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Hulpmiddelen voor personen met dementie  

 

Nieuwsbrief 04/2020 (10/04/2020) 
Dit is de 4de nieuwsbrief van 2020. 
 

“De dag dat alles anders werd” 
Dank je wel aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd voor deze nieuwsbrief. Het 
is een mooie getuigenis geworden, hoe men deze moeilijke tijd beleefd. Een warm en 
een hartelijk applaus voor iedereen! 

 
In deze moeilijke “Corona-tijden” gaan we hier in de nieuwsbrief een ode brengen aan 
iedereen die zorg draagt voor onze medemens. Sommige groepen zijn heel hard 
getroffen zoals personen met dementie, mantelzorgers, zorgverleners, personen met 
een beperking, poetspersoneel, …. en nog vele anderen. 
 

Nieuwe koffers: 
Geen nieuwe koffers afgewerkt omdat sommige leners niet reageerden op de mails 
die we stuurden. Ook de toenemende “corona pandemie” en de bijhorende 
maatregelen maakten het moeilijk om ons hierop te focussen en andere zaken werden 
belangrijker. 
 
We zijn bezig met brainstormen van: 
A42_Grote poets of poetsproducten 
A43_Zilver- & koperpoets – doe-koffer 
Willen jullie een koffer lenen in een bepaalde periode, reserveer dan tijdig. Dit kan 
men doen via een formulier bij de koffers zelf.  
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Nieuws over “dementie@home” 
De website is aangepast met de nieuwe toevoegingen die in de vorige nieuwsbrief 
vermeld werden. 
Hieronder een koppeling naar het nieuwe reglement: 
https://www.dementieathome.be/wp-content/uploads/2020/03/Afspraken-huur-15-
03-2020.pdf 
 

Actie februari 2020 
Er waren 2 inzendingen. 
Eén op 1/02/2020 en een op 07/03/2020 

   
 
Een onschuldige kinderhand heeft de winnaar bepaald! 

 
De winnaar is reeds op de hoogte gesteld. 
 
Reactie van de winnaar: 
Wat leuk dat ik gewonnen heb. Zeker in deze rare tijd moeten we als begeleider wonen 
en leven heel inventief te werk gaan. We kunnen niet meer de gezamenlijke activiteiten 
doen met alle afdelingen en werken nu in kleine groepjes van ongeveer 15 bewoners. 
Zeker nu komt de reminiscentiekoffer van pas om de bewoners een gezellige activiteit 
aan te bieden waar ze zelf de hoofdrol inspelen en kunnen vertellen uit hun verleden. 
Wij, jongeren kunnen nog veel van hen leren.  
Op dit moment is ons woonzorgcentrum nog corona vrij en zijn daar uiteraard ook heel 
blij mee. 
 
  

https://www.dementieathome.be/wp-content/uploads/2020/03/Afspraken-huur-15-03-2020.pdf
https://www.dementieathome.be/wp-content/uploads/2020/03/Afspraken-huur-15-03-2020.pdf
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Actie April 2020   zie verder beneden 
Bedenk een mooie, passende spreuk die op de venster van “dementie@home” 
geschreven zal worden. De winnaar mag gratis een themakoffer naar keuze uitkiezen 
voor max. 1 maand inclusief brengen en halen binnen een straal van 50km rondom 
Bocholt enkel. Actie loopt van 10/04/2020 tot 24/04/2020. 
 
Spreuk: ……………………………………………………………………………..…………………………… 

………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………….………………………………………………………………………………… 

Meedoen? Stuur dan een scan van deze bon voor 20/04/2020 naar 
info@dementieathome.be met de volgende gegevens: 
Naam van mantelzorger/voorziening:………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en gemeente:…………………………………………………………………………………… 

Mailadres: …………………………………………………………………………………………………….. 

Koffer die u wil huren en periode: …………………….…………………………………………….. 

Eventueel aan de achterkant verder schrijven 

 

Eenmanszaak “dementie@home” 
De zaak werd opgericht op 1/07/2018 met de bedoeling om dit een jaar voltijds te 
doen. Dit liep op 30/06/2019 ten einde. Na lang nadenken heeft dementie@home het 
BTW-nummer opgezegd. Vanaf juli 2019 worden de koffers en hulpmiddelen gratis 
uitgeleend. Meer info hierover kan men vinden op de website. 
De verkoop staat op non-actief. 
“dementie@home” zal vermoedelijk in de loop van 2020 een “feitelijke vereniging of 
VZW” worden. Meer info volgt nog.  
Alle beetjes helpen, dus giften, tips, … zijn altijd welkom. Men kan storten via de 
onderstaande link: 
https://www.dementieathome.be/gift/2-dementiehome/ 
 

Koffermomentjes 
Hier komen alle notities van de uitgeleende koffers, geschreven door de leners zelf. 
Dit worden letterlijk overgenomen. 
 
A05_Wassen (maart 2020) met een maand verlengd 
Nog niet binnengebracht wegens corona. 
 
A06_Strijken (maart 2020) met een maand verlengd 
Nog niet binnengebracht wegens corona. 
 
A33_Behaaglijk warm (maart 2020) met een maand verlengd 
Nog niet binnengebracht wegens corona.  

mailto:info@dementieathome.be
https://www.dementieathome.be/gift/2-dementiehome/
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Website zelf 
Home: info over de zaak. 
Huren: afgewerkte koffers. 
Kopen: -> voorlopig non-actief.  
Voelmateriaal: twee personen zijn hier momenteel mee bezig. 
Tips: “Algemene tips” en “Boekentips”. 
Sociale info: Hier zal iedereen die met “dementie” bezig is een artikel kunnen 
plaatsen. Wil je er ook bij? Stuur je tekst via mail door aub! 
Nieuws: nieuwsbrieven (met uitzondering van de laatste, die voorbehouden wordt 
voor de leden. 
Giften: steun deze organisaties aub.  
Contactgegevens: voorlopig op vrijwillige basis 
 
 

“De dag dat alles anders werd” 
 
Inzendingen van personen met dementie, hoe mensen 
deze periode ervaren 
 
Een persoon met jongdementie 
We mogen samen aan tafel eten en TV kijken, wat ik niet logisch vindt.  Ook mogen 
we maar 1 stukje fruit eten per dag en moeten we op onze afdeling blijven. We mogen 
niet meer roken of dampen want we mogen niet alleen buiten.  
 

