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Het weer was deze zomer niet om over naar huis te schrijven! Het leek  

een zomer waarin we van bui naar bui leefden! De echte zomerse  
dagen konden we op 1 hand tellen en de mooie dagen moesten we 

stelen om een zomerse activiteit te organiseren. 

Onze bewoners en familie hebben dan ook getracht om van ieder mooi 

moment te genieten. Een wandeling in de tuin of gewoon wat keuvelen 

op een bankje met andere medebewoners, een terrasje doen in de  
cafetaria,… 

De tuin van Leiehome staat nu veel groener dan andere jaren. Het gras, 

de bloemen en struiken, alles groeide en bloeide veel sneller, ook het  
onkruid. De natuur ziet er gewoon anders uit! 

Ik ben ervan overtuigd dat het weer ook een invloed had op onze  
gemoedsrust. Een straaltje zon maakt de mensen zoveel gelukkiger en 

geeft hen meer moed om er in te vliegen. Velen hebben deze zomer als 

een slechte zomer ervaren maar we probeerden toch om er nog het  
beste van te maken.  

We zouden niets liever willen dan een vakantie boeken naar een zonnig 

oord ver buiten onze landsgrenzen. De coronacrisis hield en houdt ons 

toch wel een beetje tegen. Voor garantie op mooi weer moest je dit jaar 

toch richting de Middellandse zee trekken. Maar temperaturen boven de 

40 graden en meer, dat is misschien toch ook wel een beetje van het 

goede teveel. Landen zoals Italië, Griekenland of Turkije hadden dan nog 

te kampen met bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen waren. 

Is een vakantie in eigen land dan toch niet beter? Er zijn nog zoveel 

mooie plaatsjes te ontdekken in België dus waarom ver gaan. 
Gewoon een beetje creatief zijn!

September bracht ons toch nog een mooie nazomer want zoals het 

spreekwoord zegt: 

Na regen komt  
zonneschijn! 
 

 

Peter De Bruyne, 

zorgkundige GV 
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Een vaste waarde in Leiehome is heengegaan. Lange tijd verbleef  
Zr. Cyrilla in het klooster waar ze kookte voor de zusters. Haar liefdevolle 

zorg ging ook naar de zorg voor de bloemen in de kapel. 

 

Tijdens Corona verhuisde Zr. Cyrilla 

naar een kamer op afdeling 1 en werd 

er opgenomen in de leefgroep om 

haar de nodige steun te bieden.  
De verhuis in combinatie met haar 

geheugenproblemen, maakte dit voor 

haar tot een moeilijke periode.  
We boden haar de nodige veiligheid 

en geborgenheid en zagen dat  
Zr. Cyrilla de leefgroep en haar  
nieuwe kamer geleidelijk aan gewoon 

kon worden. Toch bleef Zr. Cyrilla het 

vaste patroon aanhouden om elke 

dag naar het klooster te gaan, want 

dit was haar thuis.  

 

Ondanks alles kende Zr. Cyrilla de laatste periode van haar leven, veel 

mooie momenten. In de leefgroep had ze haar ‘eigen bureau’ waar ze  
elke dag haar gebeden las. Bijna dagelijks loste ze probleemloos haar 

kruiswoordraadsels en woordzoekers op. Ook kleine huishoudelijke  
taken nam zij op zich, zoals het opplooien van de was of het afwassen en 

om de zoveel tijd maakten we samen met haar soep of confituur. 

Elke week haalden we in de leefgroep herinneringen op van vroeger en 

Zr. Cyrilla vertelde graag en met veel respect over haar ouders, broers 

en zussen. Ze was trots op waar ze vandaan kwam. 

Alsook was ze fier op hetgeen ze zelf verwezenlijkt had als school-
directrice. 

Wekelijks kregen we bezoek van Navi, de rusthuishond. Zr. Cyrilla riep 

hem steevast om hem een goeie knuffel te geven. Dan verscheen er  
altijd een brede lach op haar gezicht.  

Het laatste jaar ging Zr. Cyrilla met kleine beetjes achteruit. De kleine 

dingen moest ze afstaan en ze was doorheen de dag moe. Via de  
dokter kregen we ook te horen dat ze geen positieve diagnose had.  
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De dag voor haar overlijden heeft  
Zr. Cyrilla de Mariagrot bezocht in  
onze tuin, samen met enkele andere 

bewoners van haar afdeling. Van het 

samen bidden en zingen van Marialie-

deren heeft ze enorm genoten. 

De volgende ochtend hoorden we dat 

ze niet lang meer te leven had.   
Zuster Ancilla, Hilde en ikzelf deden 

een levenszegening. Waarschijnlijk net 

vóór de zegening of tijdens is ze van 

ons heengegaan. Het is een troost 

voor ons, dat ze kunnen gaan is met 

mensen rondom zich die haar dierbaar 

zijn.  

Zr Cyrilla, we zullen jouw vast-
beradenheid en trots niet snel 

vergeten. Je blijft in ons hart!  

Vanwege leefgroep de Piere  
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De weersomstandigheden deden al lang niet meer uitschijnen dat het 

nog zomer was, maar nu de herfst werkelijk is aangebroken, maken we 

onherroepelijk komaf met de koude pap, pastaslaatjes en koude schotels. 

Tijd voor warme chocomelk, kolen, pompoenen en noten! Gerechten  
zoals hamrolletjes met witloof, gekookte eieren op Florentijnse wijze en 

soepen zoals pompoensoep, boerenkoolsoep en erwtensoep met korstjes, 

zullen zeker niet ontbreken op het herfstmenu van 
Leiehome. En laten we de vergeten groenten zoals 

schorseneren en pastinaak niet vergeten! Waar deze 

‘vergeten groenten’ in de maatschappij wat naar de 

achtergrond zijn verdwenen, zal je ze bij ons zowel 

in de gerechten als in de soepen terug kunnen  
vinden. Nog niet overtuigd van de herfst en zijn  
specialiteiten?  

Ook gehakt en préparé zijn terug van weggeweest. Ze moesten er even 

tussenuit omwille van de warmere temperaturen en hygiëne.   
Vanaf oktober t.e.m. maart kan je beiden wederom terugvinden op het 

menu.  

 

 

 
 

Daarnaast zal je, naar jaarlijkse traditie, in  
oktober opnieuw kunnen genieten van heerlijke 

mosselen. Vorig jaar werd er maar liefst 100 kg 

mosselen verorberd! Wist je trouwens dat je  
vroeger enkel mosselen kon krijgen in maanden 

met een 'R'? Nu loopt het seizoen van juli tot april, 

maar de lekkerste zijn er vanaf eind  
augustus. Daarbij zijn mosselen rijk aan  
proteïnen, vitamines en mineralen. In vergelijking 

met vlees bevatten mosselen meer ijzer, fosfor en vitamine B.   
Ze bevatten ook een lage caloriewaarde. Mosselen zijn dus een  
uitstekende keuze voor wie op zijn gewicht let! Tenslotte zijn mosselen 

wel weekdieren, maar je mag ze ook gerust in het weekend eten. 
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Vers van de pers: stoofvlees! 
Het is geen geheim dat onze collega’s van de keuken een krak zijn in het 

bereiden van vers stoofvlees. Normaal geven zij hun geheimen niet  
zomaar prijs, maar speciaal voor ’t Leiehomekrantje spelen zij, voor  
deze ene keer, open kaart.  

