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De laatste weken kan je er in de media niet naast kijken, de bericht-

geving rond de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. 

Ik zou liever mijn pen gebruiken om leuke berichten te schrijven.  

Het covidgebeuren is als het ware door deze oorlog naar de achtergrond  

verdreven alhoewel de covidperiode zeker niet voorbij is.  

Is deze oorlog een machtstrijd tussen Poetin en zijn opponent Zelenski? 

Gaat het hier puur over machtsbezit, over onafhankelijkheid of is het een 

uit de hand gelopen politiek spelletje? Deze oorlog die zich eigenlijk niet 

zo ver van ons afspeelt, spookt hier door eenieders hoofd en zeker bij de 

oudere generatie. Zij die zich nog iets herinneren van WO-II staan nog 

meer of ons, stil bij deze gruwelijke gevechten in Oekraïne. Is deze 

krachtmeting tussen beiden wel nodig? Bestaat er geen vreedzame  

oplossing om dit conflict op te lossen? 

Eén van de rechtstreekse gevolgen die wij ondervinden? is dat bij ons 

hier alles duurder wordt. De energieprijzen schieten de hoogte in, de 

grondstoffen voor allerlei producten worden veel duurder. Zelfs het 

woordje schaarste is al gevallen. Hierdoor gaan we een stukje anders 

denken en leven. Waar we vroeger voor een korte trip zelfs de auto  

namen, maken we nu gebruik van onze 2-wieler. Een tankbeurt nu of 

een paar maanden geleden maakt een groot verschil uit. Men gaat  

zuiniger omspringen met energie om de rekening toch iet of wat te  

beperken. 

De beelden die we via de media ontvangen, blijven op ons netvlies  

gebrand, deze van de vluchtelingen, van de gezinnen die uiteengerukt 

worden zijn heel schrijnend. 

Kan de politiek d.m.v. internationaal overleg hier een einde aan maken? 

Laten we hopen en ondertussen duimen met zijn allen voor een  

vredevolle toekomst! 

Peter De Bruyne, zorgkundige 3V  
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Met veel mensen verblijven jullie hier in de home, 

dit is niet voor iedereen jullie laatste droom. 

Maar toch is het hier mooi om te wonen, 

je kijkt op een mooie tuin met daarin grote appelbomen. 

Je kan hier wandelen, ver in het groen, 

daarna een koffietje of biertje in de cafetaria. 

Zie je, er is van alles te doen! 

Maar de dagen kunnen hier soms heel lang duren, 

gelukkig kunnen jullie dan eens praten met de buren. 

Toch blijft het knagen de heimwee naar thuis… 

Dan moet je denken, 

eigenlijk zijn we hier wel goed zo met z’n allen in dit grote huis! 

En ook al zijn we niet meer zo goed op de been, 

hier in de home ben je nooit alleen! 

Ja, elke mens heeft mindere dagen 

maar je kan hier altijd hulp, zorg en steun vragen! 

Hier is niks meer dat moet, 

alleen maar dingen die je graag doet! 

Dus laten we goed zorgen voor elkaar  

en lief zijn zoveel als het kan. 

Zo maken we er met z’n allen 

de beste home en onze THUIS van! 

  Sandra  
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Maandag 28 februari 

De telefoon in de keuken staat roodgloeiend. De ene bewoner na de  

andere moet in quarantaine en is bijgevolg verplicht om op de kamer te 

eten. In de keuken moet er logistiek snel geschakeld worden: borden  

tijdig uitscheppen, in de grote kar steken, extra plateau’s voorzien,  

tussendoor nog meer telefoontjes beantwoorden, … Met veel elan blijft 

ons keukenteam zich inzetten om zowel bewoners in het restaurant als 

op de kamer van een heerlijke maaltijd te voorzien, nie neute nie pleuje. 

Maar helaas moeten we uiteindelijk toch ‘pleuje’ voor het virus.  