Een persoon met jongdementie 
Ik word gelukkig heel goed omringd door mijn familie en dat maakt het redelijk goed. 
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Inzendingen van mantelzorgers 
 
Mantelzorger wiens ouders in een zorgwoning wonen 
Wij gaan nog vier keer per week naar onze ouders die in een zorgwoning bij mijn zus 
wonen. Zus kan er niet voor zorgen omdat ze zelf borstkanker en een sepsis had. Wij 
halen de boodschappen, ruimen wat op en nemen de was mee. Wij hebben allebei, 
mijn man en ik, een masker en handschoenen aan. Moeder begrijpt echt niet waarom 
we dat doen. Ik heb een belachelijke uitspraak gedaan, dat carnaval dit jaar veel langer 
duurt. Ik kon wenen achteraf.  Vader doet af en toe lastig omdat ze daar maar zitten. 
Ik heb foto’s, een voeldoek en een kinderencyclopedie meegenomen om ze toch wat 
afleiding te bezorgen. Moeilijk en ik ben zo bang om ze te besmetten.  Poetsvrouw, 
kapster aan huis, … opgezegd. Wit-gele-kruis komt nog wel dagelijks, waarvoor dank. 
 

Mantelzorger voor grootouders 
Mijn grootouders, 
Wat een gemis. Ik loop zo lastig, zo schuldig. Ik weet zelf niet goed wat gedaan.  
Ik ben in een gat gevallen. Ik loop verloren.  
Ik kan niet gaan, ik mag niet gaan. Ze zeggen nu, graag zien is loslaten. 
Maar het is zo moeilijk. Thuisverpleging, liet mijn grootmoeder vorige week facetimen. 
Zo blij dat ik ze zag, maar tevens ook verdrietig. Ik wil ze vastpakken, ik wil ze 
knuffelen..... 
Corona, een venijn dat wij allemaal niet nodig hadden, een venijn dat weg moet.  
We kunnen maar hopen dat wij en onze geliefden gespaard blijven maar dit maakt mij 
dan ook weer zo bang.... 
Ik ben bang, echt bang..... 
Ook bang dat mijn grootmoeder mij niet meer gaat herkennen, bang dat ik ze nooit 
meer ga zien of kunnen vastpakken..... 
Het is een gevecht tegen twee onzichtbare dingen, met die kloteziekte dementie en 
met een virus die in de lucht hangt.... 
Liefs en hou jullie gezond xxx 
 

Mantelzorger voor moeder samen met vader 
Ik voel vooral onmacht. Mijn moeder zit in de laatste fase van Alzheimer en is doof. 
De onwil, onkunde, en het gebrek aan respect voor het gebruik van haar CI, zorgt 
ervoor dat ze nu 23 uur in absolute stilte moet doorbrengen. Het ene uurtje dat mijn 
vader erbij mag, gaat het apparaat aan. De achteruitgang bij mijn moeder is op zijn 

zachts gezegd desastreus. Enige vorm van contact met taal is ver te zoeken       . Al die 

leuke initiatieven om toch contact te maken of te laten weten dat er aan de ouderen 
in een WZC gedacht wordt, zijn bij mij persoonlijk een dolk in het hart. Wat maakt dit 
voor verschil als mensen geestelijk op het einde van het dementieproces zitten en echt 
niets meer weten en/of beseffen? Is het dan echt “vergeten en vergeten worden“ zoals 

ik zelf zo vaak zeg                   . Wie te ver in zijn eigen wereld zit, die valt op dit moment 

zwaar uit de boot. En dat geldt voor iedereen, niet alleen voor mijn moeder.... Het lijkt 
wel of deze mensen het niet meer waard zijn om er voor op te komen.  
Blij dat het eens van mijn hart is ....  
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Van een mantelzorger wiens ouders nog thuiswonen 
Tja, bij mij is dat momenteel boodschappen doen voor mijn ouders en we hebben ook 
veel telefonisch contact. Af en toe gaan we eens 5 minuten binnen om toch te zien of 
alles wel degelijk in orde is. Het is moeilijk voor mijn ouders omdat ze niet buiten 
mogen van mij. ik denk ook dat ze veel ruzie maken, temeer omdat papa meer en 
meer zijn eigen gedacht doet tegenwoordig, en hij vergeet heel veel, dus ik denk dat 
we daar stilletjes in een tweede fase komen 
 

Mantelzorger voor vader samen met broers 
We mogen er niet in. Maar we hebben van de huisartsen de nodige papieren ontvangen 
dat we (ik, mijn 2 broers en onze gezinnen) allen negatief getest zijn. We gaan ons va 
vrijdag halen samen met de huisarts en gaan hem voorlopig thuis houden tot alles 
overgewaaid is. Dan bekijken we het nog. Hij mag zelf kiezen. 
 
Het is gelukt. Met zeer veel moeite. Gelukkig dat we met 2 huisartsen waren en de 
nodige papieren. Papieren ondertekend. Ons va was heel erg veranderd en stil. Hij 
herkende me onmiddellijk zonder woorden. Nu gaan we even bijkomen en hopen dat 
ons va weer terug de oude wordt. 
 
We hadden en hebben het er heel moeilijk mee. Ons va niet kunnen zien en ermee 
babbelen zoals wij het zeggen. Maar gelukkig hebben we hulp gehad. Ons va is nu 
thuis en het is heel moeilijk. We hebben ook ontdekt dat hij veel meer medicijnen 
kreeg dan we wisten. Zijn huisarts was bij een paar niet op de hoogte. Hij wilde klacht 
neerleggen maar we willen nog even afwachten wat va gaat beslissen. Want als hij 
terug wil gaan.... Dat zijn zo van die zaken waar we nu tegenkomen en dit is er teveel 
aan op dit moment. Momenteel is het stilaan afbouwen van de medicatie. De huisarts 
gaat wel onderzoeken hoe lang hij deze medicatie inneemt.... 
Hebben we als familie geen rechten meer na opname? 
 

Mijmeringen van een mantelzorger 
Mijn moeder kan niets meer vertellen of duidelijk maken. Ook begrijpen lukt niet meer, 
herkennen ook niets of niemand. Ze is voorlopig wel nog “mobiel“ maar we verwachten 
niet dat ze wat dat betreft het jaar nog vol maakt, versta je ....  
Ze is echt in de laatste fase van Alzheimer beland, compleet verzonken in haar eigen 
wereld. Een indicatie dat de lijdensweg bijna ten einde zou zijn, is er op dit moment 
ook niet.... 

Het is voor ons dus zwaar op de tanden bijten en volhouden . 
A propos, hetgeen er nu in de media allemaal te doen is rond WZC ‘s en testen, waarbij 
fijn gemeld wordt dat er wel eens 50% van die populatie zou komen te overlijden, is 
wel echt bemoedigend om te horen! Het lijkt wel of er echt nergens nagedacht wordt 
over de impact van zo’n berichtgeving, alsof het een “faits divers” is. Alsof die 
rusthuisbewoners geen familie hebben die hen graag zien.... die hen nu vaak niet 
MOGEN zien. Echt fantastisch allemaal.... Ik voel mij in heel dit Corona-circus met de 
dag “eenzamer” worden, en dit komt dan niet door de lockdown, maar vooral door het 
onbegrip ten overstaan van de situatie waar ik en vele andere families ons bevinden.  
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Mantelzorger 
     Ineens ben ik in tranen. 
Voel ik me alleen en maakt de uitzichtloosheid me gek. 
Grijpt de angst me naar de keel. 
 
