
Covid-19
Brief aan de families

Vrijdag 3 april 2020

Woensdag, 1 april, werd overladen met kleine attenties.
De bewoners van het gelijkvloers zijn de dag gestart met een brunch. Gewonnen
brood "à volonté" in de kamers; het rook echt lekker in het rusthuis!
Op de 3de verdieping ging alle aandacht naar mevrouw Geeroms: als ontbijt
gewonnen brood, er werden ballonnen aan haar deur gehangen, er hing een
spandoek aan haar raam, ze mocht genieten van een speciaal middagmaal en een
stukje taart. Ze vierde haar 101ste verjaardag deze woensdag (en het is geen
aprilgrap!).
In de namiddag konden sommige bewoners genieten van een drankje, een wafel
of een ijsje op hun kamer. Inderdaad, sinds de cafetaria gesloten is, brengt de
animatiedienst elke dag, voor zij die het wensen, een drankje en versnapering in
de kamer.

Tot ziens voor meer nieuws.

Maandag 30 maart 2020

Hallo,

Het weekend is goed verlopen. Vandaag is het veel kouder, maar zaterdag was
de zon van de partij.
De bewoners hebben dus kunnen genieten van het zonnetje en een frisse wind in
de tuin.
Dit alles, wees gerust, met inachtneming van de hygiëne- en
afstandsmaatregelen die op dit moment nodig zijn.
De meeste bewoners zijn vrij optimistisch en houden er de moed in: ze hopen
alleen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan deze situatie.
En we zijn het niet vergeten. We hebben het uur veranderd op onze horloges,
klokken en wekkers: de tijd is niet blijven stil staan in Home Heydeken!
Wij zorgen voor uw dierbaren en blijven bereikbaar via mail, telefoon, Skype of
WhatsApp.
Tot ziens



Donderdag 26 maart 2020

Het leven gaat voort in Home Heydeken.

De verjaardagen van deze maand kunnen we jammer genoeg niet samen vieren.
Elke bewoner die geboren is in maart heeft echter gisterennamiddag een stuk
verjaardagstaart gekregen. Iedereen was het eens : de taart was superlekker !

Wij hebben deze morgen opnieuw een kindertekening ontvangen.

Stuur ons per mail tekeningen of kleine berichtjes waarin jullie ons steunen. De
bewoners zullen u dankbaar zijn !

Tot later.

Maandag 23 maart 2020

Beste families,

In Home Heydeken houden we er de moed in, niettegenstaande sommige van
onze bewoners wat triestig zijn omdat ze niet langer bezoek mogen ontvangen.
Gelukkig houden de bewoners zich zo goed als kan bezig, dit dankzij de inzet
van het personeel en van de ondersteunende ploegen in het weekend. Zij
behouden alleszins hun goed humeur !

De kinderen van de lagere school van Ganshoren die nog naar de bewaking
komen, hebben tekeningen gemaakt met bemoedigende boodschappen. Zij



hebben die per e-mail naar ons gestuurd. Wij hebben deze tekeningen uitgeprint
en opgehangen in het rusthuis zodat alle bewoners ze kunnen bewonderen.

Indien u dat wenst kan u een persoonlijk woordje richten tot de bewoners. Dit
kan via het mailadres van de maatschappelijke assistenten. Deze berichtjes
worden dan overgemaakt aan de bewoners.
- Evelyne Vanden Brandt : evandenbrandt@cpasgan.irisnet.be
- Julie Distelmans : jdistelmans@cpasgan.irisnet.be

Tot later voor verder nieuws !

Woensdag 18 maaart 2020

Na de versterkte uitzonderlijke maatregelen die recent werden genomen om de
verspreiding van het Covid-19-coronavirus tegen te gaan, zijn wij verplicht om
elk pakket of elke post van buitenaf, bestemd voor onze bewoners, te weigeren.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u moeite heeft om uw familielid
te bereiken of als u een videogesprek wil voeren via Skype. Tijdens het weekend
is er eveneens een team aanwezig om aan deze verzoeken te beantwoorden.
Wij doen er alles aan om de veiligheid en het welzijn van onze bewoners en hun
families te waarborgen. Gezien het mooie weer en niettegenstaande de
omstandigheden proberen we  - zoveel mogelijk - de bewoners de kans te geven
om even een frisse neus te halen,  mits uiteraard het naleven van de geldende
veiligheidsregels.
We zullen van deze site gebruik maken om u regelmatig updates te geven.



Maandag 16 maart 2020

Beste familie,

Via deze site gaan we u regelmatig nieuws geven over onze bewoners.
Sinds vorig weekend werd er een extra team van medewerkers ingezet. Dit team
zal elk weekend aanwezig zijn zolang er geen bezoek meer is toegestaan in ons
rusthuis. U heeft de mogelijkheid om met uw familie te chatten via "Skype".
Aarzel niet om contact op te nemen met de maatschappelijk werkers als u meer
informatie wenst over dit communicatiemiddel.
We blijven de brunch op woensdagmorgen organiseren maar de brunch zal in de
kamer worden geserveerd.
Om veiligheidsredenen worden het restaurant en de cafetaria gesloten. Vanaf nu
zullen alle bewoners in hun kamer eten.
Wees gerust, op dit moment zijn de bewoners in goede gezondheid.
Het voltallige personeel wordt gemobiliseerd om hen te voorzien van steun,
vriendelijkheid, luisterbereidheid en genegenheid.

Tot ziens voor meer nieuws.