 

Vrijdag 4 maart 

Het centraal restaurant gaat dicht. Alle bewoners, besmet of niet, zijn 

genoodzaakt hun middagmaal op de kamer te nuttigen. Zowel sociaal 

contact als routine vallen weg, geen sinecure. Gelukkig kunnen we  

rekenen op een sterk keukenteam dat er met een minimumbezetting in 

slaagt om alles tot een goed einde te brengen. Briefjes afdrukken, allerlei 

karren klaarzetten, de vaat herschikken,… Niets is hen te veel.  

Zij worden bijgestaan door een aantal collega’s die mee alles in goede 

banen leiden en ons keukenteam ook een steuntje in de rug geven. 

Dankzij deze mooie samenwerking hebben we die hectische week zonder 

al te veel kleerscheuren doorstaan.   

 

Maandag 4 april 

De heropening van het restaurant 

wordt nog een paar dagen  

uitgesteld, want na 18 jaar trouwe 

dienst nemen we afscheid van de 

vaatwasmachine in de keuken.  

Onze loyale partner voor proper 

gleiswerk werd een dagje ouder 

waardoor er slijtage begon te  

komen op de onderdelen, dus werd 

het tijd om dit toestel te  

vervangen. Ander en beter. 
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Eind vorig jaar werd beslist om een nieuwe tunnelvaatwasmachine aan 

te kopen van hetzelfde merk en dit voor zijn betrouwbaarheid en  

kwaliteit, echte Duitse degelijkheid. Deze tunnelvaatwasmachine, ook 

wel de Rolls Royce onder de vaatwasmachines genoemd, zal veel minder 

water en energie verbruiken en is ook een stuk stiller dan de vorige  

generatie, wat aangenamer is voor de medewerkers. Allerlei nieuwe 

technische snufjes zijn aanwezig, alles erop en eraan.  

Een tunnelvaatwasmachine werkt als volgt: de vuile vaat gaat aan de 

ene kant op een transportband en op het uiteinde van de machine komt 

de vaat er proper uit. Dit lijkt simpel, maar toch moet deze machine  

dagelijks 7 uur werken om alle vaat proper te krijgen. Dit werk gebeurt 

door twee vaatmedewerkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 5 en 6 april nemen we aldus afscheid van de oude vaatwasser. 

Met een gevoel van nostalgie en melancholische tevredenheid kijken we 

naar hoe de oude afgebroken en de nieuwe geïnstalleerd en getest 

wordt. Tijdens deze twee dagen moet alles met de hand afgewassen 

worden, vandaar het gebruik van wegwerpborden op sommige  

afdelingen.   
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Hierna zijn we (hopelijk) terug vertrokken 

voor ettelijke jaren proper vaatwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 7 april 

Ons restaurant heropent! Voor de gelegenheid schreef Sandra een pas-

send gedicht. Laat het smaken en geniet van het samenzijn!  

 

Het keukenteam en Inès Van Landuyt, logopediste 
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Waar bleef je zo lang. 

Ik was al bang 

dat je niet meer zou komen. 

Waar zouden de bloemen 

dan in het gras  

de kinderen spelend 

onder een jas. 

Kalfjes en lammetjes 

in de wei? 

vlinders en eendjes, 

een zoemende bij? 

 

Lieve lente,  

Daar ben je toch weer 

En met je zonneschijn 

Laat jij het gewoon weer 

Volop voorjaar zijn. 
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Hoera! Leiehome doet mee aan het project ‘Zorgzame Buurten’. In november 

zonden we een projectvoorstel in voor de gelijknamige oproep van Wouter 

Beke. In februari kregen we het leuke nieuws te horen dat  

ons project ‘De Zorgmantel’ was goedgekeurd. De buurtgerichte werking van 

het project zal zowel voor onze bewoners als de inwoners van Baarle een  

grote meerwaarde betekenen. Hieronder geven we jullie graag wat meer  

toelichting over dit project. 

De Zorgmantel wil een buurtgerichte werking opzetten voor Baarle-Drongen. 

Het project is gestart op 1 maart 2022. We zijn allerlei activiteiten aan het 

voorbereiden om binnenkort met onze eerste activiteit van start te gaan.  

