ZOMER 2021

Het is al weer een tijdje geleden dat ik in mijn pen ben gekropen om mij
tot jullie te richten met wat weetjes en bijzonderheden uit onze
omgeving of uit ons dagelijks bestaan. Wat het laatste jaar ons leven
vooral beheerst heeft, is het wereldwijde coronavirus met al zijn
gevolgen.
De impact die het had en nog heeft zijn immens en zal voor altijd zijn
sporen nalaten en niet in het minst op onze werkomgeving binnen
Leiehome. Het is traag in ons huis binnengeslopen, bijna niemand is
ervan gespaard gebleven. Zowel de bewoners, mijn collega's maar ook
ikzelf hebben het zwaar te verduren gekregen het laatste jaar, het was
bij momenten zwaar om dragen. De steun die we kregen binnen
Leiehome, de steun die we van elkaar mochten ervaren, deed zeker
deugd en gaf ons de motivatie om verder te gaan.
De vele regels, voorschriften die we opgelegd kregen vanuit de overheid
en de directie hebben er wel toe geleid dat we het virus voor een groot
deel hebben kunnen terugdringen. Het is nog niet volledig verbannen
maar laat ons voorzichtig positief zijn en hoopvol naar de toekomst
kijken en denken van: "Het krijgt ons niet meer klein." Nochtans, voor
velen onder ons en niet alleen binnen Leiehome maar ver buiten onze
beschermde omgeving hebben mensen moeten afscheid nemen van het
leven.
Ik probeer me soms ook in de plaats te stellen van onze bewoners en
hun familieleden en het doet me soms beseffen hoe belangrijk de aanwezigheid van je naasten wel is. De wekelijkse of dagelijkse bezoeken
van kinderen of kleinkinderen zijn voor de ouderen momenten om naar
uit te kijken.
Toen de bezoekregels zwaar teruggeschroefd waren, ondervonden we
op de werkvloer maar ook binnen de familiale omgeving, dat het sociaal
contact in de samenleving uitermate belangrijk was en nog altijd is.
Nu ‘bijna’ alles opnieuw aan het normaliseren is, kunnen we voorzichtig
hopen om de dingen terug te mogen beleven die we voor coronatijd zo
graag deden zoals een restaurantbezoek, op reis gaan, genieten met
vrienden. Tot op vandaag mag er al veel
maar nog niet alles. Laten we met zijn
allen verstandig omgaan met de nog
huidige geldende regels en samen verder
werken aan een gezonde samenleving.
Samen gaan we ervoor!
Peter De Bruyne, zorgkundige 3V
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In 2020 verscheen het krantje tot en met maart en dan was er nog
een speciale editie in september. Toen hoopten we om in 2021 de
draad, of liever de pen, maandelijks terug te kunnen opnemen. Helaas
bepaalde Corona dit anders.
In afwachting gaven we sinds september 2020 aan de bewoners
maandelijks een ‘Leiehome info’. Hierin staat bewoners-, personeel- en
vrijwilligersnieuws namelijk de jarigen, wie nieuw is, van wie we
afscheid nemen,... Dit gaan we in de verdere toekomst ook zo blijven
doen. We gaan dit deel dus niet opnemen in de vernieuwde krant en
ook niet via een ander kanaal verspreiden omwille van privacy
redenen.
Daarnaast krijgt elke bewoner sinds december 2020 ook maandelijks
een activiteitenkalender. Deze hangt ook uit op de afdelingen. Ook dit
zal zo verder lopen.

Wat komt er dan in de krant? Het was het moment om hier even bij
stil te staan en te beslissen welke richting we uit gaan.
Er is gekozen voor een krant om de 3 maand, ééntje per seizoen, en
we starten met ‘Zomer 2021’. Op 21 juni zal deze dus verschijnen.
Inhoudelijk zijn we ook een andere richting uitgegaan. We willen jullie
langs deze weg informeren over lopende of nieuwe projecten.
Maar ook eens wat meer verduidelijking geven over wat we doen en
vooral ook waarom we dit zo doen. Uiteraard horen wat leuke weetjes
en wat aangenaam leesvoer er ook bij.
Deze hernieuwde krant geven we in ‘papieren versie’ aan alle
bewoners. Ook zal er eentje ter inzage zijn in de leefgroepen en op de
afdeling. Daarnaast zal deze ook op de website van Leiehome worden
gezet zodat iedereen deze kan inzien.
We wensen jullie veel leesgenot!
Anita
Van
Peteghem,
verantwoordelijke
Anita.vanpeteghem@leiehome.be
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In de keuken worden de menu’s per seizoenscyclus opgesteld en
bijgewerkt. Op die manier bekomen we 4 cycli. Alle bestellingen worden
1 tot 2 weken op voorhand geplaatst bij de verschillende leveranciers.
Dit maakt het moeilijk om op het laatste moment nog een menu aan te
passen. Toch probeert ons creatieve keukenpersoneel tijdens de zomer
een aantal aanpassingen te doen:



Er wordt geen gehakt of preparé meegegeven in de zomer omdat
dit een risicoproduct is voor de voedselveiligheid.



De pap wordt koud meegegeven en we zorgen ervoor dat er
telkens een lekker smaakje aan toegevoegd wordt.



De chocomelk wordt ook koud meegegeven.



‘s Avonds worden er af en toe koude gerechten op de menu gezet
zoals een Russisch eitje, tomaat-mozzarella, een pastasalade,…



Indien mogelijk kan de menu ’s middags aangepast worden naar
een koude schotel (is afhankelijk van wat er die week
gepland staat).
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Bovendien gaat er in Leiehome een hitteplan van start wanneer er
meerdere dagen na elkaar heel hoge temperaturen gemeten worden.
Ook hier wordt samengewerkt met de keuken om een paar
aanpassingen door te voeren.

Allemaal goed en wel, die menu’s… Maar wil dit dan zeggen dat er geen
inspraak mogelijk is? Natuurlijk niet! Om de 6 of 7 weken staat er een
‘menucommissie’ op de agenda waar de belangrijkste partijen, zijnde de
bewoners, de keuken en het zorgpersoneel, vertegenwoordigd zijn.
We starten de menucommissie steeds met positieve reacties over de
specifieke menu’s van de voorbije weken. Daarna overlopen we een
aantal verbeterpunten of formuleren we bedenkingen bij bepaalde
gerechten, menu’s,…
Aarzel niet om je positieve commentaren of je bedenkingen over
gerechten en/of menu’s te formuleren bij de verantwoordelijke voor de
menucommissie van je afdeling.
Indien een individuele aanpassing van de maaltijden nodig zou zijn,
bijvoorbeeld een vegetarisch, vetvrij, maagdarmsparend dieet etc., dan
kan je dat steeds melden aan onze logopediste, Inès Van Landuyt, die
samen met de keuken een oplossing zal aanbieden.
We eindigen met nog wat (w)ijsheid voor wanneer het kwik stijgt.
Onder het motto ‘Je moet geen vis zijn om water te drinken’, stimuleren
wij onze bewoners en hun bezoekers om voldoende water te drinken.
Zeker wanneer het warmer wordt en het hitteplan van kracht gaat.
We doen dit tijdens de zomermaanden op diverse manieren.
Aan de hoofdingang (waarlangs nu gelukkig al wat meer volk mag
passeren dan enkele maanden geleden), stond tot voor Corona iedere
zomer een waterbidon met daarin vers fruit, dat een heerlijk frisse
smaak gaf aan dat anders zo smaakloze water. Die fameuze bidon kon
elke zomer op heel wat populariteit rekenen door al het volk dat er voorbij wandelde. Als ‘coronaproof’ alternatief introduceerden we de waterronde op de afdelingen, waar we ook deze zomer nog mee verder zullen
gaan.
“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” -