Op andere momenten ben ik positief. 
Zie ik wat het ons brengt. 
Hoe we dit op de één of andere manier nodig hadden. 
 
De wereld die steeds harder draaide. 
Het milieu dat schreeuwde om aandacht. 
Mensen die schreeuwden om rust. 
 
En nu lijkt het alsof de natuur  
aan de rem heeft getrokken. 
Aan de noodrem. 
Alles komt tot stilstand. 
 
Behalve in de zorg. 
Daar is de druk enorm. 
De mensen die we jarenlang onderwaardeerden, 
een hongerloontje betaalden, zijn nu onze helden. 
We klappen voor ze. 
 
Nu wordt zichtbaar wat er echt toe doet. 
Gezondheid, saamhorigheid, liefde en verbinding. 
 
De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. 
We leren nu hoe kwetsbaar we zijn. 
Dat niets zeker is in het leven. 
En hoe dom we zijn geweest. 
Om geld, status en schoonheid tot het hoogste goed te verheffen. 
 
Honderd km/uur rijden voor het milieu?? 
Velen zouden zich er niet aan gehouden hebben. 
Nu is er bijna niemand meer op de weg. 
 
Verre vakanties waren de normaalste zaak van de wereld 
Sterker nog, het was een trend waar iedereen graag aan meedeed. 
Hoe verder, hoe beter. 
En nu vliegt er bijna niemand meer. 
 
Kinderen brachten we massaal naar kinderdagverblijven en BSO’s. 
Onze carrières waren belangrijk.  
Gaven ons aanzien. 
Thuisblijfmoeders moesten zich altijd verdedigen. Het woord alleen al… 
 
Nu we verplicht thuis zitten en onze kinderen ook, weten we de spelletjes weer te vinden. 
De verf en de klei. 
Worden we zelf weer een beetje kind. 
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Onze ouderen, waar we voorheen nauwelijks naar omkeken. 
Worden nu beschermd met man en macht. 
We bieden onze hulp aan. 
Doen boodschappen voor ze en zingen ze toe zodat ze zich niet vergeten voelen. 
We bellen en skypen omdat we ze niet kunnen bezoeken. 
 
En nu we de kapper, de schoonheidssalons en de rimpeldokter niet meer kunnen bezoeken, 
wat zal er overblijven van onze schoonheidsidealen? 
Onze drang om jong te blijven terwijl we nu niets liever willen dan oud worden. 
 
De natuur kan eindelijk ademhalen. 
De natuur waar wij deel van uitmaken maar waarvan wij zo vervreemd waren geraakt. 
Wat zijn we nietig als de natuur van zich laat horen. 
Tsunami’s, orkanen, bosbranden, epidemieën. 
Dan laten we alles vallen en hebben we alleen elkaar nog. 
Naakt en kwetsbaar. 
 
Ik haal ook eens diep adem en droog mijn tranen. 
Het komt goed...  

Zorg goed voor elkaar     

 

Gedachte van een mantelzorger 
Dementie is onzichtbaar. Het is een monster in je hersenen, je ziet hem schade 
aanrichten maar je kan hem niet pakken. Maar je ziet lichamelijk ook achteruitgang 
door de schade.  
Corona is ook onzichtbaar, een virus die overal aanwezig is en die ook schade in je 
lichaam aanbrengt wat lichamelijk ook te zien is. 
 

Mijmeringen van een mantelzorger 
Het leven gaat door, he...  
En ik ben de laatste weken eigenlijk dankbaar... Vooral dat mijn vader deze situatie 
niet meer moet meemaken. Gezien zijn gezondheidstoestand zou hij de eerste geweest 
zijn om dat virus op te doen. En nu die quarantaine daar nog bij...  
Mijn moeder die ons soms niet meer herkent.... Ja, het is goed zo. We doen ons best 
voor haar...  

In het WZC doen ze het . 
Dagelijkse instructies bij hen/aan ons. Wij maken wekelijkse post/foto's en WZC belt 
ons 3x/week via whatsApp. Meer kunnen we niet doen. Het kan niet anders. Mijn 
moeders' gezegde in gedachten: “Het is wat het is” & “We hebben het goed samen 
gehad”.  
Ze berust en aanvaardt als het niet anders kan. Ik ben haar ook dankbaar voor haar 

genen . 
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Mantelzorger voor vader met jongdementie 
Onze paps: 
Op zijn 62e belandde hij in een WZC, nu 7 maanden geleden. Het is nog steeds 
wennen. Aan het idee dat het niet meer beter wordt, integendeel, en het idee dat dit 
de allerlaatste verhuis was in zijn leven.  
Maar, na jaren onrust, vreemd sociaal gedrag, kwaad zijn op de wereld, schulden, “niet 
pluis”-gevoelens en wanhopige pogingen om hem en de artsen in beweging te krijgen, 
is er wel eindelijk duidelijkheid. En duidelijkheid brengt rust, het schept de mogelijkheid 
tot aanvaarding, ook bij hem. En zo komt er ruimte voor wat écht belangrijk is. 
Van een constante staat van zorg en ongerust zijn, konden we teruggaan naar de rol 
van ‘dochter’, van naaste. En naast de essentiële, praktische zorgen is het dat wat hij 
vooral nodig lijkt te hebben: nabijheid van de mensen die hem graag zien. Niet om 
naar uit te kijken op voorhand, niet omdat hij hun bezoekjes herinnert, maar om op 
dat moment, in het hier en nu, content te zijn met wat er is.  

 
 