 

Stappenplan vers stoofvlees à la ‘Leiehome’:  
 

Stap 1: Het vlees wordt aangebakken in de flexichef.  

 

 

Stap 2: Het vlees wordt uit de flexichef ge-

haald en de ajuin wordt aangestoven.  

 

 

Stap 3: Vlees en ajuin worden samengevoegd. 

 

 

Stap 4: Daarbij worden  
volgende ingrediënten toe-
gevoegd: 9 flessen bruin bier,  
mosterd, 10 witte boterhammen, 

bouillon, 2 potten Luikse siroop, 

tijm, laurier, peper en zout. 

 

Stap 5: Onder hoge druk wordt dit een half 

uurtje gegaard. De gaarheid wordt regelma-

tig gecontroleerd. Als het geheel gaar is, 

wordt de saus gedikt met roux. Hieruit wordt 

er een bepaalde hoeveelheid vlees apart  
gehouden om te mixen voor de bewoners die 

gemalen voeding eten. 

Smakelijk! 

Conny De Pestel, kok en Inès Landuyt, logopediste
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Waarom een bakgroep oprichten? 

Als ergotherapeut heb ik een grote passie voor bakken en deel ik graag mijn 

ervaringen met de bewoners van het WZC. Voor mijzelf is dit een hobby en 

tevens hoorde ik vanuit de leefgroepen en mensen van de afdelingen dat dit 

voor hen vroeger ook zo was.  

Enkele jaren geleden binnen het project psychofarmaca, specifieker  
‘Active ageing’ in het WZC, is er vanuit de Betekenisvolle activiteitenmethode 

gebleken dat vele bewoners graag bakken en koken. Men heeft ondervonden 

binnen het project psychofarmaca dat betekenisvolle activiteiten het  
psychologisch en emotioneel welzijn van de bewoners kunnen verbeteren en 

leiden tot minder medicatiegebruik.  

Eten is een primair gegeven en staat onlosmakelijk verbonden met het  
dagelijks leven van de mens. Specifieker is bakken voor vele mensen een 

herkenbaar gegeven. De mensen kunnen getriggerd  worden door de geur, de 

smaak van een gebak en dit kan bij hen herinneringen oproepen. Het bewijs 

dat men alle doelgroepen binnen het WZC kan bereiken met bakken.  

 

 

 

Doelstellingen die men kan bereiken bij het bakken   
 Stimuleren van de (resterende) fysische mogelijkheden  

 Gebruik maken van de aanwezige geheugenfuncties 

 Stimuleren van de concentratie/aandacht  

 Mogelijkheid bieden tot reminisceren  

 Sensorische stimulatie  

 Bevorderen van de sociale contacten onderling  

 Samenwerken  
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Doelgroep 
Binnen het bakken richt ik mij op twee grote groepen binnen twee aparte 

bakactiviteiten:  

Doelgroep 1 en 2: Actief bakken 
 Doelstellingen gericht op actieve deelname binnen de bakactiviteit.  

 

Doelgroep 3 en 4: Snoezelbakken 

 Doelstellingen gericht op de passieve beleving binnen de bakactiviteit. 

Wij zijn de gevers en zij zijn de ontvangers. Binnen de bakactiviteit 

ontvangen zij hun omgeving met hun zintuigen.  

 

Uitwerking bakgroep 
Doelgroep 1 & 2:  

 Gesprekken rond het thema bakken om hun interesse naar specifieke 

bakactiviteiten te peilen met als doel het centraliseren en empoweren 

van de bewoner.  

 Actieve deelname tijdens het bakken.  

 De groep samenstellen met mensen die elkaar vertrouwd worden op 

lange termijn. Zodat we de groep kunnen gebruiken als kracht om  
onderwerpen, al dan niet moeilijke onderwerpen, aan te kaarten.  
Het bakken is een middel om tot dit doel te komen.  

 Opbouw persoonlijke bakmappen waarin bewoners recepten kunnen 

opbergen uit de sessies. Dit systeem van werken kan hun  
welbevinden verhogen omdat ze nadien trots hun recepten kunnen  
tonen aan hun partner, medebewoners of familieleden.  

 

Doelgroep 3 & 4:  
 Een receptenpakket dat bij de doelgroep het meest hun zintuigen zal 

triggeren en om zo herinneringen naar boven te kunnen halen. 

 Opbouw persoonlijke bakmappen waarin bewoners recepten kunnen 

opbergen uit de sessies. Hun partner, medebewoners of familieleden 

kunnen op de hoogte gesteld worden welke recepten ze maken tijdens 

de bakgroep.  
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Recept voor suikervrije aardappelwafels 
Ingrediënten (voor minimum 10 wafels) 

- 250g aardappelen  
- 250g bloem 
- 125g boter  
- 25g Canderel stevia  
- 1 ei  

 
Werkwijze 

 Aardappelen koken met zout.  
 Daarna de aardappelen afgieten en drogen.  
 Boter smelten in microgolfoven.  
 Aardappelen, boter en Canderel stevia goed mengen en pureren.  
 Ei en bloem ondermengen.  
 Het deeg mixen tot een glad deeg.  
 Daarna kan men de wafels bakken.  
 Een soeplepel deeg op elke zijde van het wafelijzer. De wafels laat 

men bakken gedurende 1 minuut langs elke zijde.  
 

Enkele sfeerfoto’s van de bakgroep:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sofie Van Heule, leefgroepbegeleidster 1V 
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Na lang stilzitten vanwege de coronapandemie, organiseerden we in Leieho-

me nog eens een dans- en muzieknamiddag.   
Op donderdag 19 en vrijdag 20 augustus nodigden we de  
bekende zussen Mariëtte en Rosette Musschoot uit om ons te verwennen 

met Franse muziek. We waanden ons zo als het ware een beetje in 

Frankrijk.  
We zongen luidkeels mee met de Franse chansons en haalden onze beste 

dansmoves naar boven. Vrijwilligers Christine en Wilfried dansten met de 

bewoners. Rolstoel of geen rolstoel, iedereen werd uitgenodigd op de dans-

vloer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een Franse namiddag mag natuurlijk geen wijn en kaas ontbreken.  
Er was witte en rode wijn aanwezig en voor de non-alcoholics voorzagen we 

alcoholvrije wijn. De wijn werd geproefd door de bewoners en goedgekeurd.  
De kracht van muziek en dans is dat het verbindt, het brengt herinneringen 

naar boven en het maakt allerlei emoties los. Dit mochten we van dichtbij 

meemaken. De bewoners genoten zichtbaar van de muziek en dans.  
We zagen veel glunderende  gezichten. Kortom, het was een prachtige  
namiddag en voor herhaling vatbaar.  
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Omwille van het grote succes namen we de beslissing om maandelijks 

een dans- en muzieknamiddag te organiseren. Dit onder de noemer  
‘thé dansant’. We voorzien dan livemuziek of zetten een plaatje op en  
verwennen jullie met een hapje en drankje. Graag nodigen we jullie uit 

voor de volgende  thé dansant in het thema ‘Italië’. Voor afdeling 2 & 3 

staat deze gepland op donderdag 30 september 2021 en voor afdeling 

0 & 1 op vrijdag 1 oktober 2021. Haal jullie beste Italiaanse accent 

maar al naar boven!  
Dit alles zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder de inzet en tijd van  
onze vrijwilligers. Zij halen de bewoners, bereiden de hapjes, brengen 

de aperitief rond, doen een babbeltje met de bewoners, creëren de  
nodige sfeer,… Onze vrijwilligers zijn onontbeerlijk en we zijn enorm 

dankbaar voor hun engagement. We ontvangen vrijwilligers met open 

armen en doen hierbij een warme oproep:  
 
