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Extra editie

Wist je dat …






Corona de naam is van een Heilige? Corona was een meisje van
16 jaar. Zij leefde in Egypte of Syrië tijdens de tweede eeuw na
Christus en werd omwille van haar geloof gemarteld en gedood
samen met haar vader. Zij wordt hoofdzakelijk in Oostenrijk (
Wechsel) vereerd. De vroegere munteenheid
(de Kroon) werd naar deze heilige genoemd. In de 16° of 17°
eeuw werd deze heilige aanroepen bij epidemieën.
Een foto van het team van woning 3-4 voorkomt in een videoclip
van Dana Winner? In haar nieuwste liedje “Thank you, heroes of
today” (“Dank u, helden van vandaag”) steekt ze een hart onder
de riem aan iedereen die doorwerkt in deze Corona-tijden.
(Zorgsector, postbodes, voedingswinkels,…)
Gemeente Huldenberg foto’s is komen nemen voor het voorblad
van de volgende editie van het “Mijn Huldenberg” magazine?
Ook de collega’s van WZC Keyhof en Ganspoel kregen een mooi
plaatsje op het voorblad. Hierbij het resultaat:
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Medewerkers in de bloemetjes
De leden van Rotary Club Overijse-Zoniën willen
graag alle medewerkers van de woonzorgcentra
uit de Druivenstreek een fleurige knuffel geven.
Op die manier drukken ze hun grote
erkentelijkheid en oprechte dank uit voor het
harde werk van de helden in de zorg en wensen
ze iedereen veel moed voor de komende weken.
Per medewerker hebben ze 2 bloeiende
bloemplantjes uit De Serre (van De Berken) met
dankkaartjes voorzien. Daarnaast zijn er ook nog
plantjes om Ter Meeren verder op te vrolijken.
Wat een prachtige attentie! Enorm bedankt!

Verse aardbeien, chocolade
en koffie
Vorige week kregen we 100 bakjes
aardbeien. Deze werden geschonken
als samenwerking tussen bedrijf Vigor en
Nicolai fruit. Een heerlijk en gezond
tussendoortje voor bewoners en
medewerkers.
Bedankt, Jeroen!
Lagere school de Bolster schonk ons dan
weer allerlei Paaschocolade.
Van Nestlé ontvingen we koffie en
chocolade als dank voor de toewijding
en moed.
Dank jullie wel!

Onderstaande brief kregen we toegestuurd van de familie van een vroegere bewoonster,
hartverwarmende woorden!
“Al zijn we het voorbije jaar praktisch niet meer langsgekomen, vergeten zijn we jullie niet!
Marcel blijft nu nog aan iedereen vertellen dat jullie “de Rolls-Royce” zijn van de RVT’s…en
dat meent hij! Nu, in deze toch wel ‘speciale’ quarantaine tijd denken we extra aan jullie –
we applaudisseren mee, we hangen de krantfolder voor ons raam – en we achten jullie
interventie heel hoog!! En niet evident! We denken aan allen die het nu moeilijk aankunnen
geen bezoek meer te krijgen, nu geen cafetariabezoek mogelijk is, geen misvieringen, geen
gemeenschappelijke activiteiten of uitstappen die gepland waren…MAAR…we zijn ervan
overtuigd dat jullie hen wel ZEER GOED zullen opvangen en in de watten zullen leggen!
Hou vol, hou moed, blijf in jullie innerlijke kracht geloven, hoe moeilijk ook; wij sturen jullie allen
liefdevolle paasklokjes vanuit ons warm hartje!”

Mondmaskers, ontsmettende handgel en flamigel
De Lions club Tervuren schonk ons chirurgische- en FFP1- mondmaskers.
Wat een hartverwarmende solidariteit! Bedankt!
Via vrijwilligster Anita kregen we, van de Tiense suikerraffinaderij, 2 dozen
ontsmettende handgels toe. Heel erg bedankt!
Het bedrijf “Flen Health NV” schonk dan weer 50 tubes flamigel.
Door het veelvuldig wassen en ontsmetten van de handen krijgen veel
medewerkers last van geïrriteerde en beschadigde handen.
Flamigel kan hierbij helpen voor het genezen van de beschadigde huid
en is dus een zeer welkom geschenk. Dank je wel!