5

Naast het toevoegen van vers fruit zijn we ook creatief met andere
manieren om water smaak te geven. Tijdens de waterrondes op de
afdelingen voegen we wat limonadepoeder aan het water toe.
Dit poeder geeft niet alleen een lekker smaakje aan je water, maar
maakt het ook iets zoeter. En het is absoluut niet ongezond! Integendeel, het poeder is suikervrij en bevat geen kunstmatige kleurstoffen.
Ideaal dus als je niet van water houdt!

Wist je trouwens dat…
1. Het menselijk lichaam voor ongeveer 65% uit water bestaat?
2. Je tanden en kiezen voor 10% uit water bestaan?
3. Water 5 minuten na het drinken alweer uit de maag is, op weg naar
je andere organen?
4. Een mens ongeveer 1 maand zonder voedsel kan leven, maar
maximaal 1 week zonder water?
5. Een mens minstens 1,5 liter water per dag moet drinken om gezond
te leven?
6. Mensen in sommige landen wel 3 uur moeten lopen om schoon
water te halen?
7. Water dat je in een fles koopt, soms 1000 keer duurder is dan
kraantjeswater? Kraantjeswater is ook beter voor het milieu dan
flessenwater.
8. Water zorgt voor de opname van voedingsstoffen in het lichaam?

We hebben allemaal water nodig, dat staat als een paal boven water!
Conny De Pestel, kok en Inès van Landuyt, logopediste
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Als ik oud geworden ben
dat ik geen mens meer herken
en niet eens jouw naam meer weet,
pak dan mijn hand heel even beet.
En zeg me gedag
laat me voelen dat je me mag.
Wellicht dat ik het gevoel herken,
dat ik voor iemand, iemand ben.

Jana Van Ballenberghe, leefgroepbegeleidster 2V
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Maandelijks wordt de kleine living op elke afdeling in Leiehome omgetoverd tot
een klein atelier. Schildersezels, penselen, potloden en kunstboeken
worden naar boven gehaald. We onderzoeken en bespreken de kunst van een
bepaalde schilder, stroming of periode. Of we laten ons inspireren door de periode
en feestelijkheden van het jaar. We hangen de werken op aan de muren zodat het
interieur uitdrukt wat er leeft in het WZC. Met hun creaties krijgen de leefruimtes
een eigen toets Hier woon en leef ik! Maar de werken tonen ook aan de
bezoekers: kijk, het leven is en blijft op mijn leeftijd nog steeds een en al
verwondering.

Dieren in houtskool
Rond 4 oktober 2020 tekenden we dieren met houtskool; geen beter thema rond
dierendag. Met houtskool, één van de oudste tekentechnieken kan men zeer veel
variatie aanbrengen op papier. Je kan er fijn gedetailleerd lijnen mee tekenen of
schilderachtig mee vegen. Het voordeel van houtskool is dat je niet zo een vaste
hand moet hebben als met een tekenpotlood om een mooi resultaat te verkrijgen.
Houtskool glijdt soepel over papier. Het is gemakkelijk hanteerbaar en dus ook
ideaal voor een beginnende tekenaar. Je kan gemakkelijk je houtskooltekening
uitwrijven, delen wissen en herhaaldelijk overtekenen.
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De maskers van Ensor
De schilder van carnaval, stoeten en maskerades en volksfeesten is
James Ensor. Rond carnaval brachten de bewoners van Leiehome
maskers voorgemaakt in papier maché tot leven. Door de hand van de
bewoners stapten de maskers uit de schilderijen van Ensor de leefruimte
binnen.
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Het japonisme van Van Gogh
Tijdens de week van de vrijwilligers in maart, ontwierpen we eigen
affiches om de vrijwilligers te bedanken. We gebruikten verschillende
technieken en materialen zoals collages, aquarelpotloden en wasco.
Als inspiratie gebruikten we het japonisme van Van Gogh.
Japonisme is een stroming in de schilderkunst uit de jaren 1872-1941.
Het is de toepassing van Japanse motieven in de westerse teken- en schilderkunst vanuit de studie van Japanse kunst- en cultuurgeschiedenis.
Deze elementen en kenmerken trachtten we toe te passen in onze
japonistische oefening:


Onderwerpen uit de natuur zoals dieren, insecten en planten



Asymmetrie in de compositie waardoor het onderwerp niet in het

midden staat


Tweedimensionaal, effen achtergrond



Geen centraal verdwijnpunt in het perspectief



Veel versiering



Geen schaduwen



Eenvoudig kleurpalet



Veel Japanse motieven
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De lente van Botticelli
Als lenteatelier namen we het werk van de
Italiaanse kunstschilder Sandro Botticelli uit
Florence als vertrekpunt, in het bijzonder zijn
schilderij La Primavera. Verfijnde, bevallige en
bijna gewichtloze gestalten uit de klassieke
mythologie vormen vaak het onderwerp van zijn
schilderijen. Zijn schilderstijl is gekenmerkt door
heldere lijnen, met scherpe contouren en sierlijke
vormen.

We zoomden in op details en fragmenten van La Primavera. Iedereen heeft
een bevallig jonge vrouw geschilderd die de lente symboliseert.
Jong blond met heldere ogen en een mooie blos. De lente is onschuldig,
vruchtbaar en vitaal. Met een eigen kleurenpalet brachten de bewoners
onderdelen van La Primavera weer tot leven.
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De zomer van Rousseau

Henri Julien Félix Rousseau was een Franse kunstschilder die bekend
werd door zijn post-impressionistische schilderijen in een naïeve of
primitieve stijl. De exotische verbeelding van dieren en natuur zal het
onderwerp worden van het zomeratelier.
Barbara Roels, animator
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Hier in Leiehome hebben we veel activiteiten, in normale tijden vaak ook
in grote groep. Deze grote groep is niet voor iedereen even goed.
Voor sommigen is dit te druk, gebeurt er teveel rondom hen,…
Daarom organiseren we af en toe ook kleinere en besloten activiteiten.
Deze activiteiten zijn voor de bewoners die de grote drukte moeilijker
aankunnen en die iets meer ondersteuning nodig hebben tijdens de
activiteit.
Net om deze reden worden de kleinere activiteiten niet aangekondigd op
de activiteitenkalender, komen deze niet op de schermen en worden
deze niet omgeroepen. Hierdoor krijgen de aanwezige bewoners echt de
kans om van dit moment te genieten in alle rust en met de juiste
begeleiding.
Verschillende keren per jaar hebben we een muzikaal moment in kleine
groep, maar waarom juist muziek?
Dat muziek raakt en veel losmaakt weten we al lang, maar muziek doet
nog zoveel meer:



Het zorgt voor sociale interactie; in groep genieten, samen meezingen, het creëert en versterkt banden.
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Het geheugen wordt gestimuleerd. Uit onderzoek is gebleken dat er
bepaalde delen van de hersenen terug actief worden bij het horen
van muziek. Er wordt al vaak iets vergeten en soms is spreken niet
meer evident maar tijdens de zangsessies zingen de bewoners uit
volle borst de volledige tekst van het nummer mee. Er komen vele
herinneringen boven.