Heb je een groot hart voor onze bewoners? Help je graag een 

handje mee? Breng je graag ambiance? Wees welkom als vrij-

williger in Leiehome!  

 

Tot weerziens op ons volgende dans- en muziekfeest op  
23 en 24 september 2021!  
 

Nikita Laureyns, animator 
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In Leiehome doen we verschillende activiteiten meestal in kleine of  
grotere groep. Maar niet alle bewoners kunnen hierbij aansluiten. Toch 

proberen we in Leiehome iedere bewoner te bereiken. Lukt dit niet meer 

in groep, dan komen we langs voor een individueel moment. 

Maar wat houdt zo een individueel moment nu juist in?  

De naam individueel moment zegt het eigenlijk al zelf: geen enkel  
individueel moment is hetzelfde. We passen het aan per persoon.  
We gaan steeds na wat er voor die ene specifieke bewoner belangrijk is 

en wat er een meerwaarde is voor hem/haar binnen de huidige  
toestand.  

In eerste instantie gaan we nabijheid proberen bieden. Iets waar bijna 

iedere persoon nood aan heeft. Voor de ene persoon is dit een massage 

voor de andere een bezoekje van Navi de rusthuishond.  

Bij een bewoner kan dit moment vandaag 1uur duren, terwijl het de 

volgende keer we maar 10 minuten kan zijn. Het is dus steeds  
afhankelijk van moment tot moment. 

Veel bewoners zijn kamer gebonden omwille van vergevorderde demen-

tie of een andere problematiek. 

We proberen hen vooral op een rustige manier te prikkelen. Dit doen we 

in Leiehome onder andere door: 
 

- Wandelingen  
- Gesprek aangaan 
- Reminiscentie (herinneringen ophalen/ fotoboeken) 
- Verwenmoment:  

Massages 
Handverzorging 

- Aromatherapie (geuren) 
- Kamerbezoeken met Navi  
- Iets lekker aanbieden 
- Muziek 
- Poëzie  
- Badrelaxaties 
 

Jamie Laureyns, ergotherapeute team bewonersactiviteiten 
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Een badrelaxatie is zoveel meer dan enkel en alleen een bad geven, het 

is een activiteit. En wat voor een activiteit. Naar mijn persoonlijke  
mening is het een van de mooiste activiteiten die wij bepaalde bewoners 

nog kunnen aanbieden.  

Voordat we van start gaan zorgen we er steeds voor dat de badkamer 

aangepast is aan de bewoner. Bij de ene bewoner is dit in een lichte 

ruimte met  zachte muziek, bij de andere is dit juist een donkere warme 

ruimte met zo weinig mogelijk prikkels.  

We vullen ook steeds het bad op voorhand en werken met aroma-
therapie. Hiervoor maken we gebruik van kwalitatieve basisproducten en 

etherische oliën. Deze etherische oliën zorgen voor een 

rustige/ontspannende sfeer en zijn ook nog eens heel goed voor de huid.  

Tijdens een badrelaxatie zijn we steeds met twee begeleiders aanwezig. 

Dit zodat we elke handeling zacht en rustig kunnen uitvoeren zoals  
bijvoorbeeld het aan- en uitkleden, wassen van de haren via een hoofd-

massage… We creëren een veilige en warme omgeving voor de bewoner, 

dit is voor hen een teder en fragiel moment.  

We nemen hier ook steeds de tijd voor, een badrelaxatie kan toch  
gemakkelijk 2 uur duren. Voor zowel de bewoner als de begeleiders is 

het een prachtige activiteit. 

Jamie Laureyns, ergotherapeute  
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Ook Isabel, Manuella en alle bewoners van Ter Walle willen hun vrijwil-

ligers bedanken voor hun grote gedrevenheid bij allerhande activiteiten, 

voor hun spontaniteit en hun ‘warm’ hart voor onze bewoners.  
Mede door jullie kunnen we onze bewoners een waaier van mooie en  
diverse activiteiten aanbieden. Beste Anita, Nadine, Jacqueline, Maria en 

Sven: jullie zijn één voor één TOP-VRIJWILLIGERS! 

 

   TROUW 

   OPGETOGEN 

   PLAGERIG 

VROLIJK

   RESPECTVOL 

   IJVER 

   WAARDEVOL 

   INNEMEND 

   LUISTEREND 

   LIEFDEVOL 

   INSPIREREND 

   GROTE HULP 

   ENERGIEK 

   RUIMDENKEND 

   SYMPATHIEK 

 

 
Wij zijn blij en dankbaar dat jullie er telkens zijn voor ons!  

Op een fijne samenwerking verder! xxx 

Isabel Roelandt, leefgroepbegeleidster 
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De vrijwilligers die ik graag eens in de kijker wil zetten zijn Christine en 

Myriam die regelmatig een handje komen helpen in leefgroep Noordhout. 

Het is dan ook elke keer weer uitkijken naar de grote activiteiten zoals 

koffietafels, fietsweek, wafelbak, créa-activiteiten, hotdogavond...  
Om deze activiteiten vlot te laten verlopen is een goede organisatie en 

begeleiding belangrijk en als leefgroepbegeleiders kunnen we dit niet  
alleen. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op onze vrijwilligers. 

Eén keer per maand wordt er een koffietafel georganiseerd in leefgroep 

Noordhout. Soms maken de bewoners zelf het gebak voor bij de koffie, 

maar andere keren wordt er gebakken in de leefgroep zelf. Hierbij is  
vrijwilligster Christine de bakker van dienst. Ze bakt pannenkoeken,  
wafels, maakt oliebollen, zorgt voor ijscoupes met aardbeien... terwijl 

Myriam de bewoners verzamelt in de leefgroep, ze een koffie aanbiedt 

en de lekkernijen rondbrengt. Ze doen dit beide met een groot hart voor 

de bewoners.  

Tijdens crea-activiteiten helpen de vrijwilligers mee om elke bewoner  
begeleiding op maat te geven. Deze activiteit sluiten we altijd af met een 

drankje en een gezellige babbel waarbij de vrijwilligers de bewoners  
beter leren kennen. 