Dementie in lockdown: 
12 maart 2020. Om 11u30 kom ik toe aan het WZC, want bezoek zou nog even binnen 
mogen. Maar ik ben net een paar min. te laat. Het WZC gaat ‘in lockdown’ en dus geen 
bezoek meer mogelijk. Het ‘noodpakket’ voor enkele weken kan ik afgeven en ze gaan 
het aan hem bezorgen. 
Ik sloeg in lichte paniek, mijn hoofd draaide plots overuren. Wat wil dit nu zeggen? 
Wanneer gaan we hem terugzien? Wat gaat dit voor effect hebben op hem/de ziekte? 
Zou ik aan zijn raam gaan kijken? Gaat hij ons nog herkennen als dit voorbij is? 
De weken ervoor waren al erg onrustig geweest. Het ziekteproces gaat sneller en 
sneller, zijn empathie valt soms weg en hij is sneller gefrustreerd, wat tot enkele 
incidenten had geleid die toch ernstige gevolgen hadden. “Zo is hij helemaal niet” is 
dan mijn eerste reflex. Een reflex die mijn weerstand tegen deze ziekte duidelijk maakt. 
Voortdurend schommel je heen en weer tussen hoop, vasthouden wat er nog is, en 
het constante moeten afgeven en afscheid nemen van stukjes van hem. Zo veel 
mogelijk nabij zijn, bij hem zijn en genieten van de kleine dingen is het belangrijkste 
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wat we nu kunnen doen. En daarin werden we nu, door het enge virus dat de wereld 
teistert, buitenspel gezet. 
De communicatie vanuit het WZC kwam snel op gang. Er werd vanaf het begin duidelijk 
en open gecommuniceerd over de maatregelen die worden getroffen, hoe het dagelijks 
ritme wordt aangepast, of er (nieuwe) besmettingen zijn, wanneer en hoe ik de was, 
cadeautjes en brieven kan afgeven,… Ik kan persoonlijk bellen met de 
mantelzorgmedewerkster en we krijgen telefoons en dagelijkse updates via mail. Er 
werd ook een Facebook groep opgericht over het dagelijks leven op de afdeling.  
We kunnen hem ook bellen tussen 14u en 15u30. Iets wat hij niet meer zo goed snapt, 
maar ik weet dat we dankbaar moeten zijn dat dit nog kan. Hij is verbaal nog vrij sterk, 
iets wat bij vele andere bewoners niet meer het geval is. 
Na een week waren we er wel gerust in dat hij het eigenlijk best goed doet. Geen 
tijdsbesef meer hebben lijkt in deze situatie een voordeel, hij beseft niet echt dat wij 
al lang niet meer geweest zijn. Door veel over ons te praten houden ze onze namen 
levende bij hem. Ik moet zeggen dat mijn respect voor het personeel heel erg gegroeid 
is. Ze pakken het aan met veel zorg voor de bewoners en veel aandacht voor de 
individuele persoon en de fase van zijn ziekteproces. 
Het gemis lijkt vooral voor ons moeilijk te zijn. Plots doen alle kleine dingen je aan 
hem denken en wordt de angst dat hij je op korte termijn niet meer zal herkennen 
groot.  
Vandaag kon ik videobellen, ook iets wat ze mogelijk maakten. Hij geniet van het 
zonnetje, de extra persoonlijke aandacht en het schilderen. De frustraties en onrust 
zijn er nog, maar niet veel meer dan voordien. Hij doet het goed en we zien hem 
binnenkort weer. Hoe het tegen dan met hem is, zullen we erbij moeten nemen. En 
extra genieten van die kleine dingen in het hier en nu. 
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Inzendingen van zorgverleners 
 

Het leven in een WZC 
Het leven in het woonzorgcentrum is totaal veranderd. Wij, het is niet overal zo, 
mochten van in het begin geen activiteiten meer doen. Bewoners kregen individuele 
activiteiten aangeboden op de kamer. Niet simpel met 120 bewoners.  
We merken dat er angst is bij de verstandssterke (zijn bewoners die geen beperkingen 
hebben). Zij zien beelden op tv. Zien ons met een mondmaskers lopen en denken dan 
dat we dingen verzwijgen. Neen, we doen dit om hen te beschermen. Covid 19 zit niet 
in huis, dus als er een besmetting komt brengen wij van de collega's het mee. Daarom 
mondmaskers.  
De bewoners met dementie zijn opvallend veel rustiger. Nu er geen familie komt, die 
hen na een bezoek met een grote leegte achterlaat, leven ze gewoon hun wereld. Een 
wereld met minder prikkels. NEE ik wil hier niet pleiten voor geen bezoek meer bij 
bewoners met dementie!!!  
Wat de bewoners en wij vooral missen zijn de knuffels en aanrakingen. 
Hartverscheurend is het als een bewoner glimlachend zijn/haar armen opent en je 
moet weigeren. Sociale distance. Verdorie dat doet pijn.  
We krijgen heel veel warme reacties, steunende kaartjes, bedank tekeningen. Dit voelt 
goed, dit ondersteund ons en laat ons volhouden. Want ja, wij leven ook in angst. 
Angst dat we het virus binnenbrengen en de helft van onze bewoners door onze schuld 
doodgaan. Angst voor ons gezin dat thuis op ons wacht en zoveel vragen heeft als we 
thuiskomen. Maar de eenheid tussen collega's is mooi. Iedereen heeft respect voor 
elkaar. We steunen elkaar, veel meer dan vroeger. We zitten in een emotionele 
rollercoaster. Hopelijk versterkt dit in de toekomst ook onze band en vergeten we dit 
niet  
En als een bewoner huilt tijdens of na een emotioneel raambezoek, dan huilen wij 
gewoon mee. 
 

Helden van de zorg: iedere avond om 20u00 wordt er geklapt. 

 
 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gva.be%2Fcnt%2Fdmf20200318_04893546%2Foproep-applaudisseren-voor-de-mensen-in-de-zorg-doe-jij-mee-en-wat-is-jouw-boodschap&psig=AOvVaw17YSGNYIQSnMc4ioZ-fvrI&ust=1585795886126000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODa7Z6cxugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gva.be%2Fcnt%2Fdmf20200318_04894288%2Fgezang-en-geklap-vlaming-steunt-zorgsector-met-warme-acties&psig=AOvVaw3CpvgSm9NCzO8FcVtT5Xzz&ust=1585796014578000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjmhdycxugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Van een thuisverpleegster 

 
 

Van een zorgverlener 

 
 
Van een zorgverlener 
Vandaag voor de eerste keer toch traantjes gehad ... 
In het rusthuis waar ik werk, kwam er vandaag een bewoonster naar mij en zei, je 
mag 3 chocolaatjes kiezen want ik ben jarig vandaag ... 

Ze zei me, je mag niet kussen en knuffelen  
Ik heb haar gezegd dat dat inderdaad helaas niet kan, maar van zodra alles voorbij is, 

ik haar extra hard ging knuffelen. Zalig om dan te zien hoe de mensjes opfleuren  
Bij het einde van mijn werkdag heb ik de werkvloer verlaten en zag ik hoe een kleinkind 
van een bewoner buiten in het gras zat en achter glas aan het bellen was met haar 
opa ... 
Zo fijn om te zien hoe je ze dan ziet glimlachen. 
Laat ons hopen dat iedereen zich aan de regels houd die de regering ons heeft 
opgelegd, zodat we deze ellende heel snel achter ons kunnen laten... 
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Er is hard voor ons geklapt. 
Er is hard voor ons geklapt. 👏 

Maar bij ons in het rusthuis. 
is haast niemand die het snapt. 
Want geen partners en geen kinderen en geen vrienden zijn te zien. 
En bewoners vragen constant: 
‘Weet jij waar ze zijn misschien?’ 
 