Het roept emoties op en kan onze gemoedstoestand heel sterk
beïnvloeden. Wanneer we eens een mindere dag hebben en we
horen één van ons favoriete nummers, dan zijn we direct in een
betere stemming. Zo kan bepaalde muziek tijdens een maaltijd het
eten bevorderen…

Dus we kunnen concluderen dat muziek zorgt voor een betere levenskwaliteit. Een wondermiddel hé!?
Op donderdag 27 mei 2021 ging er terug een muzikaal moment door.
Hierbij waren onze vrijwilligers Rosette en Mariette terug van de partij.
Ze stelden een prachtig repertoire op en we mochten genieten van deze
prachtige live muziek. Mama Georgette genoot en keurde het goed.
Wij kijken al uit naar het volgende muzikaal verwenmoment!
Bedankt Mariette en Rosette voor terug een prachtige namiddag.

Jamie Laureyns, ergotherapeute
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Iedere voormiddag is Navi te vinden in een leefgroep. Enkele dagen is
ze er ook in de namiddag (2 à 3 keer per week). Ze doet kamerbezoekjes of gaat wandelen met bewoners in de tuin. Sinds haar knieoperatie (in september 2020) lassen we rond de middag voor haar een
rustpauze in. Samen met de bewoners van leefgroep 3V geniet ze van
een middagdutje.

De aanwezigheid van Navi is een grote meerwaarde bij het creëren van
de huislijke sfeer in de leefgroep. Naast ‘gewoon aanwezig’ zijn, heeft
ze ook haar eigen huishoudelijke taakjes: iedere dag brengt Navi de
vuile was (schoteldoeken) naar de collega’s van het onderhoud en
helpt bij het dragen van PMD. 
Wanneer bewoners het even
moeilijk hebben of onrustig
zijn, gaat Navi hen een
bezoekje op de kamer brengen
en biedt hen wat troost.
Ook spontane bezoekjes staan
op haar agenda. Bij goed weer
biedt Navi de bewoners graag
gezelschap
tijdens
een
wandeling in de tuin. Haar
werk wordt beloond met veel
knuffels en daar genieten
zowel Navi als de bewoners
van.

Karen Steyaert
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Elke week komt Navi in leefgroep De
Piere langs. Ze rust het eerste uur bij
ons uit terwijl de bewoners genieten
van hun ontbijt.
Nadien neemt ze deel aan de
verschillende activiteiten binnen de
leefgroep. Haar belangrijkste rollen
binnen de leefgroep zijn om de
bewoners te activeren of tot rust te
brengen. Navi wordt dus ingezet in
verschillende soorten activiteiten:
turnactiviteit waarbij ze bv. tijdens
het kegelspel de bal apporteert naar
de bewoners, wandeling in de tuin,
het dragen van de post bij de
bewoners en snoezelactiviteit.
Ze is een grote meerwaarde voor
onze bewoners. Bij elk bezoek tovert
ze spontaan een lach op hun gezicht..
We zouden haar niet kunnen missen!
Sofie Van Heule

Elke woensdagvoormiddag is onze
trouwe viervoeter Navi te vinden in
Leefgroep De Boskeet. Onze bewoners
zijn al goed gewoon aan haar gezelschap.
Je ziet vele bewoners opfleuren als ze
’s morgens de lift uittrappelt. Navi is
een opgeleide hond van Hachiko, dus
zij luistert naar vele commando’s.

Als je “Navi, bonjour’’ zegt, dan geeft
zij jou een pootje. Navi voelt het aan
als sommige bewoners onrustig zijn,
dan geeft zij die bewoners extra
aandacht waardoor zij hun rust terugvinden.
Jana Van Ballenberghe
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De bewoners leven helemaal op
wanneer Navi op bezoek komt.
Navi vertoeft grotendeels in de
leefgroep maar we maken ook tijd
voor een bezoekje op de kamer.
Een aaitje, een knuffel, een balletje
gooien, een commando uitvoeren…
het tovert in geen tijd een spontane
glimlach
op
het
gezicht
van
meerdere bewoners. ‘De affectie die
Navi ons biedt, geeft ons een
positieve boost’.
Isabel Roelandt

Op vrijdag is het Navi-dag!
Het is fijn om de lachende
gezichten te zien van de
bewoners wanneer Navi de
leefgroep binnenwandelt en
iedereen begroet.
In de voormiddag vindt er
steeds een activiteit plaats met
de hond, dit gaat van balletjes
apporteren, de vacht verzorgen
tot snoepjes zoeken in oude
kousen, maar vooral Navi
verwennen met vele knuffels
en koekjes. Het is elke week
een plezier met Navi als huisdier.
Frauke Careelmont
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Afdeling GV heeft 2 leefgroepen: leefgroep Noordhout en leefgroep
Ter Walle. Op de laatste donderdag van de maand komen alle bewoners
van de leefgroepen samen in Ter Walle voor een pannenkoekenontbijt.
Ze verwelkomen elkaar heel graag en kijken uit naar deze gekende
activiteit. Er heerst dan een warm gevoel van gezellig samenzijn.
Op speciale momenten zorgen de leefgroepbegeleidsters voor een
extraatje bij het ontbijt voor de ganse afdeling. Ter gelegenheid van
moeder- en vaderdag werden alle bewoners van de afdeling verwend
met een eitjesontbijt: een hard of zacht gekookt eitje, een roereitje of
een spiegelei: er was voor ieder wat wils en ter plaatse ‘met veel liefde’
gebakken en geserveerd. Al die dankbare en stralende gezichten, daar
doen we het heel graag voor. Een chocoladen Mignonette van Côte d’Or
maakte het ontbijt volledig af.

Op de foto ziet men de bewoners van leefgroep Noordhout en leefgroep
De Piere samen genieten van een muziekactiviteit waarbij we oude
liedjes uit de oude doos zongen.
“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” -
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Het organiseren van een activiteit samen met andere leefgroepen vinden
wij een grote meerwaarde daar we onderling ideeën kunnen uitwisselen
i.v.m. soorten activiteiten en begeleiding van de bewoners.
Via overkoepelende activiteiten kan men de bewoners met dezelfde
interesses samenbrengen. Als er een mooie interactie is tussen twee
bewoners van verschillende leefgroepen kan men deze op andere
momenten bij elkaar brengen.