Wij willen alvast al onze vrijwilligers heel erg bedanken voor hun inzet, 

een dikke merci! 

 

Kennen jullie ook nog mensen 

die onze enthousiaste vrij-
willigersgroep willen komen 

versterken?   
Laat gerust iets weten: ☺ 
 

Frauke Careelmont, leef-

groepbegeleidster Noordhout 
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De leefgroepen Noordhout en De Boskeet hadden in augustus een  
wandeling gepland. Uiteraard hadden we die dag slecht weer. Wat doen 

we dan? Zoeken naar een alternatief.  

We brachten onze relaxerende voetbadjes van onder het stof, namen 

onze etherische oliën mee en zorgden dat de leefgroep ‘wellness-proof’ 

werd.  

Ook onze vrijwilligers hielpen mee met het verwennen van onze  
ouderen: voetbadjes, voetmassages, handmassages. 

Na de verwennerij bakten de andere vrijwilligers pannenkoeken. Bakken 

is de specialiteit van één van onze vrijwilligers. Dit alles wordt steeds 

met een brede glimlach gedaan, wat de samenwerking ook versterkt.  

Tijdens onze fietsweek waren ook tal van vrijwilligers aanwezig om te 

helpen de bewoners van hun kamer naar de tuin te begeleiden, de 

bewoners voorzien van een drankje,... Vele vrijwilligers hebben zo 

hun vaste afdeling waardoor zij een sterke band ontwikkelen met  
onze bewoners.   

Vrijwilligers maken het verschil! 

Frauke Careelmont en Jana Van Ballenberghe, leefgroepbegeleiders 

Noordhout en De Boskeet 
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Graag willen we onze vrijwilligers van afdeling 1: Carine, Cécile,  
Nadine, Etienne en Cécile in de spotlights plaatsen. Jullie schenken de 

bewoners extra fijne momenten, zoals verder in dit artikel  
beschreven.  

Op 29 juni 2021 organiseerden we een uitgebreid verwenontbijt voor 

de leefgroep en de afdeling, wat veel voorbereiding met zich mee 

bracht. Vandaar dat het dan ook onmogelijk was geweest om deze 

activiteit tot stand te brengen en onze bewoners in de watten te  
leggen zonder onze vrijwilligers! 

Naast de hulp die we kregen bij het verwenontbijt, hielpen de  
vrijwilligers bij andere grotere activiteiten zoals De Zoete zondes,  
hotdogavond, activiteiten overkoepelend met andere afdelingen zoals 

de fietsweek en nu recent de verwenmomenten voor Vader- en  
Moederdag. Bij het laatste verwenmoment hadden we verwenbadjes 

aangeboden aan alle vrouwen van de afdeling. De mannen kregen 

een verwenscheerbeurt. De vrijwilligers hielpen hierbij naarstig mee.                                                 

Tijdens de vele activiteiten zorgde Etienne voor een muzikale 
intermezzo. We kregen van hem al vele Cd’s met mooie muziek van 

vroeger waar de bewoners graag naar luisteren.  

Binnenkort doen we een grote uitstap naar het Veer met bewoners en 

familie. Dankzij de vrijwilligers kunnen we de bewoners een moment 

van extra aandacht bieden tijdens deze namiddag.  

Naast de grote hulp die we krijgen van de vrijwilligers bij grote  
activiteiten helpt Nadine op dinsdagvoormiddag bij de logistieke  
taken op de afdeling. Haar hulp is van grote meerwaarde en zorgt dat 

de collega’s van de afdeling even op adem kunnen komen!  

Kortom, een heel dikke merci voor al jullie bijdragen! 

Sofie Van Heule, leefgroep-  
begeleidster GV 
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Iedere maand komt Johan met pak en zak op bezoek in de leefgroep 

van afdeling 3. 

De bewoners mogen muziekinstrumenten zelf uitproberen en samen  
uitproberen, onder begeleiding van Johan.  

Het is een maandelijks moment, waar ze steeds met heel veel  
plezier naar uitkijken.  

Bedankt Johan voor dit engagement 

Karen Steyaert, leefgroepbegeleidster 3V 
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Het was even geleden dat we zagen hoe het Provençaalse middaglicht 

de kruinen van de olijfbomen in haar hitte ving om eronder een zwoele 

dans tussen licht en schaduw te dirigeren. Ook na al die jaren had het 

schimmenspel nog niets aan magie ingeboet: hier onder de bomen was 

het zuiden ongekunsteld voelbaar.   

Het toeval had ons terug naar hier gebracht. Wil de jeugd nog aan 

boord blijven, moet een reis dichter en korter. We hadden al een week 

hooggebergte achter de rug, en enkele dagen Provence was het ideale 

tegengewicht, wat mij geenszins stoorde, zeker niet gezien de  
Belgische zomer dit jaar maar zelden een ongekunsteld schimmenspel 

componeert onder onze fruitbomen. En om de batterijen op te laden om 

binnenkort terug zonder problemen als een duracell-konijn door de  
september-hectiek te laveren, heb ik wel wat zuiderse aandacht nodig, 

waar zon en warmte een groot deel van uitmaken. Maar ook de  
verfrissende duik in het zwembad, de op de markt gekochte tapenade 

van zwarte olijven, de verse geitenkaas met truffelhoning, de gegrilde 

pepers met fleur de sel en de lange avonden buiten, eindigend met een 

nightswim op z’n puurst zijn vitaminen voor lichaam en geest. Zo kwam 

het dus dat we na enkele dagen Provençaalse zalving 1 september fris 

en monter in de ogen durfden kijken.         

Maar aan de vooravond van die bewuste dag gebeurde er iets vreemds. 

Er werd geen uur afgesproken om samen naar school te fietsen, noch 

een back-upplan gesmeed voor bij slecht weer. Er stonden geen  
boekentassen klaar in de keuken, noch brooddozen op het aanrecht.  
Er kwam geen opdracht om banden op te pompen. Ook in de mailbox 

bleef het stil: er bereikte ons geen lijst met afspraken betreffende de 

schoolstart, en ook geen met aan te kopen schoolgerief. Er kwam geen 

dringende vraag of de turnkledij sinds juni wel al gewassen was.  
Er werd niet uitgerekend om hoe laat de wekker moest worden gezet 

om zo lang mogelijk te kunnen slapen. Er werd gewoon geen wekker 

gezet. Toch niet door de jeugd.  

Zo stond ik op 1 september om 7u20 moederziel alleen in de  
badkamer. Er viel geen hectiek te bespeuren, integendeel: het huis 

dobberde rustig verder op vakantiemodus. Voor het eerst sinds hun 

prille schoolloopbaan ging onder dit dak de zomervakantie van large 

naar extra large. Hier ten huize werd die dag niet één kaftende moeder 

aangetroffen, en niet één vader probeerde zich rebels (of naïef) nog 
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even van het september-gewoel te distantiëren door zich in zijn werk-

ruimte terug te trekken. Want dat was dit jaar totaal overbodig. 