Dan vertel je van het virus, 
in één uur wel twintig keer. 
Maar na enkele minuten 
weten mensen het niet meer. 
Mensen worden heel onrustig, 
raken soms totaal van slag. 
Ze begrijpen er geen snars van, 
dat bezoek niet komen mag. 
 
En wij moeten afstand houden, 
maar hoe moet dat aan het bed? 
Bij het wassen, bij het eten, 
bij het brengen naar ‘t toilet? 
Je mag ook geen knuffel geven, 
hoewel jij dat soms vergeet. 
Of misschien dat jij uit liefde 

bewust die regel overtreedt.❤️ 
 
Je mist hulp van mantelzorgers, 
die altijd aanwezig zijn 
en geliefden bezig houden 
en die afleiding is fijn. 
Want dat geeft jou even ruimte 
en heb jij je handen vrij 
om te doen wat maar blijft liggen, 
want dat hoort er ook nog bij. 
 
De familie is verdrietig, 
de verpleging horendol, 
de bewoners zijn onrustig, 
niets loopt volgens protocol. 
Het zijn hele rare tijden 
en het lijkt nog lang niet klaar. 
Maar we gaan het zeker redden 
en dat doen we met elkaar! 
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Buren van een WZC 

 
 

Mondmaskers (een deel) gemaakt voor een WZC 

 
 

Beschermende gelaatsmaskers gemaakt door een technische 
school voor een WZC 
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Sponsors aan een WZC 
Duizend keer dank aan: 
De firma Oleon nv uit Oelegem. Zij sponsorden ons handalcohol gel.  
De firma RG bouwmaterialen uit Zandhoven bezorgden ons de nodige FFP3 maskers. 
De firma KTIWTI zorgden dan weer voor chirurgische mondmaskers. 
Githo Nijlen bezorgde ons 30 gelaatsschermen. 
Ook al de mensen die voor ons mondmaskers en schorten maakten. Merci! 
Bedankt om ons te ondersteunen met oh zo belangrijke beschermingsmaterialen! 

 
 

Getuigenis van een zorgkundige in een WZC 

Vandaag een hele zware dag gehad op het werk. Familieleden opgebeld met slecht 
nieuws, echt niet makkelijk na een zware dag.  
Al 1 afdeling in lockdown, 1 overlijden en 1 iemand palliatief...  
En vooral de tijd die ontbreekt om er echt te zijn voor de mensen.  
Echt waar: “mijn hart bloedt!!” 
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Inzendingen van medemensen 
 

Moeke 

 
Moeke,.... 
Gij had gij.... toch gezegd, 
da ze mondmaskers gingen bestellen. 
Moeke zijn die dan,...... 
vergeeten te bellen ?" 
 
Ik zenne kik 
nog mor.......... amper tien, 
Krijge kik aa.... naa, 
noewet ....nie miejer te zien? 
 
Ik kanne kik, 
wel sterk....en hiejel flink weezen. 
Mor 'k had toch veule liever gehad, 
da...... ge woart geneezen. 
 
Moeke....Ge moet mij iejen dinghk belooven, 
da dis.....da ge nie goa verschieten, 
van da kou woater....da kik alle doagen...  
oan aa bloemekes koom gieten. 
 
Ik beloove kik,.....da'k hiejel goe, 
veur mijn kleyn broerke ....goan zorgen. 
Dag eh..... moeke. 
Tot morgen.  
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Ode aan de schoonmaakers 

-  

 

Kleinkinderen 
Voor oma en opa van de kleinkinderen 
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Studente 
Ik heb gekozen voor fotografie en hardlopen is omdat ik geen zin heb om binnen te 
zitten en me te vervelen. Fotografie is een kunstrichting die ik volg en nu ga 
uitproberen met mijn fototoestel. Hardlopen doe ik om in conditie te blijven omdat ik 
nu niet naar badmintontrainingen kan gaan. Ik hou me ook bezig met hardlopen om 
mijn gedachten te verzetten als mijn hoofd te vol zit. 

 
 

Schoolkind 
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Spreukentocht in een Noord-Limburgs dorp (zie ook April-actie) 
“Samen tegen corona” 
De meeste mensen hebben het al gemerkt dat er overal in Bocholt positieve spreuken 
op de vensters verschijnen. Stuk voor stuk kunstwerkjes van Eva Verbakel.  
Eva vond het tijd om na al de negativiteit rond Corona, eens iets positiefs te doen. 
Haar oproep om mensen te vinden die hun venster ter beschikking te stellen viel niet 
in dovemansoren. Eva heeft intussen al een 40-tal ramen omgevormd tot ware 
kunstwerken. 
Er is zelfs intussen al een 'Positieve spreukenwandeling' uitgestippeld door het centrum 
van Bocholt. 

 
 

    
 

 
De plaatselijke fotograaf maakt foto’s van de ramen en drukt die af op canvas. Deze worden 
opgehangen op een wasdraad aan de plaatselijke WZC.  
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Wij gaan op berenjacht -> wandelen met het gezin 

  
 

   
 

Overal in de straten 

 
 
  



 dementie@home  

21 
 

Paaszoektocht 
Het mooie weer komt eraan. De kinderen genoten enorm van de berenzoektocht. Tijd 
voor een nieuwe uitdaging: Paaszoektocht! Vanaf 7 april. 

  
 

We vielen in slaap… 
We vielen in slaap in de ene wereld en werden wakker in een andere. 
Plotseling is er geen magie meer in Disneyland, Parijs is niet langer romantisch, New 
York staat niet meer op, de Chinese muur is geen fort meer en de straten zijn leeg... 
Knuffels en kusjes worden plotseling wapens en het niet bezoeken van ouders en 
vrienden wordt een daad van liefde. 
Plots realiseer je je dat macht, schoonheid en geld waardeloos zijn en je niet de 
zuurstof kunnen geven waar je voor vecht. 
Moeder Natuur zet haar leven voort en is prachtig. Ze zet alleen mensen in kooien. Ik 
denk dat ze ons een bericht stuurt: 
"Je bent niet nodig. De lucht, aarde, water en hemel zonder jou zijn prima. Als je 
terugkomt, bedenk dan dat je mijn gasten bent. Niet mijn meesters." 
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Ze gaan dood… 
De beste generatie sterft.  
De gouden generatie, die van geweten, die van onvoorwaardelijke liefde.  
Degene die zonder studie haar kinderen opvoedde.  
Degene die zonder middelen hen tijdens de crisis heeft geholpen.  
Degenen die het meest hebben geleden, sterven.  
Degenen die als beesten werkten.  
Degenen die meer dan wie ook hebben bijgedragen en die van hun pensioen wilden 
genieten, rustig en gewaardeerd.  
Degenen die zoveel nood hadden, degenen die empirisch en zonder zoveel steun de 
intelligentie trokken die velen tegenwoordig niet hebben.  
Degenen die het land hebben grootgebracht.  
Degenen die nu alleen maar wilden genieten van hun kleinkinderen.  
Ze sterven alleen en bang, de laatste adem uitademend.  
Zonder de hulp van een schamel ademhalingstoestel.  
Ze vertrekken zonder te storen, het minst storend.  
Ze vertrekken zonder afscheid, degenen die het minst verdienen om te vertrekken. 
Velen die het “geweten” missen, zeggen ... betreft alleen ouderen!  
Alsof ze er niet toe deden, alsof ze niet menselijk waren, alsof hun wijsheid er niet toe 
deed, hun voetafdruk, hun tederheid, hun steun, hun warmte, in feite gaven ze de 
beste jaren van hun leven aan het werk, aan hun familie, aan het land.  
Je moet voor ze zorgen, we zullen allemaal ooit op hetzelfde punt komen. 
Alsjeblieft ..... meer liefde, warmte en zorg voor onze lieve en geliefde geliefden uit de 

gouden eeuw!                             