Uiteraard zijn alle inwoners van Baarle meer dan welkom. Met De Zorgmantel 

willen we ons vooral richten op thuiswonende ouderen en mantelzorgers uit 

de buurt.  

Wat willen we nu allemaal bereiken? We willen graag het dorpsgevoel van 

Baarle terug aanwakkeren. Leiehome kan hier een belangrijke rol in spelen: 

door onze openbare tuin of de cafetaria ter beschikking te stellen, de band 

met omliggende scholen aan te wakkeren, verenigingen uit de buurt die er 

actief zijn aan te spreken… Vroeger waren er veel verenigingen actief in  

Leiehome. Zoals zoveel dingen is dit echter verwaterd door corona. Tijd om 

dit weer op te starten en aan te vullen met nog meer leuke activiteiten! 

De Zorgmantel zal ook zeker de bewoners van Leiehome niet vergeten.  

Omdat de activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen, krijgen de bewoners de 

kans om de buurtbewoners te leren kennen of terug te zien. Hoe leuk zou het 

wel niet zijn om op een filmavondje op zaterdag eindelijk je oude buur nog 

eens terug te zien? Of om tijdens een taartnamiddag nog eens te kunnen 

kletsen met een kennis van vroeger? Ook voor de familie van bewoners zal 

De Zorgmantel betekenisvol zijn. Sociale contacten stimuleren en het  

genieten van het samenzijn willen we weer mogelijk maken.  

Wil je graag wat meer info over De Zorgmantel? Of zou je er graag aan mee-

werken of heb je een leuke idee dat zou passen bij ons project? Stuur dan  

gerust een mailtje naar zorgmantel@leiehome.be. 

 

 

 

mailto:zorgmantel@leiehome.be
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Je kan ons ook altijd volgen op onze facebookpagina van De Zorgmantel.  

Hier zullen we ook onze maandelijkse nieuwsbrief met activiteiten op 

posten, leuke foto’s van de activiteiten van die maand en andere info 

over De Zorgmantel. 

Wij kijken er alvast naar uit erin te vliegen! 

Team De Zorgmantel, Barbara Roels en Isa Veys 
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We blijven steeds langer thuis wonen. Dit kan omdat er nu veel meer  

ondersteuning is door externe diensten. Er wordt maximaal ingezet op 

thuiszorg, denk maar aan thuisverpleging, familiezorg, maaltijden, ZP3-

project.  

Maar wanneer het thuis echt niet meer lukt wordt de stap naar het 

woonzorgcentrum gezet. Een tiental jaar geleden kwam die stap er vaak 

vroeger. Hierdoor neemt de zorggraad in de woonzorgcentra de laatste 

jaren toe. De bewoners die hier komen, hebben nood aan veel fysieke 

en/of cognitieve ondersteuning.  

Binnen Leiehome doen we er alles aan om het wonen en de zorg steeds 

op een warme en comfortabele manier te laten verlopen. Een belangrijk 

aspect hierbij is positionering. In Leiehome wordt dit in eerste instantie 

opgevolgd door de ergotherapeuten en de kinesisten, en dit in samen-

werking met de collega’s uit de zorg.  

Een goede positionering is noodzakelijk, zowel in zit als in lig. Als we niet 

goed gepositioneerd zijn, kan dit niet alleen zorgen voor discomfort, 

maar ook voor meer ernstige gevolgen zoals doorligwonden/

drukwonden, vergroeiingen/contracturen, functies van de organen die 

worden beïnvloedt, noem maar op. 

Een voorbeeld van het belang van correct positioneren is tijdens het 

maaltijdgebeuren. Als we niet goed zitten tijdens de maaltijd kan dit  

zorgen voor pijn maar vergroot het ook het risico op slikproblemen. 

Om een positionering goed te laten verlopen, vraagt dit een inspanning 

van het volledige zorgteam. We werken met een stappenplan en foto’s 

om dit te verduidelijken. Ook de collega’s van de nacht passen vaak  

wisselhouding toe. Dit wil zeggen dat de lighouding of positie van de  

bewoner afgewisseld wordt, bijvoorbeeld van rug naar zij of van de ene 

naar de andere zij. 