De bewoners van de beide leefgroepen kwamen samen om papier te
scheppen. Op voorhand werd in beide leefgroepen papier gescheurd om
daarna tot een brij te verwerken.
Samen de handen in elkaar slaan en er een mooie activiteit van maken,
daar genieten zowel de begeleiders als de bewoners van. Voor herhaling
vatbaar!
Er werden mooie kaartjes met ‘pluimpjes’ gemaakt voor de werkgroep
spiritualiteit.
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Vorig najaar waren mijn vrouw en ik 22 jaar getrouwd, met elkaar, wel
te verstaan. Ze noemen dat een ‘bronzen huwelijk’. “Toch iets van
waarde in ons huis, al is het ons huwelijk”, zei ik op die bewuste dag
tegen haar, en ik vertelde er haar meteen bij dat we dit nieuw
verworven kostbare bezit gingen vieren in de Ardennen op een
romantische tweedaagse met alles erop en eraan.

Met ons hart vol liefde en met de auto volgeladen met koersfietsen,
wandelschoenen, theelichtjes en rozenblaadjes, vertrokken we richting
Dolembreux. We waren nog niet eens op de Brusselse ring, toen onze
dotjes van dochters zich vanuit het thuisfront al kenbaar maakten: of
het normaal was dat de tuinman bomen aan het planten was in onze
voortuin? Wetende dat dit telefoontje kaderde in het ik-mis-je-nu-alverhaal, konden we ze geruststellen dat nieuwe bomen goed zouden
zijn voor de fotosynthese rond ons huis en dat het aanplanten ervan
vooraf met de tuinman was doorgenomen. “Ook weer toevallig,” zei ik
tegen mijn vrouw, “dan komt hij weken niet, en net vandaag als we
uitzonderlijk eens niet thuis zijn, vindt hij het een geschikte plantdag;
ewel: hij kan de boom in.”
Tussen het hoofdstedelijk gewest en de Luikse provincie kregen we nog
meerdere jullie-mogen-duidelijk-niet-weggaan-berichtjes: de carpool
mama die naar de turnles zou rijden had afgebeld, en de printerinkt
was op. Gelukkig heb ik al 22 jaar een echtgenote die kan dubbel“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” -
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tasken, waardoor ze naast mijn co-piloot ook de kinderen hun
secretaresse kan zijn. Zo werd tussen Ourthe en Vesder een stand-in
chauffeur gevonden en een spoedcursus ‘hoe vervang ik een inktcartrige’ gegeven. Desondanks kwamen we veilig ter bestemming.
Onze tourrit over en tussen Ardense toppen verliep eerder pittig dan
relax. Een uurtje platte rust was dan ook welkom alvorens ons aan de
plaatselijke gastronomie te wagen, maar daar dacht ons kroost
duidelijk anders over. De één maakte van onze bereikbaarheid gebruik
om ons te berichten over het zelfstandig (!) afgelegde doktersbezoek. En
trouwens: de dokter zal deze avond bellen met het resultaat van het
bloedonderzoek. Maar ze zou toch beter naar jullie bellen? Hoe moet de
telefoon dus worden doorverbonden? En de andere had pertinente
levensvragen rond parkeren aan de Watersportbaan: vroeger kon dit
gratis, maar is dat daar geen gele zone geworden? Of zelfs oranje?
Weten jullie dat? En waar kan ik de auto het beste stellen? Ik zei dat
door de pandemie heel Europa rode zone was, dus zeker ook de Watersportbaan, maar daar nam ze geen genoegen mee.
Over de rest van de avond kunnen we kort zijn. De dokter belde, tijdens
het hoofdgerecht. Het bloed was goed, de cuisson ook. De voorspelde
storm stak op. Het huis daverde. Oei, wat met de nieuwe bomen?
Ze konden niet slapen. Ze hoorden overal geluiden. En liefdesperikelen,
die waren er ook. De theelichtjes doofden. De rozenblaadjes
verslensten.

Fris en monter stapten we de volgende ochtend een nieuwe kans tot
romantische dag tegemoet. Maar ook die flikkerde verder tussen uit en
thuis, als het licht van een vuurtoren in de nacht. De politie had gebeld,
meldde de jongste, rond de zaak van de stripper langs de schoolweg.
Of ze deze namiddag mochten langskomen, hadden ze gevraagd, zodat
ze een foto kon aanduiden. Maar dat zag ze niet zitten, en ze had dat
niet durven zeggen, en ondertussen was haar zus door weer en wind
met de fiets vertrokken naar de scouts, en dus zat ze helemaal alleen,
en de storm was nog niet over, en hoe zou haar zus na de scouts op het
kot van haar vriendin geraken met al die wind? Misschien konden wij
haar voeren? En en en …
… en wat kwam die stortbui op onze wandeling als geroepen. Zo kon,
onder een Ardense viaduct, de secretaresse van dienst haar werk doen:
naar de politie bellen om de afspraak te verzetten, compagnie regelen
voor het eenzame deel van ons nageslacht en een nachtelijke taxirit
voor het kletsnatte deel. “Zouden we ons bronzen huwelijk niet geruster
en rustiger thuis verder vieren?”, vroeg mijn vrouw tussen de buien
door. En zo kwam het dat we enkele uren later niet gebronzeerd,
bronstig en zonder legenestsyndroom naar huis reden.
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Het hemelvaartweekend laatstleden bracht ons weer in vervoering, dit
keer richting Antwerpse Kempen. Niet dat we acht maanden later weer
22 jaar getrouwd waren, maar ook een bronzen huwelijk moet
regelmatig opgeblonken worden. Onze auto was volgeladen met
dezelfde attributen, en we hoopten sterk dat de timing beter zat om ons
hart vol liefde aan elkaar te tonen.
We zetten onze tweedaagse in waar we de voorgaande geëindigd waren:
met een kletsnatte wandeling. Toen we terug aan de auto kwamen, keek
ik stiekem eens op mijn telefoon: niet één gemiste oproep, niet één
ontvangen bericht. Viel er nu echt geen enkele verdwaalde tuinman te
bespeuren in onze voortuin?

Tijdens het avondeten lonkte ik nog eens naar mijn scherm: niet het
minste teken van leven was zichtbaar. Onze kat zat kennelijk niet vast
in de dakgoot, de diepvries was blijkbaar niet uitgevallen, en er stond
niet eens een gordijn in brand. Zouden ze trouwens wel weten wat het
nummer van de brandweer is?
Na ons avondwandelingske kon ik mij niet meer houden, en vroeg ik aan
mijn vrouw: “Heb jij al iets gehoord van de kinderen?” “Niets, nada,
nothing”, zei ze droog, alsof het haar niets deed. “Mis je ze misschien?”,
vroeg ze. “Neen hoor,” zei ik, “enkel om te weten of mijn telefoon
misschien kapot is.”
Over de rest van de avond kunnen we kort zijn. De dokter belde niet.
De storm stak niet op en het huis daverde niet. Er waren geen geluiden
noch liefdesperikelen. Misschien sliepen ze al? Wie zal het zeggen. In elk
geval: de theelichtjes doofden, de rozenblaadjes verslensten.
Fris en monter stapten we de volgende ochtend een nieuwe kans tot
romantische dag tegemoet. Maar in ons hoofd flikkerde die verder
tussen uit en thuis. “Gaan we voor of na het ontbijt eens bellen?”, vroeg
ik aan mijn vrouw. “We zullen het misschien eerst doen, dan ben je
gerust”, zei ze droog, alsof het haar niets deed. “Denken jullie nu echt
dat we jullie missen?”, vroegen de kinderen.
En zo kwam het dat we enkele uren later niet gebronzeerd en bronstig
naar huis reden met een licht aangewakkerd legenestsyndroom als
compagnon de route.
Luk Van Kerschaver, kinesitherapeut
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Hou je mond gezond!
In Leiehome vinden we een goede mondhygiëne en een gezonde mond
voor onze bewoners heel belangrijk. Daarom zijn we in 2019 meegestapt in een project van ‘Gezonde Mond, het Vlaams Instituut Mondgezondheid’ en het Vlaams Instituut Gezond Leven om hier actief rond
te werken. De mondgezondheid heeft immers een belangrijke impact op
de kwaliteit van leven van onze bewoners.
Doe jij alles voor een gezonde mond en schone tanden en kiezen?
Doe de test!