Dank aan alle liefdevolle mensen die het bericht delen in naam van alle eenzame 

ouderen.           

Jammer genoeg is het wel de trieste realiteit.                       

Auteur onbekend. 
 

Wapperende witte lakens 
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De overheid / organisaties 
 
Wat hieronder staat is absoluut niet volledig. Er zijn veel meer sites waar men 
informatie kan vinden over alles wat met “COVID-19” te maken heeft.  
Een kleine greep…. 
 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu 
 

 
 
Je moet zoveel mogelijk thuisblijven, de muren komen op je af en je verveelt je. Dat 
is normaal: je leven staat op z’n kop.  
Hoe ga je daar nu het beste mee om? 

     Hou een gezonde levensstijl aan. Sta op en ga slapen op regelmatige uren. Plan je 

dag en je week. Hou je aan je opgesteld schema. Voorzie gezonde, evenwichtige 
maaltijden. Maak tijd voor lichaamsbeweging en plan telefoongesprekken met je 
familie en vrienden in. 

     Plan activiteiten en stel doelen op. Dat geeft je een gevoel van voldoening. 

     Probeer je gewoonten te behouden en ze aan te passen naar de huidige situatie. 

Bel je je beste vriendin elke dag om 17u op weg naar huis? Niets houdt je tegen om 
dit te blijven doen! Ga je elke woensdag om 19u sporten? Plan woensdag om 19u een 
sportsessie in je woonkamer in. Ga je zondagmiddag altijd eten bij je familie? Hou je 
aan die afspraak en plan een videogesprek om samen te eten.  
Verzorg jezelf en hou vol!  
#samentegencorona #verzorgjezelf 
 
Stand van zaken op 1/04/2020: 
Flatten the curve: dat is waarom we deze maatregelen nemen. Door met zijn allen 
binnen te blijven, verspreidt het virus zich minder snel en overschrijden we de 
capaciteit van onze gezondheidssector niet.  
Zo beschermen we kwetsbare personen en verlichten we het werk van dokters en 
verplegers. 
Maar waar zitten we nu?  

