken. Nochtans 
hadden we nooit kunnen denken dat het zo’n drastische wijziging zou zijn. De coronamaatregelen deden ons be-
slissen om de Nacht van de Zorg en het Kinderspeelpaleis naar volgend jaar te verschuiven. We hebben er nog 
geen zicht op of de rest van de anders zo gezellige Sint Oda Feesten dit jaar kunnen doorgaan, al dan niet in 
een ander vorm. De tijd, de coronacijfers en de maatregelen van de overheid zullen dit moeten uitwijzen. Indien 
de Boslandtrail doorgaat, zal die wel nog steeds langs het terrein van Sint Oda passeren. Hoe dit zal aangepakt 
worden, hangt dus af van de maatregelen van dat moment.
 

Pascaline Hendrix 
BEWONER HEI 5

° 19/12/1963
† 13/04/2020

Marc Vrijsen 
BEWONER SCHANS

° 30/04/1962
† 14/04/2020

Monique Vanherck 
ZELFSTANDIG  

VERPLEEGKUNDIGE

° 16/09/1961
† 25/04/2020

DANKBAAR VOOR WAT ZIJ VOOR ONS BETEKENDEN …

• Alice Broeckmans, moeder van Blanche Swennen, 
medewerker Hei 7

• Marcel Creemers, vader van Ludo Creemers,  
bewoner Ster 1

• Gisèle Cassan, moeder van Jo VandenBossche, 
video vzw Stijn

• Alice Jansen, moeder van Hilde Loots, medewerker 
Hei 1

• Pol Hoekx, grootvader van Marijke Hoekx, ergo
• Duran Cona, vader van Cona Zübeyde,  

bewoonster Schans 2
• Ludo Geysmans, vader van Lorijn Geysmans,  

medewerker Hei 8
• Josée Swinnen, schoonmoeder van Paul Caes,  

directeur vzw Stijn
• Jan Pouls, grootvader van Vranken Femke,  

medewerker Hei 4
• Katrien Poelmans, schoongrootmoeder van Leen 

Kerkhofs, medewerker Hei 1
• Maria Colaers, schoonmoeder van  

Chartine Umurungi, medewerker Schans 1-2-3
• Mia Poukens, moeder van Jacky Mertens,  

medewerker Schans 4-5-6
• Mia Kenis, grootmoeder van Eline Van Moll, logo
• Theo Stappers, grootvader van Anke Stappers,  

medewerker Adelberg
• Mathys Hendrix, grootvader van Laura Hendrix,  

medewerker Schans 6

• Joseph Vugts, grootvader van Thomas Meurkens, 
medewerker Ster 3

• Gerard Van Asten, vader en schoonvader van Cristy 
Van Asten en Marc Bongaerts, medewerkers Hei 3 en 
Meulke

• Treeske Palmaers, moeder van Johan en  
Hilde Vanderwegen, medewerker Hei 6 en logo

• Maria Hermans, Grootmoeder van Leen Kerkhofs, 
medewerker Hei 1

• Henricus De Wit, Schoonbroer van Lisette Ven,  
medewerker bewonersadministratie, oom van Ben 
Gabriëls, medewerker keuken

• Odilia Ramakers, Grootmoeder van  
Christophe Aendekerk, medewerker Wal 1-2

• Jef Maes, Grootvader van Jynthe Willekens,  
medewerker Schans 4-5-6

• Marie-José Langens, Grootmoeder van Anne Segers, 
medewerker Wal 1-2

• Joanna Devrindt, Grootmoeder van Johny Kerkhofs, 
medewerker Schans 1-2-3

AFSCHEID NEMEN VAN (OVERLIJDEN BEWONERS)

• Theo Monten, bewoner Hei 8, overleden 11-03-2020
• Pascaline Hendrix, bewoonster Hei 5, overleden op 

13-04-2020

Jammer genoeg betekent dit alles dat we op die manier heel wat 
inkomsten zouden mislopen. Inkomsten die we broodnodig hebben 
om onze missie volop waar te maken. Iedere vorm van steun is dan 
ook van harte welkom.
Meer info over hoe je ons precies kan steunen, vind je terug op 
onze website:  
https://www.sintoda.be/nl_BE/steun-ons

Een bijdrage storten kan ook steeds op het Sint Oda rekeningnum-
mer: BE 46 3350 0389 8436 (BIC: BBRUBEBB) met als mededeling 
‘Steun + naam en familienaam’.
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SCHRIJF JE IN OP 
ONZE NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen 
binnen Sint Oda.

 Surf naar www.sintoda.be, scroll naar  
beneden en schrijf je in op onze nieuwsbrief.
 
 Volg ons op Facebook 

2020feesten

SINT
ODA
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