Positionering is niet zo eenvoudig als men soms zou denken. Het is een 

tijdrovend proces dat veel inspanning vraagt van alle betrokkenen. 

Daarnaast is elke persoon anders en moeten we onze aanpak ook  

telkens aanpassen aan de bewoner die we voor ons hebben.  
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Daarenboven is het ook een sterk wisselend proces dat constant aan-

passing vraagt. Het lichaam verandert immers constant en wat vorige 

week nog goed was, kan vandaag dan weer niet goed zijn. Bij mensen 

die een lange tijd zitten of liggen en zichzelf niet meer kunnen opduwen 

of verleggen is het dus belangrijk om dit frequent te controleren en te 

gaan corrigeren. 

Leiehome investeert in een goede positionering. Zo werden er in maart 

een groot aantal nieuwe positioneringkussens aangekocht. Hiervoor 

werden verschillende firma’s gecontacteerd en werd het materiaal  

uitgetest. We kozen voor kwaliteit en gingen niet zomaar voor het goed-

koopste. 

Want comfort is belangrijk, op elk moment. 

 

Ergotherapeuten team bewonersactiviteiten 

 

Enkele positioneringskussens en slopen 
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Sinds enkele maanden ben ik, leefgroepbegeleidster van Noordhout, bezig 

met een nieuw project binnen Leiehome. In 2020 studeerde ik af als ergo-

therapeute en na deze opleiding vond ik dat ik ook iets moest doen met 

mijn passie voor dieren. Ik zocht naar een opleiding waarbij ik mens en dier 

kon samenbrengen en daarbij kwam ik uit op het postgraduaat ‘Dieren in de 

hulpverlening’. Dit is een opleiding van 2 jaar waarbij we in het laatste jaar 

de kans krijgen om zelf een dierenwerking op poten te zetten op een plek 

naar keuze. Hiervoor had ik meteen het idee om dat op mijn werk in  

Leiehome uit te voeren. 

Het project begon met gesprekken samen met de directie, de tuinman, de 

technische dienst, collega’s,… over wat haalbaar was. Al snel kwamen we 

tot de conclusie dat het een mooi en vernieuwend project kon worden.  

Onze lieve rusthuishond Navi komt al regelmatig op bezoek en het effect 

dat Navi heeft op de bewoners kan niemand anders invullen. Ze is een hond 

op wie de bewoners kunnen vertrouwen, het is een knuffelbeest, ze biedt 

troost tijdens lastige periodes, ze tovert een glimlach op hun gezichten… 

Het enthousiasme bij de bewoners en familie wanneer Navi binnenkomt, is 

ongelooflijk om te zien dus waarom niet nog meer dieren in Leiehome die 

dit kunnen waarmaken? We gingen meteen aan de slag.  

 

 

Tuinman Koen heeft samen met een student de  

volledige binnentuin een nieuwe look gegeven, een  

omheining geplaatst, het poortje gemaakt, de planten  

beschermd tegen het knagen… Jurgen van de  

technische dienst zorgde voor het nodige materiaal om 

onder andere het konijnenhok in orde te maken en 

hielp denken over de praktische zaken die nog moesten  

gebeuren. En nog vele collega’s en familie hielpen mij 

bij het zoeken van extra materiaal, voeding, bodem-

bedekking, eet-en drinkbakjes, het maken van het  

konijnenhok, ander verrijkingsmateriaal… Ook de  

bewoners hebben al veel geholpen bij de opstart van 

het project.   

Zo dachten we samen na wat de konijnen allemaal  

nodig hebben, schilderden ze het poortje in een felle 

kleur, maakten we speelgoed, versierden de schuil-

huisjes en observeerden de tuinmannen of ze hun werk 

wel goed deden. 
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Toen het volledige verblijf klaar was, werd de komst 

van de konijnen gepland. Konijnen zijn heel stress-

gevoelige dieren dus was het belangrijk dat de verhuis 

naar hun nieuwe thuis zo vlot mogelijk verliep.  

Dan was het eindelijk zo ver. We mochten Nicole en 

Hugo eind maart verwelkomen in hun nieuwe thuis.  