https://www.facebook.com/volksgezondheid/?__tn__=kC-R&eid=ARBPjPXJ8Ihc5Tu48Rs-6g6cOocyu6Y4wdy4JlfkbsTmN2vIHOMctATjOLODvKIRGWjlLPpCthTB-tFD&hc_ref=ARSrYuWtbKRqJFseCBgcqm9G3gySlxaDnVdvX3xK49JqTVfHz6gCCWaY3-Amtx1Z4tA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDrx_8Mk5gxmdPipr2wFX2l4Z1d1-GBTN0PWWUHGfXtCxh5QRIDcMyQUS7wXwmlJl8jfdweeAovir3Op1IJLnr7hcip1nRsRFQ_jlzY6i3V8-9hA9FgCvftWoHQwSAHQ-qrbJ65t38msAdZ4SLIK5ssDqQCP81baM3rOEN6aJX-URR4d9Ofhhb55R-dhCIjaxpRd8dhnUlofHvHW2-NecYpcF385q3oRgrkNLkVZOfG6htXZuZvmUFg_di7HVz18LMJ9YU887ognHJd3Zrm8j0Qu1CMs70TuIjwbD9AX2aPnSfBWWr1n_OuebsXnP3IsPUbd9RIROt5Nw93fiFjV4gElERGcEXhYNz0TKo9xUUx7bOWahDvulbk
https://www.facebook.com/volksgezondheid/?__tn__=kC-R&eid=ARBPjPXJ8Ihc5Tu48Rs-6g6cOocyu6Y4wdy4JlfkbsTmN2vIHOMctATjOLODvKIRGWjlLPpCthTB-tFD&hc_ref=ARSrYuWtbKRqJFseCBgcqm9G3gySlxaDnVdvX3xK49JqTVfHz6gCCWaY3-Amtx1Z4tA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDrx_8Mk5gxmdPipr2wFX2l4Z1d1-GBTN0PWWUHGfXtCxh5QRIDcMyQUS7wXwmlJl8jfdweeAovir3Op1IJLnr7hcip1nRsRFQ_jlzY6i3V8-9hA9FgCvftWoHQwSAHQ-qrbJ65t38msAdZ4SLIK5ssDqQCP81baM3rOEN6aJX-URR4d9Ofhhb55R-dhCIjaxpRd8dhnUlofHvHW2-NecYpcF385q3oRgrkNLkVZOfG6htXZuZvmUFg_di7HVz18LMJ9YU887ognHJd3Zrm8j0Qu1CMs70TuIjwbD9AX2aPnSfBWWr1n_OuebsXnP3IsPUbd9RIROt5Nw93fiFjV4gElERGcEXhYNz0TKo9xUUx7bOWahDvulbk
https://www.facebook.com/hashtag/samentegencorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDrx_8Mk5gxmdPipr2wFX2l4Z1d1-GBTN0PWWUHGfXtCxh5QRIDcMyQUS7wXwmlJl8jfdweeAovir3Op1IJLnr7hcip1nRsRFQ_jlzY6i3V8-9hA9FgCvftWoHQwSAHQ-qrbJ65t38msAdZ4SLIK5ssDqQCP81baM3rOEN6aJX-URR4d9Ofhhb55R-dhCIjaxpRd8dhnUlofHvHW2-NecYpcF385q3oRgrkNLkVZOfG6htXZuZvmUFg_di7HVz18LMJ9YU887ognHJd3Zrm8j0Qu1CMs70TuIjwbD9AX2aPnSfBWWr1n_OuebsXnP3IsPUbd9RIROt5Nw93fiFjV4gElERGcEXhYNz0TKo9xUUx7bOWahDvulbk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/verzorgjezelf?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDrx_8Mk5gxmdPipr2wFX2l4Z1d1-GBTN0PWWUHGfXtCxh5QRIDcMyQUS7wXwmlJl8jfdweeAovir3Op1IJLnr7hcip1nRsRFQ_jlzY6i3V8-9hA9FgCvftWoHQwSAHQ-qrbJ65t38msAdZ4SLIK5ssDqQCP81baM3rOEN6aJX-URR4d9Ofhhb55R-dhCIjaxpRd8dhnUlofHvHW2-NecYpcF385q3oRgrkNLkVZOfG6htXZuZvmUFg_di7HVz18LMJ9YU887ognHJd3Zrm8j0Qu1CMs70TuIjwbD9AX2aPnSfBWWr1n_OuebsXnP3IsPUbd9RIROt5Nw93fiFjV4gElERGcEXhYNz0TKo9xUUx7bOWahDvulbk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/volksgezondheid/photos/a.257942437571129/3201712689860741/?type=3&eid=ARAOqD5vkJcPsmtEg27Wgg5EY67Bq7lEt7EI4S4ouuQYm97K57Lu7vU7ayNJbSQHZJhjhxKX4DHBoqcx&__xts__%5B0%5D=68.ARDrx_8Mk5gxmdPipr2wFX2l4Z1d1-GBTN0PWWUHGfXtCxh5QRIDcMyQUS7wXwmlJl8jfdweeAovir3Op1IJLnr7hcip1nRsRFQ_jlzY6i3V8-9hA9FgCvftWoHQwSAHQ-qrbJ65t38msAdZ4SLIK5ssDqQCP81baM3rOEN6aJX-URR4d9Ofhhb55R-dhCIjaxpRd8dhnUlofHvHW2-NecYpcF385q3oRgrkNLkVZOfG6htXZuZvmUFg_di7HVz18LMJ9YU887ognHJd3Zrm8j0Qu1CMs70TuIjwbD9AX2aPnSfBWWr1n_OuebsXnP3IsPUbd9RIROt5Nw93fiFjV4gElERGcEXhYNz0TKo9xUUx7bOWahDvulbk&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/volksgezondheid/photos/a.257942437571129/3201712689860741/?type=3&eid=ARAOqD5vkJcPsmtEg27Wgg5EY67Bq7lEt7EI4S4ouuQYm97K57Lu7vU7ayNJbSQHZJhjhxKX4DHBoqcx&__xts__%5B0%5D=68.ARDrx_8Mk5gxmdPipr2wFX2l4Z1d1-GBTN0PWWUHGfXtCxh5QRIDcMyQUS7wXwmlJl8jfdweeAovir3Op1IJLnr7hcip1nRsRFQ_jlzY6i3V8-9hA9FgCvftWoHQwSAHQ-qrbJ65t38msAdZ4SLIK5ssDqQCP81baM3rOEN6aJX-URR4d9Ofhhb55R-dhCIjaxpRd8dhnUlofHvHW2-NecYpcF385q3oRgrkNLkVZOfG6htXZuZvmUFg_di7HVz18LMJ9YU887ognHJd3Zrm8j0Qu1CMs70TuIjwbD9AX2aPnSfBWWr1n_OuebsXnP3IsPUbd9RIROt5Nw93fiFjV4gElERGcEXhYNz0TKo9xUUx7bOWahDvulbk&__tn__=EEHH-R
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- Het aantal personen in het ziekenhuis stijgt nog steeds. Maar de cijfers stijgen minder 
snel dankzij de maatregelen. 
- De snelheid waarmee het virus zich verspreidt noemen experten de verdubbelingstijd. 
Dat is de tijd waarop het aantal personen in het ziekenhuis zich verdubbelt en dus 
twee keer zo groot wordt. In het begin van de epidemie verdubbelde het aantal zich 
op gemiddeld 1 à 2 dagen. Momenteel is dit 5 à 6 dagen. Een positieve evolutie dus. 
We nemen deze maatregelen niet voor niets. Aangezien we de piek nog niet bereikt 
hebben, blijft belangrijk om vol te houden.  
Blijf thuis.  
Blijf zorgen voor jezelf.  
Blijf zorgen voor anderen.  
Hou vol ! 
 

Hoelang overleeft COVID-19 op verschillende oppervlakken? 

 
 

Hulplijnen 

 
  

