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Een woordje van Eddy
Beste bewoner en familie
Zowel Corona als Covid-19 zijn ondertussen woorden geworden die
we meer dan eens per dag in de mond nemen. We lezen ze in de
media en kunnen ze horen op de radio en TV. Het begint voor
iedereen wat lang te duren. Ons geduld wordt enorm op de proef
gesteld met het toch wel nauwkeurig opvolgen van de gekende
voorzorgsmaatregelen. Ons mondmasker is al een gekend
kledingstuk geworden, dat in alle kleuren te zien is. We zijn
ondertussen al wat getraind om mekaar te herkennen en goed te
verstaan achter deze maskers.
Kwam daar dan eind juli, begin augustus de tot nog toe
ongekende hittegolf bovenop. Dit maakte het niet eenvoudig om
ook nog eens een masker te dragen. Iedereen snakte naar lucht
en verkoeling. Toch konden de zorgverleners zich dit niet
permitteren. Het masker moest gans de dag opblijven en kon
slechts even naar beneden om een verfrissend drankje te nuttigen.
De omgevingswarmte was ongekend met daarnaast dan je eigen
warme ademuitwaseming die je dan nog een extra oncomfortabel
warmtegevoel gaf. Niettemin bleven al de zorgverleners het beste
van zichzelf geven om jullie het zo aangenaam mogelijk te maken.
Ze waren iedere dag opnieuw inventief om te zorgen dat jullie
lekkere verkoeling konden krijgen met de aangereikte
versnaperingen en drankjes, lekker badend met de voeten in een
waterbadje.
Jullie vele, gemeende hartelijke dankbetuigingen en appreciaties
worden door de zorgmedewerkers die jullie dagelijks omringen als
zeer bemoedigend en waardevol ervaren.
Wat de komende maanden brengen is weer afwachten. Laten we
met z’n allen moedig blijven. Laat ook zeker jullie mening weten
i.v.m. de toekomstige bezoekmaatregelingen aan de hand van de
uitgedeelde enquête. Toch een exemplaar gemist, vraag deze
dan gerust aan de woonzorgcoach.
Eddy Devolder
Campusdirecteur
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We stellen aan u voor: audioloog op 22 september
Colofon
Maandelijkse
nieuwsbrief
WZC Ter Meeren
Werkten mee aan
dit krantje:
- Eddy Devolder
- Hilde Depuydt
- Katrien Philips
- Ingrid Boogaerts

Wil je reageren op
een artikel of
meewerken aan
de volgende
editie?
Contacteer Hilde
Depuydt via tel
016/47 51 13 of
hilde.depuydt@
termeeren.be

Verantwoordelijke
uitgever:
Eddy Devolder
Wolfshaegen 186
3040 Neerijse

WZC Ter Meeren behoort
tot woonzorgnetDijleland.
Meer info op:

Op dinsdag 22 september heb je de kans om jouw gehoor te laten
testen door een audioloog. Hieronder de informatie waarom dit gratis
kan.
Wij zijn de mobiele zorggroep, we hebben een campagne opgericht
“samen tegen isolement”.
Het is van belang om de bewoners en hun familie/bewindvoerders te
informeren omtrent deze campagne.
De bedoeling is om gedurende deze campagne een onderzoek van
het gehoor van de bewoners te verrichten om zo te kunnen bijdragen
aan een vermindering van eenzaamheid en sociaal isolement bij
senioren in woonzorgcentra.
Uit onderzoek blijkt dat dit toch nog steeds een relatief groot
probleem is bij ons in België. Bewoners met gehoorproblemen zullen
zich sneller gaan isoleren van anderen.
Het doel van dit onderzoek is om samen oplossingen te zoeken om
het dagelijks leven te verbeteren, isolement tegen te gaan én de
mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onderhoud van het
gehoorapparaat,…
De gratis controle op het gehoor vindt plaatst in een vertrouwde
omgeving, ten voordele van de bewoner en gebeurt door middel
van gehoormetingen met professionele toestellen.
Deze gehoortest zal plaatsvinden op 22 september in WZC Ter
Meeren.
Voor verdere vragen staan we steeds tot uw dienst.
Met vriendelijke groet,
Melissa, Zaakvoerder Mobiele Zorggroep
Inschrijvingsfiches zijn verkrijgbaar op de woning. Het gehoor van tien
bewoners kan die dag getest worden. Wacht dus niet te lang om in
te schrijven, want volzet is volzet.
Symptomen van gehoorverlies:
- U moet dikwijls om herhaling vragen aan uw gesprekspartners.
- U vindt het moeilijk om te identificeren waar geluid vandaan komt.