Toen ik in de late voormiddag tijdens een korte werkpauze de living  
betrad, lagen beide dochters languit in de zetel, als was het een school-

bank. Het toeval had hen samen daar gebracht, want de ene was net  
terug, en de andere stond in vertrekstatus van een reis zonder ouders 

aan boord. Ze aten cornflakes en keken een film. Geen schoolreglement 

werd voorgelezen, geen opgestoken vinger dreigde, geen geroezemoes 

moest worden gestild, geen schoolbel bleef te lang uit, geen stress-
moment loerde om de hoek.    

Zo liep september verder op het elan van juli en augustus: lege dagen 

werden opgevuld met uitslapen, in de zetel hangen, series kijken,  
afspreken, eens koken voor de werkende mens, naar Gent gaan, nog 

eens naar Gent gaan, en naar de Ikea, van waar je altijd meer mee hebt 

dan je van plan was, behalve het antwoord op wat je zou gaan studeren. 

Dat was er niet te koop. Dus ging de jongste nog maar eens naar Gent: 

naar de opendeurdag van de hogeschool van de podologie. Het toeval 

had haar daar gebracht. Toen één voor één de economiste,  
de verpleegster, de kinesiste, de diëtiste, de logopediste, de vroedvrouw 

en de psychologe sneuvelden als gedroomde studierichtingen, zei ik dat 

ze het toch eens zou moeten weten, dat 1 oktober het nieuwe  
1 september was en dat ze goed met ons voeten kon spelen. Eureka. 

Dat laatste had ze gehoord. Ooit vind je dus de job van je leven, al is 

het bij toeval en in de vakantie. 

Luk Van Kerschaver, kinesitherapeut 

 



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 22  

 
 

Als tanden konden kiezen, dan zouden ze niets liever willen dan goed 

gepoetst worden. In de zomereditie van het Leiehomekrantje gaven we 

acht feiten mee in verband met een goede mondgezondheid. In deze 

uitgave wordt ingezoomd op het poetsen en welke materialen hier-

voor nodig zijn.  

 

Binnen Leiehome houdt het mondzorgteam zich bezig met de mond-
gezondheid van onze bewoners. Dit betekent ook dat zij bewoners infor-

meren over hoe correct te poetsen of dat zij bewoners bijstaan bij het 

poetsen. Elk seizoen kijken zij bovendien waar vervanging van materiaal 

nodig is. Indien nodig wordt de familie gecontacteerd voor de aankoop 

van nieuw mondzorgmateriaal. Maar welk mondzorgmateriaal kan er 

nodig zijn? 

 

Voor het poetsen van natuurlijke tanden,  
gebruik je een tandenborstel en tandpasta. Er zijn 

heel veel soorten tandenborstels, maar gebruik best 

één met een kleine borstelkop, met zachte of medium  
borstelharen. Zo kunnen ook moeilijke plaatsen in de 

mond beter bereikt worden en kan al het vuil  
weggepoetst worden. Daarnaast is een milde tand-
pasta die weinig schuimt en met minstens 1450 ppm 

fluoride ideaal. Je vindt dit terug op de verpakking. 

 

Bij een gebitsprothese, dien je een gebitsprotheseborstel 

en neutrale zeep te gebruiken . 
Een gebitsprotheseborstel heeft langere en stevigere haren,  
zodat je gemakkelijker kan schrobben (een tandenborstel is 

vaak te zacht en te klein). De schuine, driehoekige kant dient 

om de binnenkant van de gebitsprothese proper te maken  
(de kant van het tandvlees). De rechte kant gebruik je om de 

kant van de tanden goed schoon te schrobben.  
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Je gebruikt best neutrale vloeibare handzeep in plaats van 

tandpasta om gebitsprotheses te poetsen. Wanneer alles 

goed afgespoeld is, zal je geen zeep proeven. Tandpasta 

maakt het oppervlak van de gebitsprothese ruw!  
Vergeet ook het tandvlees niet te poetsen met een zachte 

tandenborstel of een gaasje. 

 

Waarom is het belangrijk om je borstels minstens één 

keer per seizoen te vervangen?  

Wel, de haartjes bevatten na enkele weken miljoenen bacteriën. 

Bovendien blijkt uit onderzoek dat een nieuwe tandenborstel meer 

tandplak verwijdert dan een oude, dus vervang je borstel met regel-

maat zodat je je tanden zo goed mogelijk schoon en gezond houdt! 

 

 
Poetsinstructies volgens de 3 B’s 
Binnenkant  

Zet de tandenborstel aan de binnenkant op je kiezen 

en ga zachtjes heen en weer. Begin achterin en ga dan 

langs al je kiezen en tanden naar voren toe. Die dit 

voor de onder- en bovenkant.  

 

Buitenkant 

Poets nu op dezelfde manier je tanden 

aan de buitenkant. Ga weer met je tandenborstel van de 

ene naar de andere kant. En sla geen tand of kies over! 

 

 

Bovenkant 

Ten slotte is de bovenkant aan de beurt. Poets de kauw-

vlakken van je tanden en kiezen.  

 

Goed gedaan, je gebit is nu helemaal schoon!  
 

Inès Van Landuyt, logopediste 
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In het vorige nummer kondigden we de start van de bouwwerken aan op 

de terreinen achter onze zorgflats. Ondertussen staat de gelijkvloerse 

verdieping er van de eerste 15 woningen. 

De omgevingsvergunning (nieuwe naam voor bouwvergunning) voor de 

assistentiewoningen, het dienstencentrum en de appartementen kunnen 

we verwachten rond half november. Uit het openbaar  
onderzoek kwamen alvast geen bezwaren voor het project.  

Ondertussen loopt de aanbesteding voor de aannemers. Het ziet er 

steeds meer naar uit dat 2022 een druk bouwjaar wordt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Filip Maertens, Algemeen directeur 

Meer info via Filip.Maertens@leiehome.be  
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De kerk van Baarle wordt niet meer gebruikt sedert 2018 en de stad is  

– net als voor vele andere kerken in Gent – op zoek naar een andere  
bestemming. In de  kranten was daar de voorbije weken van alles over 

te lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feit is dat er eerstdaags een openbare oproep komt. Organisaties  
krijgen de kans om tegen januari 2022 een concreet project in te  
dienen om die nieuwe bestemming vorm te geven. De stad heeft  
bepaald dat de nieuwe bestemming moet tegemoet komen aan de  
noden van de inwoners van Baarle én een socio-culturele meerwaarde 

moet bieden.  

Eén van de kandidaat-inschrijvers is een uitgebreide groep met onder 

meer acteur Kurt de Francq , oud-burgemeester Termont, de directeur 

van het festival van Vlaanderen. Er is ruime financiële steun mogelijk 

van de Koning Boudewijnstichting. De aanpassing van de kerk en 

eventueel de oude pastorie voor culturele activiteiten allerhande, 

wordt gecombineerd met kunstateliers. Er wordt bijzondere aandacht  
gegeven aan faciliteiten voor senioren- kunstenaars, wetenschappers,  
artiesten. 