Ik poets mijn tanden twee keer per dag: ja/nee
Elke dag gebruik ik tandenstokers, ragers of flosdraad: ja/nee
Ik ga twee keer per jaar naar de tandarts en/of mondhygiënist:
ja/nee
Ik drink zo min mogelijk frisdrank: ja/nee

Toch stiekem een keer (of vaker?) ‘nee’ geantwoord? We gaan je nu
overtuigen beter te zorgen voor je gebit met deze acht feiten.
Feit 1: Een gezonde mond, een gezonder hart

Een goede mondhygiëne verkleint het risico
op hart- en vaatziekten. Als het weefsel rondom de tandwortels zijn bescherming verliest,
kunnen bacteriën makkelijker in de bloedbaan
terechtkomen. Als er ook op een andere plek
in het lichaam een ontsteking is, wordt het
ontstekingsniveau hoger en dat vergroot de
kans op hart- en vaatziekten en zelfs
diabetes.
Feit 2: Fluoride is je vriend

Fluoride is bewezen effectief tegen tandbederf.
Het maakt je tanden en kiezen minder kwetsbaar voor
zuuraanvallen van bacteriën en het houdt je glazuur
sterk en je tanden hard. Fluoride zet zich ‘vast’ aan het
glazuur van de tanden en werkt als een beschermlaag
over de tanden. Geen enkele stof biedt die
bescherming!
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Feit 3: Wissel elk seizoen van tanden- of protheseborstel
Na een drietal maanden poetsen, bevat je tandenborstel al zoveel
miljoenen bacteriën dat hij juist een averechts effect te weeg kan
brengen. Daarom is het belangrijk om je tandenborstel om de
3 à 4 maand te vervangen. Hier in Leiehome zetten de leden van het
mondzorgteam zich elk seizoen in om te kijken waar er vervanging
nodig is. Indien nodig contacteren we de familie voor de aankoop van
nieuw mondzorgmateriaal.
Feit 4: Twee minuten poetsen is echt nodig

Tandplak tast ons tandglazuur aan en beschadigt ons tandvlees.
Het is de hoofdoorzaak van vele mondproblemen. Als je twee keer
per dag je tanden twee minuten lang poetst met tandpasta met fluoride én je tandsteen laat verwijderen, ben je al een goede tandplak-bestrijder.
Feit 5: Vermijd de tandarts niet
Regelmatig naar de tandarts gaan is belangrijk
als controle en om tandsteen te verwijderen.
Denk maar aan een beginnende ontsteking,
wondjes, schimmels, … Dit alles kan een
negatieve invloed hebben op je hele lichaam.
Ook binnenin Leiehome proberen we meer in
te zetten op een preventieve opsporing van
problemen in de mond. Zo is er in de
maanden maart en april op elke afdeling een
mondhygiëniste langs geweest om enkele
bewoners te screenen en eventueel door te
verwijzen naar een tandarts.
Feit 6: Ook een kunstgebit moet goed gepoetst worden
Jouw prothese wordt de hele dag blootgesteld aan speeksel, voedsel en
misschien ook wel kleefpasta of –poeder, daarom is het belangrijk om
een kunstgebit te poetsen. Kunstgebitten poets je niet met tandpasta.
Sterker nog, tandpasta kan je kunstgebit beschadigen. Een kunstgebit
poets je best met vloeibare zeep. Leiehome voorziet neutrale vloeibare
zeep voor elke bewoner met een gebitsprothese.
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Feit 7: Elke dag flossen is belangrijk voor je gebit
Vergeet ook niet tussen je tanden te poetsen! Met flosdraad, ragers en
tandenstokers kom je op plekken waar je tandenborstel niet aankan.
Zo kan je tandplak ook tussen je tanden weghalen. Vraag gerust aan
een lid van het mondzorgteam op je afdeling om jou hiermee verder te
helpen.

Feit 8: Kauwgom is goed voor je gebit
Je eigen speeksel is het meest natuurlijke beschermmiddel tegen tanderosie. Door het kauwen op kauwgom bevorder je de speekselproductie
in de mond. Kies wel voor suikervrije kauwgom.

Dus, draag zorg van uw gebit en laat u twee keer per jaar door een
tandarts aan de tand voelen. Bovendien is een goede tandarts maar een
kwestie van kiezen!
Inès Van Landuyt, logopediste
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De Covid-pandemie heeft ervoor gezorgd dat er extra middelen vrijgemaakt werden voor de zorgsector. Na de ziekenhuizen (federaal) werd
ook voor de woonzorgcentra (Vlaams) een groot sociaal akkoord
afgesloten. Daarin werd voorzien dat de invoering van nieuwe loonbarema’s – eerder afgesproken in 2018 - vervroegd zullen worden
ingevoerd. (april 2021). Naast loonsverhoging krijgen we ook extra middelen voor bewoners met een hogere zorgvraag.
Met die middelen willen we 4 deeltijdse medewerkers aanwerven: één
voor elke afdeling. Hij of zij zal instaan voor het afdienen van het
ontbijt; ontbijtkar in de vaat afruimen en terug klaarzetten; bewoners
naar het restaurant begeleiden; opdienen in het restaurant; instaan voor
de bedeling van de propere was; vuile was en vuilnis wegbrengen; de
drankenronde… Op die wijze creëren we wat meer ruimte voor de zorg.
We willen deze vacatures graag invullen tegen oktober met mensen, die
hier reeds werken als onderhoudsmedewerker en willen doorschuiven of
door nieuwe medewerkers aan te trekken en op te leiden.
Indien u iemand kent of u heeft zelf interesse: de vacatures zowel voor
medewerker hoteldiensten als onderhoud vindt U op www.leiehome.be of
u kan mailen naar dirk.demeester@leiehome.be