https://www.facebook.com/volksgezondheid/photos/a.257942437571129/3203815599650450/?type=3&eid=ARAzokOD4FBsfFmC3e7X-F2yrpxhAfH0VAJcZ4tcGB-Yef7L0ximKa3yEI6If7y_5WEVakq241XaSX0Y&__xts__%5B0%5D=68.ARDghQdRnWmIMlhj4_gUPuSscBm2CU-jmQaVnrkpERiF_fxFDGZ_-l-bdgxHWczhq46iIjkQi4zoCcvJsSBD8YXjUtlNQ2CadbwvW2gHMwcr0PxhUg_IamQVGB9qs_3q6n_8QtWtmUpMu8t6c9x3zw8Wag8C0DeoCOK68rx7LjTgWTsBPIwTkgLE9n1S2JyCJRE1MjOChPiZgv1Y6XqC5OrGssV584e9w_QnHd0q8jqBweDp3sBEgTqobtkMTtQatdexrhXInpiEYr8BEZUWE3SSO9-wYctcTkcf3mYtalOZiyZ4dxFcoFBRbVyvYqPGbkFD3ed0e_ARG4s1nb61Fl7Dm_nZ-pSfabptA2Xl5f9bqDVEwOiW0u8&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/volksgezondheid/photos/a.257942437571129/3203815599650450/?type=3&eid=ARAzokOD4FBsfFmC3e7X-F2yrpxhAfH0VAJcZ4tcGB-Yef7L0ximKa3yEI6If7y_5WEVakq241XaSX0Y&__xts__%5B0%5D=68.ARDghQdRnWmIMlhj4_gUPuSscBm2CU-jmQaVnrkpERiF_fxFDGZ_-l-bdgxHWczhq46iIjkQi4zoCcvJsSBD8YXjUtlNQ2CadbwvW2gHMwcr0PxhUg_IamQVGB9qs_3q6n_8QtWtmUpMu8t6c9x3zw8Wag8C0DeoCOK68rx7LjTgWTsBPIwTkgLE9n1S2JyCJRE1MjOChPiZgv1Y6XqC5OrGssV584e9w_QnHd0q8jqBweDp3sBEgTqobtkMTtQatdexrhXInpiEYr8BEZUWE3SSO9-wYctcTkcf3mYtalOZiyZ4dxFcoFBRbVyvYqPGbkFD3ed0e_ARG4s1nb61Fl7Dm_nZ-pSfabptA2Xl5f9bqDVEwOiW0u8&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/volksgezondheid/photos/a.257942437571129/3203815599650450/?type=3&eid=ARAzokOD4FBsfFmC3e7X-F2yrpxhAfH0VAJcZ4tcGB-Yef7L0ximKa3yEI6If7y_5WEVakq241XaSX0Y&__xts__%5B0%5D=68.ARDghQdRnWmIMlhj4_gUPuSscBm2CU-jmQaVnrkpERiF_fxFDGZ_-l-bdgxHWczhq46iIjkQi4zoCcvJsSBD8YXjUtlNQ2CadbwvW2gHMwcr0PxhUg_IamQVGB9qs_3q6n_8QtWtmUpMu8t6c9x3zw8Wag8C0DeoCOK68rx7LjTgWTsBPIwTkgLE9n1S2JyCJRE1MjOChPiZgv1Y6XqC5OrGssV584e9w_QnHd0q8jqBweDp3sBEgTqobtkMTtQatdexrhXInpiEYr8BEZUWE3SSO9-wYctcTkcf3mYtalOZiyZ4dxFcoFBRbVyvYqPGbkFD3ed0e_ARG4s1nb61Fl7Dm_nZ-pSfabptA2Xl5f9bqDVEwOiW0u8&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/volksgezondheid/photos/a.257942437571129/3203815599650450/?type=3&eid=ARAzokOD4FBsfFmC3e7X-F2yrpxhAfH0VAJcZ4tcGB-Yef7L0ximKa3yEI6If7y_5WEVakq241XaSX0Y&__xts__%5B0%5D=68.ARDghQdRnWmIMlhj4_gUPuSscBm2CU-jmQaVnrkpERiF_fxFDGZ_-l-bdgxHWczhq46iIjkQi4zoCcvJsSBD8YXjUtlNQ2CadbwvW2gHMwcr0PxhUg_IamQVGB9qs_3q6n_8QtWtmUpMu8t6c9x3zw8Wag8C0DeoCOK68rx7LjTgWTsBPIwTkgLE9n1S2JyCJRE1MjOChPiZgv1Y6XqC5OrGssV584e9w_QnHd0q8jqBweDp3sBEgTqobtkMTtQatdexrhXInpiEYr8BEZUWE3SSO9-wYctcTkcf3mYtalOZiyZ4dxFcoFBRbVyvYqPGbkFD3ed0e_ARG4s1nb61Fl7Dm_nZ-pSfabptA2Xl5f9bqDVEwOiW0u8&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/volksgezondheid/?__tn__=kC-R&eid=ARBPjPXJ8Ihc5Tu48Rs-6g6cOocyu6Y4wdy4JlfkbsTmN2vIHOMctATjOLODvKIRGWjlLPpCthTB-tFD&hc_ref=ARSrYuWtbKRqJFseCBgcqm9G3gySlxaDnVdvX3xK49JqTVfHz6gCCWaY3-Amtx1Z4tA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDrx_8Mk5gxmdPipr2wFX2l4Z1d1-GBTN0PWWUHGfXtCxh5QRIDcMyQUS7wXwmlJl8jfdweeAovir3Op1IJLnr7hcip1nRsRFQ_jlzY6i3V8-9hA9FgCvftWoHQwSAHQ-qrbJ65t38msAdZ4SLIK5ssDqQCP81baM3rOEN6aJX-URR4d9Ofhhb55R-dhCIjaxpRd8dhnUlofHvHW2-NecYpcF385q3oRgrkNLkVZOfG6htXZuZvmUFg_di7HVz18LMJ9YU887ognHJd3Zrm8j0Qu1CMs70TuIjwbD9AX2aPnSfBWWr1n_OuebsXnP3IsPUbd9RIROt5Nw93fiFjV4gElERGcEXhYNz0TKo9xUUx7bOWahDvulbk
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Rode kruis Vlaanderen 
 

 
 
 
Alle teksten, getuigenissen, foto’s, tekeningen…. zijn met toestemming opgenomen in 
deze nieuwsbrief. Men mag deze brief niet kopiëren, gebruiken, … zonder toestemming 
van alle betrokken partijen!  
 
Het is deze keer geen nieuwsbrief van een paar pagina’s geworden. Naarmate de tijd 
verstreek kwamen er steeds meer aangrijpende verhalen en de wereld werd anders. 
Het werd en is nog steeds een pandemie dat om ons heen grijpt. Ons manier van leven 
is heel anders geworden. We moeten in onze “kot” blijven en wachten tot deze stilaan 
verdwijnt. Maar de zwaksten van onze samenleving “personen met dementie” en 
personen met een beperking” worden nu gedragen door de “helden” van onze 
samenleving! 
Hopelijk mag deze brief een herinnering en een eerbetoon zijn aan de meest getroffen 
groepen. 
  

https://www.facebook.com/volksgezondheid/?__tn__=kC-R&eid=ARBPjPXJ8Ihc5Tu48Rs-6g6cOocyu6Y4wdy4JlfkbsTmN2vIHOMctATjOLODvKIRGWjlLPpCthTB-tFD&hc_ref=ARSrYuWtbKRqJFseCBgcqm9G3gySlxaDnVdvX3xK49JqTVfHz6gCCWaY3-Amtx1Z4tA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDrx_8Mk5gxmdPipr2wFX2l4Z1d1-GBTN0PWWUHGfXtCxh5QRIDcMyQUS7wXwmlJl8jfdweeAovir3Op1IJLnr7hcip1nRsRFQ_jlzY6i3V8-9hA9FgCvftWoHQwSAHQ-qrbJ65t38msAdZ4SLIK5ssDqQCP81baM3rOEN6aJX-URR4d9Ofhhb55R-dhCIjaxpRd8dhnUlofHvHW2-NecYpcF385q3oRgrkNLkVZOfG6htXZuZvmUFg_di7HVz18LMJ9YU887ognHJd3Zrm8j0Qu1CMs70TuIjwbD9AX2aPnSfBWWr1n_OuebsXnP3IsPUbd9RIROt5Nw93fiFjV4gElERGcEXhYNz0TKo9xUUx7bOWahDvulbk
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In de volgende nieuwsbrieven gaan we geen onderscheid meer maken. Iedereen kan 
haar/zijn bijdragen doorsturen. Er zullen hoofdrubrieken zijn zoals personen met 
dementie; mantelzorgers; zorgverleners, professionelen, … Stuur ze aub voor 
30/04/2020 naar het volgende mailadres: info@dementieathome.be 

 
 
Deze nieuwsbrief is enkel voorbehouden voor degenen die zich ingeschreven hebben 
voor de nieuwsbrief. En zal ook niet op de website staan tot de volgende nieuwsbrief 
uitkomt.  
 

 
Dementiegroet    
Hilde Dewael 
dementie@home 
Hulpmiddelen voor personen met dementie 
Schuttebergslaan 12  3950 Bocholt-Kaulille 
www.dementieathome.be info@dementieathome.be 
IBAN BE83-7360-4720-5015 BIC KREDBEBB 
GSM +32 476 83 59 74 
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