www.woonzorgnet-dijleland.be
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- U krijgt vaak te horen van uw omgeving dat het volume te luid staat.
- U heeft vroeger in een lawaaierige omgeving gewerkt.
- U mist vaak het geluid van de telefoon en/of de deurbel.
- U moet vaak voorover leunen om te horen wat er gezegd wordt.
- U begrijpt de dingen vaak verkeerd tijdens een telefoongesprek.

In de kijker: drie Indische verpleegkundigen
Er zijn al een tijdje drie Indische verpleegkundigen aan de slag in Ter Meeren.
We stellen hen graag aan jullie voor:
Smitha Jose (woning 5-6), Jayamol Abraham (woning 6) en Ashish Babu (woning 3).
We stelden hen enkele vragen over hun verblijf in België en het werk in Ter Meeren.
Smitha woont ondertussen al 11 maanden in België, Jayamol en Ashish 6 maanden.
Ze zijn alle drie vanuit India toegekomen via Mr. Babu Abraham, om een project te doen
in St.Fran.
Smitha kwam in België toe op 2 oktober, vanuit het project kwam ze dan stage doen in Ter
Meeren. Ze vond de bewoners, hogeschool en medewerkers hier heel fijn, en na haar stage
is ze hier dan ook effectief aan de slag gegaan.
Ashish en Jayamol zijn sinds maart hier en doen momenteel vakantiewerk.
Er waren natuurlijk heel wat aanpassingen toen ze hier kwamen wonen. Zo was Nederlands
in het begin wel moeilijk maar kunnen ze het ondertussen begrijpen en spreken.
Als we vragen wat de grootste aanpassingen zijn in België hebben ze het over de cultuur
en het eten. In India leeft de familie meer samen dan in België. En het eten is er ook veel
pikanter .
En het werk in Ter Meeren? Dat is wel heel anders dan in India. Daar werken ze als
verpleegkundige enkel in het ziekenhuis, een woonzorgcentrum bestaat er niet.
Een leuke noot om mee af te ronden:
“Maar we houden van Ter Meeren. Want meestal, boven de 70 jaar, zijn de bewoners hier
dol op ons…net als onze grootouders”
Dank jullie wel Smitha, Jayamol en Ashish! En veel succes nog!

Wist-je-datjes

Gans Joske heeft een vriendinnetje gekregen. De dochter van een bewoonster
schonk een tweede gans, Joseeke genaamd, om hem gezelschap te houden. Ze
lopen samen vrolijk rond en wijken amper van elkaars zijde. Mooi om te zien!
Bedankt, Dominique!!

We zijn ondertussen begonnen met interne verhuis van bureaus, naar aanleiding
van de naderende bouwwerken. De collega’s van Woonzorgnet-Dijleland hebben
hun bureau in Ter Meeren tijdelijk ingeruild voor een bureau in Herent. Ook Eddy is
reeds verhuisd naar een andere bureau in Ter Meeren. Momenteel zijn de werken
aan het onthaal volop bezig. De glazen wand is hier reeds weggehaald, met
houten panelen in de plaats. Zo krijgt het nieuwe onthaal, in de gang tussen het
kapsalon en woning 7-8, stilaan vorm.
Hopelijk kunnen we jullie in de volgende nieuwbrief een update geven over de
geplande bouwwerken.

Afscheid
We willen ons oprecht
medeleven betuigen aan de
familie en vrienden van
Liliane Lycke, w5
Johannes Van Nuffelen, w6
Francois Leenaerts, w3
Simonne Dillemans, w3

Welkom !
We verwelkomen in
ons huis als nieuwe bewoner:
Liliane Verbruggen, w6
Armand Endels, w5
Welkom ook aan:
Danielle Vanautgaerden, zorgkundige w1-2