Dit is een concept dat in Nederland bestaat. Als dit voorstel wordt 

weerhouden is er een engagement vanuit Leiehome dat we dit project 

samen met de initiatiefnemers zullen vorm geven. De bouw van de  
assistentiewoningen biedt ons daarvoor extra mogelijkheden.  

Filip Maertens, Algemeen directeur
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Vanuit de werkgroep ‘Partnerrelaties, intimiteit en seksualiteit’ hadden we altijd 

al het gevoel dat de manier waarop in Leiehome hiermee omgegaan wordt wel 

goed zat. Toch mankeerden we iets om op terug te vallen, een visietekst die het 

beleid weergeeft. Daarom zijn we als werkgroep, ondersteund door Marie Boone 

(stagiaire Klinische Psychologie vanuit UGent) in het voorjaar aan de slag  
gegaan. We stellen dan ook graag onze visietekst voor in de vorm van een  
kleine brochure waar we ingaan op het thema in ruime zin, koppels in  
Leiehome, dementie en seksualiteit en uiteindelijk ook even stilstaan bij grens-

overschrijdend gedrag. 

Het is niet de bedoeling dat dit een ‘standaard document’ wordt bij elke opname 

of steevast aan iedereen overhandigd wordt. We zullen afwegen wanneer het 

aangewezen is om deze brochure voor te stellen aan een bewoner of familie. 

Hieronder vindt u alvast de eerste paragraaf uit onze brochure. U bent  
geprikkeld? Aarzel niet om ons te contacteren en de brochure te ontvangen of 

meer toelichting te krijgen. 

In WZC Leiehome komen ouderen in de eerste plaats wonen. Vanuit Warme 

Zorg creëren we samen een thuis waar we elke persoon erkennen.  
De erkenning van verbondenheid, affectie, intimiteit en seksualiteit is voor elk 

mens belangrijk, ook op hoge leeftijd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 

is de mens een seksueel wezen en is seksualiteit een aspect van het leven 

(WHO, 2010). Het is onze opdracht dat bewoners dit op een gezonde en  
normale manier kunnen beleven. We zijn er ons van bewust dat het spreken 

over seksualiteit en verlangens geen evidentie is, mensen zijn dit niet altijd  
gewoon. Wel willen we iedereen de ruimte en mogelijkheid bieden om hierover 

te spreken met iemand die ze vertrouwen zonder enige vorm van druk op te 

leggen. Seksualiteit bij ouderen is hoe dan ook nog altijd taboe in onze  
samenleving. Het onderwerp seksualiteit lokt zowel bij ouderen zelf als bij  
medewerkers en familie soms een zekere ongemakkelijkheid uit.  
Deze visietekst heeft als bedoeling om dit te overwinnen en toch bespreekbaar 

te maken. 

 

Dieter Bogaert, stafmedewerker   
bewonerszorg/palliatief coördinator 
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Sinds 2015 hebben we ‘1+1=3’ als maandelijkse praat- en activiteiten-

groep. Deze groep is ontstaan vanuit het project psychofarmaca en was 

aanvankelijk gericht op de zorgdrager binnen de koppels die opgenomen 

waren. We noemden de groep ‘1+1=3’ omdat naar ons een gevoel een 

koppel meer is dan 2 partners samen, vandaar de niet zo logische  
rekensom. Op dat moment waren dat hoofdzakelijk mannen. Al snel 

bleek dat deze groep toch een bijzondere waarde had doordat de deel-

nemers louter mannen waren. Er ontstonden meer onderlinge contacten 

buiten de maandelijkse activiteiten, de mannen zochten elkaar op  
binnen een gemoedelijke sfeer en genoten van het samenzijn. Daarom 

hebben we vrij snel besloten om deze groep te beperken tot enkel  
mannelijke deelnemers en onze activiteiten daar ook op af te stemmen: 

gesprekken over oude ambachten of bekende Drongense figuren,  
herinneringen aan de schooltijd of vroegere loopbaan, een voormiddag 

petanque of kennismaking met alcoholvrije alternatieven, onze mannen 

hadden er telkens veel plezier in. 

De voorbije jaren zijn ook mannelijke bewoners die geen deel uitmaken 

van een koppel uitgenodigd tot de groep ‘1+1=3’ waardoor de naam 

niet erg toepasselijk meer is. Daarom veranderen we de naam vanaf nu 

naar ‘Mannenklap’. ‘Ne keer klap’n’ is dialect voor ‘eens praten’ en dat 

willen we vooral opnieuw gaan doen. We werken steeds op uitnodiging 

omdat we de groep ook niet te groot willen maken, vandaar dat vanaf 

nu een wisselende samenstelling mogelijk is. 

Tot binnenkort alvast. 

Laurine Peeters, stafmedewerker bewonerszorg/kwaliteitscoördinator en 

Dieter Bogaert, stafmedewerker bewonerszorg/palliatief coördinator 
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Frisdrank, gewoon bier, speciaal bier, bier zonder alcohol, bier van de 

maand, wijn, koffie, thee, pannenkoeken, ijsjes,… allemaal te verkrijgen 

in onze cafetaria. 

Maar een cafetaria is meer dan deze ‘hoorn des overvloeds’. 

Het is ook de plaats waar men elkaar kan ontmoeten op een ontspannen 

en gezellige manier. De plaats waar men met familie, vrienden en  
kennissen naar hartenlust kan kletsen over verleden, heden en  
toekomst. 

Daar ontmoet men verwonderd plots oude klasgenoten, oude buren, 

enz. Gesprekken die starten met: “Hoe, zitte gij hier ook? De ideale 

plaats voor echt en warm sociaal contact dus. 

Daarbij vergeten we wel eens hoe bevoorrecht we wel zijn in Leiehome. 

In tegenstelling tot in vele andere woon- en zorgcentra is onze cafetaria 

alle dagen geopend, iedere namiddag – ook tijdens het weekend. 

Dit kan uiteraard alleen dank zij de spontane medewerking van de vele 

enthousiaste vrijwilligers. Zij zorgen er mee voor dat iedereen op een 

vriendelijke en correcte wijze aan tafel wordt bediend.   
Niet in het rijtje moeten gaan staan bij een onpersoonlijke zelf-
bediening. Niet zelf moeten afruimen – Madame, uwen plateau in die 

kar daar schuiven a.u.b., en de servetten in de vuilbak ernaast…  
Neen dus, in de cafetaria van Leiehome wordt je als een echte gast  
verwelkomd en bediend. 
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Eerder zin in een gezelschapsspel, een spelleke manillen of kleuren-

whist? Alles kan er.  

En als je dan stijf gezeten bent en het iets moeilijker is om terug naar de 

kamer te gaan, ook dan zullen de vrijwilligers je – in de mate van het 

mogelijke – bereidwillig helpen op weg naar… huis. 

Wellicht is dit dan ook de juiste plaats om een oproep te doen aan allen 

die ook bereid zouden zijn hier als vrijwilliger een handje toe te steken. 

Meld je gewoon bij één van de cafetariamedewerkers en men zal je 

graag verder helpen.   
Een goed gevoel hou je er zeker aan over! 