De bewoners van Leiehome zijn allemaal mensen, die in min of meerdere
mate ondersteuning nodig hebben omwille van noden op fysiek of
psychisch vlak. Ongeveer de helft van de bewoners heeft problemen met
het geheugen. Vaak is dat te wijten aan dementie. We proberen hen zo
lang mogelijk een ‘normaal’ leven te laten leiden. Zo wonen die
bewoners niet op een aparte (gesloten) afdeling en wordt hun vrijheid zo
weinig mogelijk beperkt.
Sommige mensen vertonen dwaal- of wegloopgedrag, wat tot onveilige
situaties kan leiden. Indien dit risico als ‘hoog’ ingeschat werd of wordt,
kregen deze bewoners een polsbandje om. Dit systeem zorgde voor een
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dwaaloproep (melding per telefoon met naam & afdeling van de
bewoner) op het ogenblik dat de bewoner één van de drie
buitendeuren passeerde. Dit werkte met lussen onder de grond. Omdat
dit systeem niet langer technisch ondersteund wordt, zochten we al een
tijdje naar een alternatief.
Een paar jaar geleden hoopten we dit te kunnen uitwerken samen met
een bedrijf. Dat gaf hoopvolle perspectieven, maar zij konden hun
beloftes evenwel niet waarmaken. Nu is er een nieuw systeem
geïnstalleerd dat werkt via draadloze technologie over het
WIFI-netwerk. We zijn in staat om vrij nauwkeurig de plaats van een
polsbandje (en dus ook de drager) vast te stellen en een alarm te geven
op de telefoon (net zoals vroeger) als die in de buurt van een buitendeur komt. Vandaag is enkel het deeltje van het systeem aan de
buitendeuren (3) werkzaam. We willen dit verder uittesten en later
hopen wij op dit systeem verder te bouwen met extra hulpmiddelen: locatiebepaling wordt dan over heel het huis mogelijk; draadloze kameroproepen kunnen aangesloten worden, enz.
Maar eerst testen we dit nieuwe dwaalsysteem uit. We houden jullie op
de hoogte van de verdere evolutie.
Meer info bij Dieter of via dieter.bogaert@leiehome.be

Na een heel lange weg om de nodige toelatingen te krijgen, gingen de
werken op de gronden achter Leiehome van start. Er komen
35 woningen voor gezinnen, 20 appartementen en een kinderdagverblijf
Er is nog ruimte voor enkele winkels of diensten. Leiehome bouwt daar
een dienstencentrum en 59 assistentiewoningen, die verbonden zijn
met het woonzorgcentrum. Daarnaast is nog ruimte voor heel veel
groen.
De nieuwe straat vanaf de Baarledorpstraat (Korenstuk) ligt er reeds.
De wegenis en de afvoer van regen- en afvalwater op het terrein zelf is
grotendeels klaar. Op 11 juni 2021 ging de bouw van de eerste
15 woningen van start. Voor de assistentiewoningen wachten we op
goedkeuring van de omgevingsvergunning en de afronding van het
selectieproces van de aannemer. We hopen die werken op te starten
begin 2022.
Je zal in volgende nummers van dit blad informatie vinden over de
vorderingen van de plannen en de bouwwerken.
Meer info op www.leiehome.be of filip.maertens@leiehome.be
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2020 is een jaar dat we, ook als vrijwilligers, niet snel zullen vergeten.
Plots waren we werkloos en vielen, net als
onze kippen, onder de ophokplicht.

Eén jaar lang waren we dus echt voorzichtig. We leerden mondmaskers
correct aandoen en konden perfect inschatten hoe groot ‘ne meter en
half’ nu eigenlijk wel was…
We hadden weinig sociale contacten, maar toch leerden we ook veel
nieuwe mensen kennen: Van Ranst, Vlieghe, Van Gucht, … .
We werden specialisten in allerlei statistieken die we met veel aandacht
volgden
en…
er
soms
onze
bedenkingen
bij
hadden.
Dat geldt ook voor de vaccinaties: Pfizer, Moderna, Astrazeneca,…
We kunnen nu die namen foutloos uitspreken alsof we jaren in die
branche hebben gewerkt.
Binnen Leiehome zorgde de pandemie intussen voor een nieuw
fenomeen: de vraag naar hulp op logistiek vlak was groot maar
werd – tot ieders aangename verassing - spontaan ingevuld door
nieuwe vrijwilligers. Zelfs in die mate dat er naast onze klassiekers
(Cafetaria, Bewonerscontacten, Pastorale Hulp) nu ook een groep
‘Logistieke
steun’
ontstond
–
en
het
is
een
blijvertje!
Of hoe de pandemie gezorgd heeft voor een gewijzigde aanpak van het
vrijwilligerswerk.
Intussen zijn vele vrijwilligers gevaccineerd of zullen het binnenkort
zijn. In combinatie met de hoge vaccinatiegraad in Leiehome zelf, geeft
dit toch wel geleidelijk ruimte voor meer vrijwilligerswerk.

Zo kunnen er in de cafetaria opnieuw
enkele vrijwilligers ingeschakeld worden.
Er is op de ‘resetknop’ geduwd en alles
gebeurt binnen de geldende reglementering,
met
veel
zin
voor
verantwoordelijkheid en heel geleidelijk
aan.
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Ook op vlak van activiteiten is al een en ander mogelijk.
We evolueerden van individuele activiteiten naar activiteiten in kleine
groep. Deze mogen ondertussen ook al afdelingsoverschrijdend zijn
samengesteld. Zo genieten de bewoners terug van een koffietafel of
feestje op de afdeling, de misviering, spelactiviteiten binnen en
buiten,… Bij deze activiteiten mogen nog geen externen of familie
aansluiten. De hulp van onze vaste vrijwilligers is dus heel erg
wenselijk en noodzakelijk. Een taak die ze duidelijk met veel plezier
terug opnemen.
De groep ‘bewonerscontacten’ zal, in deze geleidelijke heropstart, wellicht als laatste aan de beurt komen. Uiteraard is dit het gevolg van de
aard van dit vrijwilligerswerk: als externe heeft men er heel nauw
contact met de bewoners van verschillende afdelingen. En ‘het beestje’
is nog steeds onder ons – voorzichtigheid blijft geboden.
Het zal voor iedereen duidelijk zijn: ver vooruit kijken is nog niet
mogelijk. Het wordt voorzichtig varen en omzien. Maar… de ‘reset’ is
ingedrukt!
Enkele vrijwilligers dienden door de omstandigheden af te haken.
Daarvoor is in Leiehome op ieder niveau begrip en respect.
Vrijwilligers die vragen hebben, kunnen uiteraard bij Anita Van Petegem,
verantwoordelijke bewonersactiviteiten terecht.
Maak een afspraak, of geef een belletje op 09/282.47.55, of stuur haar
een mail op: anita.vanpeteghem@leiehome.be .
Ze mogen rekenen op een luisterend oor, op begrip en geduld.
Marc Batsleer, vrijwilliger
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Vrienden,
15 augustus is een verlofdag omdat we op die dag in de kerk de
tenhemelopneming van Maria gedenken. Je zou ook kunnen zeggen dat
wij op 15 augustus de sterfdag van de moeder van Jezus gedenken.
Want door te sterven is Maria ook aan een nieuw leven in de hemel
begonnen. Wij hebben een moeder in de hemel en dat vieren wij!.