Uiteraard moet onze cafetaria momenteel ook rekening houden met de 

(voortdurend wijzigende) regels in verband met corona. Op het ogenblik 

dat dit artikel wordt geschreven wil dat onder andere zeggen: verplicht 

mondmasker dragen als men zich verplaatst.  

Daarnaast geldt momenteel ook nog steeds de interne regel: geen  
extern bezoek van bijvoorbeeld buurtbewoners aan onze cafetaria. 
Zodra het opnieuw verantwoord is, zal dit zeker opnieuw wijzigen.  
De cafetaria is immers ook een plaats die de integratie van Leiehome in 

de dorpsomgeving bevordert.  
Maar nu dus nog even niet! 

En nu, na het lezen van dit artikel… allemaal snel naar de cafetaria!  
De pannenkoeken zijn klaar! 
 

Marc Batsleer, vrijwilliger  
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Vrienden, 
op 21 september begint officieel de herfst. Ik wil daar eens bij stilstaan. 

Want plots is de zomer voorbij, het jaar voorbij, en voor je ’t goed beseft 

gaat je leven voorbij. 
Nochtans, heeft ieder jaargetijde iets heel moois en iets eigen. En ik wil 

dat samen met u wat ontdekken. Om te beginnen zijn we al bij de  
gelukkigen die vier jaargetijden kennen.  
We leven in het noordelijk halfrond van onze aardbol. Daarom krijgen we 

in een jaarkring vier seizoenen. Ze hebben alle vier hun eigen diepe 

schoonheid. Lente, zomer, herfst of winter, elk seizoen roept ons op zijn 

manier op om steeds met nieuwe, dankbare ogen het werk van de 

Schepper te bewonderen.  
Neem nu de herfst. Wat doet de herfst met ons? Welke gevoelens kan de 

herfst in ons wakker maken? Wie dat bijzonder goed verwoord heeft, is 

de Vlaamse schrijver-dichter die ongetwijfeld door velen van u gekend is, 

Felix Timmermans. Hij schreef prachtige boeken, waaronder het  
misschien best gekende ‘Pallieter’. Maar hij schreef ook bijzonder mooie 

gedichten. Eén ervan gaat over de herfst. Lees even mee:  
 

De Herfst blaast op den horen 
en ‘t wierookt in het hout; 

De vruchten gloren. 
De stilten weven gobelijnen 
van gouddraad over ’t woud, 

met reeën, die verbaasd verschijnen 
uit varens en frambozenhout, 
en sierlijk weer verdwijnen… 

De schoonheid droomt van boom tot boom 
doch alle schoonheid zal verdwijnen, 

want alle schoonheid is slechts droom, 
maar Gij zijt d’ Eeuwigheid! 

Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt 
en zegen ook zijn vruchten! 

Een ganzendriehoek in de luchten. 
Nu komt de wintertijd. 

Ik hoor U door mijn hart 
en door de rieten zuchten 

Ik ben bereid.
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Je ziet het, je voelt het: deze man heeft niet zomaar wat gejogd in een 

bos. Hij heeft zijn ogen en al zijn zintuigen de kost gegeven. De schoon-

heid van de natuur in de herfst heeft hem geraakt, heeft hem aan het 

denken en zelfs aan het bidden gezet.  
En wij, laten wij ons bekoren door onze prachtige tuin die vele rusthuizen 

ons benijden? Vlak bij onze deur kunnen we de wierook zien hangen tus-

sen de bomen, de vruchten zien gloren, een ganzendriehoek zien voorbij 

scheren. Onze mooie tuin kan ons ook aan het denken en aan het bidden 

zetten.  
Tot dat laatste, dat bidden, nodigt de herfst ons ook uit. In een ander ge-

dicht schrijft dezelfde Felix Timmermans:” nu komt de tijd dat men naar 

binnen ziet.” Herfst spreekt van vergankelijkheid. En midden in de herfst 

vieren we Allerheiligen. We vieren hen die de eindbestemming gehaald 

hebben. En ’s anderendaags gedenken wij onze geliefden die ons in de 

dood zijn voorgegaan. De herfst verzoent ons ook met het feit dat ons 

leven eindig is, maar niet in de ogen van God. Alle schoonheid is slechts 

droom, zegt Timmermans, maar Gij zijt d’eeuwigheid. 
Goede vrienden, ik wens dat wij allen deze herfst beleven met nieuwe 

ogen, alsof het de eerste was van ons leven. 
 

Uw priester Wilfried Van Wilder 
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In de herfst herdenken wij onze dierbare overledenen. Hen herdenken  
ervaren wij als een zinvol gebeuren. Elkeen krijgt een plaatsje in ons hart. 

Het schenkt troost, te delen in vreugde en verdriet. Reeds vele jaren  
verzorgden wij samen met onze vrijwilligers een jaargetijde in onze kapel 

voor familie, medebewoners en personeel. Onze overleden dierbaren hun 

namen noemen en een mooie foto bracht hen even wat dichterbij.  
De koffietafel zorgde voor een gelegenheid om te delen in anekdotes van 

vreugde en verdriet. Wij zijn dankbaar om elke mens die we mochten  
ontmoeten. 

Naast de jaargetijde was er ook 4 maal per jaar een moment van  
herdenken, telkens wanneer 15 bewoners overleden waren. In dit  
moment van samenzijn brachten we een verhaal van elke bewoner, hoe 

wij haar, hem ervaren hebben hier in ons huis. Samen met de familie  
beluisterden we muziek en bezinningsteksten. Een kaarsje werd  
aangestoken en bij een drankje deelden we verhalen over dankbaarheid 

en gemis.  

De voorbije 2 jaar was het niet mogelijk om familie hierop uit te nodigen, 

alsook grote groepen binnen ons huis samen brengen was niet mogelijk.

Herdenken is deel van ons leven en daarom hebben we herdenkings-
momenten gehouden voor kleinere groepen bewoners per afdeling.  
Dit hebben wij samen als troostend ervaren. Dit jaar vonden er reeds  
herdenkingen plaats in juni en we voorzien er ook in november.  

 

Onze pastoraal werk is uitgegroeid naar spiritueel wel-

bevinden. Dit lichten we graag toe in deze herfstbijlage. 
Binnen Leiehome weten wij dat spiritualiteit deel uitmaakt van onze  
warme totaalzorg. In 2018 was er een vorming ‘Spiritueel welzijn’ die  
elkeen het inzicht bracht dat spiritualiteit veel ruimer is dan gelovig zijn. 

Het gaat over zin hebben in je leven, je goed voelen in datgene wat er is, 

draagkracht hebben bij moeilijke momenten. 
De spirituele dimensie is de meest intieme en verborgen  
dimensie. Zij is minder goed meetbaar dan de fysieke,  
sociale of psychische dimensie. Zij is wel voortdurend in een 

relatie van wederzijdse beïnvloeding. Vaak gaat het over een 

nieuw evenwicht vinden met datgene wat niet meer is zoals 

vroeger of zoals verwacht wordt. 
Als mens ervaren wij dat leven een afwisseling is van vreugde en verdriet 

en elkeen zoekt zijn eigen weg om betekenis te geven aan zijn leven in 

alles wat er is. 
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Onze bewoners brengen, met hun verhuis naar Leiehome, verlies-
ervaringen met zich mee op fysiek, mentaal, psychisch en/of sociaal 

vlak. 

Wij als zorgdrager gaan samen op pad met mensen. Wij als zorgdrager 

hebben een keuze gemaakt om voor ouderen te zorgen. Fysiek zorgdra-

gen gaat samen met het psychisch, sociaal en spiritueel zorg-dragen. In 

de eerste plaats gaat het over zorg voor jezelf, wanneer jij goed in je vel 

zit, zal je er ook kunnen zijn in je zorg voor de ander. 

In de verhalen van de ander (collega of bewoner) kunnen wij horen hoe 

iemand zijn weg zoekt en vindt in een vallen en opstaan.

Onze bijdrage is essentieel voor onze bewoners opdat zij hier in  
Leiehome een zinvol leven vorm kunnen geven. Het is een voort-durende 

wisselwerking, wanneer je bewoner gelukkig is, zal jij je als zorgdrager 

ook goed voelen. Wanneer jij met een goed gevoel op het werk aan de 

slag gaat, zullen je medecollega’s en je bewoners hiervan meegenieten. 

Wij als Team dragen zorg. Wij leren van mekaar: zorg te dragen voor 

onszelf en zorg te dragen van de ander. Wij gaan samen op zoek en ge-

ven vorm aan ‘zorg op maat’. Elke collega is hierin belangrijk vanwege 

zijn vakbekwaamheid en vanwege zijn kwaliteiten als mens.  
Samen zijn we sterk en vormen we het hart van de fundering van  
warme zorg. 

“Neem nu het maaltijdgebeuren. Daar draait het toch om meer dan  
alleen maar behoeftebevrediging? Ouderen in woonzorgcentra gaan toch 

niet aan tafel alleen om een fysieke behoefte te bevredigen, maar ook 

om het sociale contact en dus vanuit het verlangen naar  
relationele verbinding? En om structuur aan de dag te  
geven, om het onderscheid tussen een feestdag en een gewone dag te 

ondervinden, om het onder-

scheid ook tussen winter en zo-

mer te  ervaren, en dus van-

uit het verlangen naar  
verbinding met het grotere  
leven rondom zich? “uit ‘De 

ethische kwestie: wat is  
holistische zorg’?  
Linus Vanlaere.” 
 

Het gaat om de kleine dingen 

Wij hebben voeding nodig op alle vlak: fysiek, mentaal, sociaal,  
spiritueel. 

Het is eenvoudig aandacht schenken aan voeding voor alle zintuigen.  
Samen zetten we hier op in. 

 



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 34  

Ik sluit graag af met een voorbeeld: een gouden troef hier in Leiehome is 

onze tuin. Daar kunnen alle zintuigen geprikkeld worden, m.a.w. hier is 

een aanbod mogelijk van voeding in onze totaalzorg. Dankjewel aan alle 

collega’s om onze bewoners zoveel mogelijk in contact te brengen met 

onze tuin. Een wandeling, een fietstochtje, gewoon in het zonnetje zitten, 

gedichten voorlezen, muzikale momenten, gebedsmomenten, proevers 

momenten, ontmoetingsplaats met kinderen, familie, dieren, genieten van 

het zicht op onze tuin vanop de kamer, … 

Spiritueel welbevinden gaat over mens zijn, samen geven wij vorm aan 

warme zorg waarbij Hoofd, hart en buik verbonden worden. Dit vormt de 

basis van gelukkig zijn. 

Met onze werkgroep spiritualiteit zetten we in op ‘Zin-zorg’.  
Zorg is zoveel meer dan zorgen: zorg is liefde, hoop, betrokken-

heid. Zorg is welzijn borgen met kracht, geduld en tederheid. 
Hilde Van Hauwaert, pastoraal medewerker, verantwoordelijke spiritueel 

welbevinden pastoraal.medewerker@leiehome.be 

mailto:pastoraal.medewerker@leiehome.be
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Carl Linnaeus, de befaamde Zweedse plant-kundige, 

was de grondlegger van de botanische  
nomenclatuur (naamgeving) en de systematiek 

(indeling van alle soorten planten). 

 

 

Linnaeus was uiterst zorgvuldig, hardwerkend en getalenteerd, zoals een  
echte wetenschapper betaamt. Edoch, hij was ook 'des mensen': hij  
cultiveerde zorgvuldig zijn publieke imago als doorwinterd wereldreiziger.  
Zijn ‘expeditie naar Lapland’ uit 1732 die aan de basis lag van de  
Florula Lapponica, was niet meer geweest dan een korte uitstap in noordelijke 

richting, zonder de poolcirkel te overschrijden (wellicht groeide daar toch niet 

veel meer, maar hij had wel eens kunnen checken)… 

Nog een menselijk kantje van hem: hij zette zijn concurrenten graag een hak 

door onaangename planten naar hen te noemen.  

Linnaeus heeft aan een aantal universiteiten gestudeerd en gewerkt, o.a. in 

Engeland en in Nederland. Maar toen hij naam had gemaakt, vestigde hij zich 

definitief in Zweden, waar hij hoogleraar werd aan de Universiteit van  
Uppsala. 

Op middelbare leeftijd was hij bemiddeld genoeg om een landhuis te laten 

bouwen in de bosrijke omgeving van Uppsala. Hij legde er een grote tuin aan, 

met zijn geliefde wilde planten. 
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Linnaeus was niet alleen wetenschapper, hij was ook gelovig en ging elke 

week naar de kerk. 

In zijn nieuwe gemeente ging hij kennis maken met de dominee. Hij stel-

de zich voor en sprak: “Eerwaarde, ik zal trouw elke zondag uw dienst 

bijwonen. Maar u moet begrijpen dat ik een druk leven heb en elke dag 

werk, ook op zondag. Voor uw dienst kan ik één uur uittrekken. U mag 

het mij niet kwalijk nemen, maar na dat uur zal ik (in stilte, met respect) 

weer huiswaarts trekken.” 

Aldus geschiedde: elke zondag vertrok Linnaeus met zijn hondje langs 

het pad dwars door de bossen naar de kerk. Hij was altijd op tijd aanwe-

zig en vertrok in stilte na een uur dienst. 

Op zekere dag was Linnaeus echter ziek en moest te bed blijven. Maar 

zijn hondje vertrok stipt op tijd langs het pad dwars door de bossen naar 

de kerk. Hij ging daar trouw naast de vaste stoel van Linnaeus zitten. Na 

één uur dienst blafte hij kort en vertrok. 

Achteraf vertelde de dominee aan Linnaeus dat zijn hondje gekomen was 

en stipt na een uur weer vertrokken was. Linnaeus antwoordde de  
dominee: “U mag het mijn hondje niet kwalijk nemen, dominee, maar 

ook hij heeft het druk”. 

 

Koen Mogensen, tuinman van Leiehome. 

 

 

 

 

 

 

 