Dat feest spreekt mij al aan van toen ik nog een kind was. In ons dorp
was het toen ook kermis. De drukke oogstperiode viel even stil.
Het graan, de tarwe, de rogge, de gerst, de haver was immers
binnen of stond in schoven op de velden.
Het was half oogst. Er mocht al eens gevierd worden. Maria tenhemelopneming is eigenlijk ook een soort oogstfeest. We vierden dat in mijn
dorp zoals overal met een plechtige mis. Na de mis werd het
H. Sacrament in processie het dorp rond gedragen. Jonge vrouwen in
processiekledij en jonge mannen die het Mariabeeld en andere heiligenbeelden op hun schouders droegen. Ze werden begeleid door de fanfare,
zangers en kinderen die bloemen strooiden. Aan de huizen waar de
processie voorbijging, knielden mensen achter een tafeltje dat versierd
was met kaarsen, bloemen en beelden.
We vieren haar tenhemelopneming maar ik zou Maria eerst terug wat op
aarde willen krijgen. Ik vind het belangrijk goed te beseffen, dat Maria
een mens is geweest als wij. Om haar de juiste plaats te geven moeten
we haar eerst even van de sokkel halen zodat haar voeten weer de grond
raken.
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Want Maria is geen godin of halfgodin. Wij gaan graag naar Maria juist
omdat zij een gewoon mens was zoals u en ik. Haar leven is, zoals het
leven van elke mens, een tocht geweest, een pelgrimstocht. Ook zij wist
niet, evenmin als wij, wat zij allemaal zou tegenkomen en hoe het zou
aflopen.
Haar enig houvast op die tocht was haar geloof in God aan wie zij “ja”
had gezegd en die zij al haar vertrouwen gaf. Het weinige dat wij in het
evangelie lezen over Maria laat ons vermoeden hoezeer ook haar leven
getekend moet geweest zijn door twijfel, angst, onrust, lijden.
Denk maar dat zij haar kind ter wereld moest brengen in een stal. denk
er maar aan hoe zij met haar klein kind moest vluchten naar Egypte, aan
haar vermist twaalfjarig kind, aan de wondere wegen die haar Zoon gaat,
hoe hij uiteindelijk door de mensen verworpen wordt, denk aan zijn
terechtstelling, zijn kruisdood.
Maria heeft dat allemaal meegemaakt. Toch heeft zij "ja" gezegd aan
God, "ja" aan wat zij als haar levenstaak zag, ja ook toen Jezus haar op
het kruis tot onze moeder maakte.
Maria heeft altijd “ja” gezegd. “Mij geschiede naar uw woord”. Dat heeft
haar groot gemaakt. Dat heeft haar tot onze moeder gemaakt. Dat heeft
haar tot de toevlucht gemaakt van ontelbare mensen. Maria heeft het
allemaal meegemaakt. Daarom voelen we ons zo thuis bij haar.
En omdat zij ons onverschrokken voorging in het geloof in haar Zoon is
zij nu de koningin vol heerlijkheid, de deur naar de hemel. Als we haar
volgen, komen ook wij eenmaal bij haar Zoon terecht.
Ik wens u nu al van harte een zalige hoogdag van Half Oogst, Maria
Tenhemelopneming
Priester Wilfried
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Maria heeft bij veel van onze bewoners een speciaal plekje. Zij vertellen
mij dat zij zich dagelijks richten tot Maria in hun gebed. Dat ze vroeger
een beeldje of een grotje in hun tuin hadden, dat ze heel regelmatig
bloemen plukten voor de veldkapel.
Een
mooi
Mariabeeld,
vaak
een
erfstuk
van
moeder of grootmoeder, siert hun kamer. Jaarlijks naar
Oostakker gaan, hoorde er traditioneel ook bij en hier in
Leiehome deden we dat ook. Vele jaren zijn we met de bus
naar Oostakker Lourdes op bedevaart gegaan om er
samen biddend de rondgang te doen en de namiddag
traditioneel af te sluiten met een koffie met pannenkoek of
wafel. Het waren mooie tijden.
Nu is het anders en we ervaren dat het ook mooi is, zoals het nu is. In
mei en augustus bidden en zingen we in kleinere groepen samen in onze
tuin. Vele bewoners kennen de gebeden en liederen van buiten, dat ontroert me telkens opnieuw.
Omdat Maria zo’n bijzondere plek heeft voor onze
bewoners kwam ik op het idee om tijdens de zomermaanden 2 extra kapellen te plaatsen. Vanaf dit jaar hangt
er nu ook eentje aan de boom in de binnentuin van Ter
Walle.
Onze bewoners helpen graag bij de zorg voor de
bloemen alsook bij de zorg voor het jaarlijkse laagje
vernis. Traditie van vroeger levendig houden doet
deugd, dat voedt ons.
Sommige
van onze
bewoners
houden eraan
individueel stil te staan tijdens hun dagelijkse
wandeling bij onze kapelletjes en ook samen met je
familie kan je hier een mooi moment van
maken. Wist je dat er een Maria gebedenboekje
uitgewerkt is? Indien je een exemplaar wenst, geef
gerust een berichtje aan Hilde.
Hilde Van Hauwaert, pastoraal medewerker, verantwoordelijke spiritueel
welbevinden pastoraal.medewerker@leiehome.be
“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” -

32

De laatste jaren duiken er allerlei acties op om het klassieke gazon
anders te beheren:
‘Gazon 2.0’ van Natuurpunt, ‘Bye Bye Grass’ en ‘Maai mei niet’.
‘Bye bye grass’ is trouwens een wat misleidende naam. Men wil niet het gras
weg, wel meer leven en bloemen in het gras.
Er zijn de laatste tijd dringende problemen die om een andere aanpak van
onze grasvelden vragen.


De biodiversiteit in
planten als bij dieren.
insectensoorten, zelfs
wekkend af. Ze nemen
teem in.

Vlaanderen blijft maar dalen, zowel bij
Niet alleen verdwijnen bijvoorbeeld zeldzame
het aantal gewone insecten neemt onrustnochtans een belangrijke plaats in ons ecosys-



Er is de verstoring van het klimaat, met felle hittegolven en droogteproblemen. Er moet meer water in de grond kunnen dringen om de
grondwaterreserves aan te vullen. En koolstof moet zoveel mogelijk
vastgehouden worden, om het broeikaseffect niet nog meer aan te
jagen.

Het klassieke gazon is een monocultuur en dus kwetsbaar en instabiel. Om die
monocultuur in stand te houden, heb je veel tijd, energie en geld nodig.
Er moet gemest worden, geverticuteerd, geprikt, gemaaid, gespoten met
herbiciden en fungiciden. En dan nog loopt het vaak mis. Iedereen heeft wel
gehoord van de engerling-plagen (dat zijn de larven van mei- en junikevers),
die de grasmat langs onder af eten, zodat hele plekken gras in je gazon los
komen en kaal worden. De ‘oplossing’ die daarvoor wordt voorgesteld is je
gazon tot 30 cm diep laten injecteren met vergif!
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Op de grasvelden van Leiehome komt vaak een groene specht
foerageren. Met zijn dolkvormige snavel pikt hij in de graszode, voor een
eiwitrijke maaltijd van engerlingen. Die zijn er wel, maar ze worden in de
grasvelden bij Leiehome nooit een plaag.
Grappig is trouwens de oorsprong van het perfecte gazon: die ligt in
Engeland, in de 17e eeuw. Toen was het een waar statussymbool, enkel
weggelegd voor de rijke adel met statige landhuizen. Wie kon het zich
anders permitteren zo’n arbeidsintensief en (toen) onzinnig iets als een
grote, gemillimeterde grasvlakte te onderhouden?
Eén tiende van de oppervlakte in Vlaanderen is tuin. En de helft daarvan
is grasveld. Samen is dat een enorme oppervlakte, in een natuurarme
regio. Dat biedt geweldige mogelijkheden!
Als het gebruik van biociden in het gras wordt stopgezet, als men niet
meer bemest en minder maait, gebeuren er allerlei interessante dingen:


Het gras gaat (na een tijd) minder snel groeien. Je hoeft minder te
maaien en je krijgt minder grasafval. Je spaart tijd, machines met
lawaai en energie. In Leiehome hoeft er nu veel minder te worden
gemaaid dan jaren terug.



Er komen vanzelf allerlei soorten bloemen in het gras. Die bloemen
zijn niet alleen een lust voor het oog. Ze leveren ook nectar en stuifmeel aan veel soorten insecten en andere kriebelbeestjes.



Het grasveld wordt sterker en is beter bestand tegen ziektes en
plagen.



Als je het gras langer laat worden, door het hoger te maaien, gaat
het minder verdampen. Dit lijkt paradoxaal, maar kale grond
verdampt het meest. Hoe meer de grond bedekt is met groen, hoe
minder verdamping. Bossen zijn de kampioenen in water vasthouden. Kort gemaaide grasvelden verschroeien in een hete droge
zomer. Langer gras kan beter droogte verdragen. En àls het regent,
kan langer gras beter water opnemen, vasthouden en laten doorsijpelen. Om onze waterreserves aan te vullen, moeten we dus niet
alleen de totale verharde oppervlakte verminderen maar ook ons
gras laten groeien.



Langer gras maakt ook meer humus aan, dat koolstof vastlegt.

In Leiehome worden de grasvelden al lang later in de lente gemaaid.
Er zitten krokussen in en we moeten wachten tot de blaadjes daarvan
verwelkt zijn. Die blijven na de bloemen nog wel een maand of langer
groen en het zijn juist die blaadjes die de reserve in de bol opslaan om
het volgende jaar te kunnen bloeien. Ondertussen komen de paardenbloemen en madeliefjes massaal in bloei: een zee van bloemen en een
tafeltje-dek-je voor vele vroege insectensoorten.
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Maar dan is het nog niet gedaan. In de loop der jaren hebben zich ook vele
zomerbloeiers gevestigd. Ook die zorgen voor een bloementapijt en voor
voedsel. Het is dan belangrijk niet alles tegelijk te maaien.
Hommelnesten in de buurt hebben de grasvelden bij Leiehome nodig om te
overleven. Die gaan we toch niet met één totale maaibeurt op droog zaad
zetten?
Het is ook mooier voor het oog: hier eens een plek die volop in bloei staat,
dan daar. Afwisselend maaien dus. Als een plek in de zomer
grotendeels uitgebloeid is, wordt hij gemaaid, om dan enige tijd later weer in
bloei te komen.
Grasvelden die niet beheerd worden als monocultuur zijn ook een
overlevingsplaats voor vele plantensoorten. Neem nu het kleine grasveldje
aan de cafetaria (op weg naar de parking).
Er zitten twee soorten krokussen in (ooit aangeplant, ondertussen
verwilderd: ze overleefden zelfs de grondwerken voor de gescheiden
riolering). Er is een grote vlek met wilde margrieten die nog altijd
uitbreidt. Die margrieten heb ik ooit proberen invoeren in het lange gras van
de boomgaard, aan de andere kant van de wegel. Die zijn daar snel
verdwenen, maar ze hebben zich in dit grasveldje kunnen vestigen en voelen
zich daar precies goed thuis. Anders dan men altijd denkt, groeit ‘onkruid’ niet
overal: wilde planten zijn juist heel kieskeurig. De groeiplaats moet precies
bieden wat ze nodig hebben of ze verdwijnen.
Fluitenkruid is er ook zo één. Ook bij die soort ‘mislukte’ de invoering in de
boomgaard, maar ze dook wel op in nieuwe perken rond de zorgflats en
later massaal aan de randen van de bossingel langs de parking. In dit grasveldje staat er slechts één: door het maaibeheer is het er eigenlijk te schraal
voor fluitenkruid.
Er is gewone brunel en kruipend zenegroen, scherpe en kruipende boterbloem, paardenbloem in allerlei soorten bladvormen, melkdistel, veldzuring,
smalle weegbree, teunisbloem, wilde pastinaak.
Er zijn natuurlijk madeliefjes: het gewone inheemse en het Mexicaanse
madeliefje dat zich meer thuis voelt op de stenige ondergrond van de
betonnen grasdallen (voor de brandweer).
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Er staat akkerkool, koninginnekruid (leverkruid), ijzerhard en
grote
kaardenbol.
En
natuurlijk
de
nectarleveranciers
bij
uitstek: witte klaver en andere klaversoorten, alsook een soort wikke.
Er groeit gewoon nagelkruid, bosaardbei en enkele wilde hyacinten
(boshyacint). De zachte ooievaarsbek (mini) en de iets grotere
bermooievaarsbek. Er heeft, herinner ik mij, nog een soort ereprijs
gestaan. Die is nu nog te vinden in andere grasvelden bij Leiehome.
Een soort muur (Stellaria) en gewone hoornbloem. De zomerbloeiers wilde marjolein, rode
spoorbloem (rotsvaleriaan) en knoopkruid, alsook biggenkruid, jacobskruiskruid en SintJanskruid.

Er is ook Canadese fijnstraal (helaas, dat is het
notoir ‘trottoir-onkruid’ dat we liever niet zien).
Vanuit het groendak erboven hebben zich
enkele soorten sedum (vetkruid) kunnen
vestigen.
En natuurlijk groeien er soorten haarmossen en
enkele zwammen (meestal ondergronds).
Een doorwinterd botanicus zal wellicht nog enkele soorten kunnen
ontdekken.

U hoeft ze niet allemaal te kennen (om ervan te kunnen genieten), maar
het is duidelijk dat zelfs een klein grasveldje als dit heel wat kan bieden
bij een aangepast beheer.
En het leuke is: je hoeft er niet veel voor te doen. Integendeel: je moet
er vooral mínder voor doen, is dat niet fijn? “Less is more”, zoiets.
Maar dan, dan… dan wordt het eind mei. Het is leuk geweest, het is
mooi geweest en… het is genoeg geweest: hoog tijd om te beginnen
maaien. Misschien niet overal en alles ineens, Maar zo hier en daar weer
een oppervlakte kort, dat doet deugd! Want grasvelden hebben nog een
functie: ze brengen structuur in het park. De weelderige borders en
plantsoenen komen beter tot hun recht als het gras ervoor voldoende
kort is. Open ruimte geeft openheid en ruimte! En na al dat lange gras is
dat een verademing.

Koen Mogensen, tuinman van Leiehome
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