Ze waren toen net 8 weken oud. Het was dan nog  

enkele dagen wachten voor de bewoners de konijntjes 

konden zien. Ze waren nog schuw in het begin en 

piepten maar af en toe eens met hun kopje uit het 

hok. Ze moeten nu nog wat wennen aan de nieuwe 

omgeving en aan elkaar. Ze konden dus nog niet met-

een geknuffeld worden. Het socialisatieproces moet 

volledig doorlopen zijn zodat ze met zo weinig  

mogelijk stress in interactie kunnen gaan met de  

bewoners. De bewoners zagen dat de konijnen  

ongeveer even groot waren, maar daar zal snel  

verandering in komen. Het gaat namelijk om een  

Nederlands hangoordwergje en een Vlaamse reus!  

Dit is een heel klein en een heel groot ras die perfect 

samen kunnen leven. 

De 2 konijnen komen beiden van dezelfde fokker, de Vlaamse reus is het 

mannetje en de Nederlandse hangoordwerg is het vrouwtje. Ze werden 

reeds gekoppeld op jonge leeftijd. Dit loopt niet altijd van een leien dakje, 

maar aangezien ze nog heel klein zijn, was dat geen probleem. Ook  

konijnen hebben een puberteit en dan kunnen ze wel eens vechten met  

elkaar om te tonen wie de baas is. Samen met de bewoners zullen we goed 

in de gaten houden hoe het is met de konijnen. Er zullen enkele afspraken 

gemaakt worden zodat de konijnen niet gestoord worden op momenten dat 

ze hun rust nodig hebben. Zo zullen de bewoners enkel op het graspleintje 

bij de konijnen mogen op de afgesproken tijdstippen. Ook is het belangrijk 

dat er geen etensresten aan de konijnen gegeven worden, want bepaalde 

voeding kan giftig zijn voor hen. 

De bedoeling van dit project is om de bewoners in interactie te laten gaan 

met deze dieren door activiteiten aan te bieden waarbij de konijnen  

aanwezig zijn. Deze kunnen in de tuin, die grenst aan leefgroep Noordhout, 

doorgaan. De konijnen zijn te zien vanuit de gang en vanuit de kamers die 

grenzen aan de tuin. Het buitenverblijf van de konijnen is ruim genoeg zo-

dat de bewoners al dan niet met een rolwagen in het verblijf kunnen. Er is 

in het midden van de tuin een draad gespannen die de ruimte verdeelt in 

een kleiner en groter stuk. De konijnen kunnen overal lopen, maar de  

bewoners mogen enkel in het kleinste deeltje. Een activiteit kan eventueel 

ook binnen bij slecht weer. Hierbij moeten we wel opletten met het  

temperatuurverschil, want ook daar zijn konijnen heel gevoelig voor.  
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In de winter zullen we ervoor moeten zorgen 

dat het binnen niet te warm is zodat de  

konijnen niet oververhitten met de dikke 

vacht. Enkele activiteiten die ik zal aanbieden 

zijn het creatief bezig zijn met verrijkings-

materiaal te maken, het voederen van de  

konijnen, het hok schoonmaken,  trainen om  

bijvoorbeeld in een mandje te springen…   

In dit project staat het welzijn van mens én dier centraal. Er worden al 

veel activiteiten aangeboden zoals beweging, koffietafels, wafelbak, 

crea, wandelingen… Toch zijn er ouderen die het soms wat moeilijk  

hebben door bijvoorbeeld eenzaamheid, bewegingsbeperking,  

cognitieve problemen…  Het is dan ook niet altijd eenvoudig om de  

juiste therapieën of activiteiten te vinden om 

hiermee om te gaan.   

Zeker in deze  coronatijden is het voor de  

meesten geen makkelijke periode geweest.  

Elkaar omhelzen is bijna een taboe geworden, 

maar de konijnen maken het mogelijk om alles 

even te vergeten en te blijven genieten van  

zachte en liefdevolle knuffels. Ze kunnen een 

sterke band aangaan met mensen en hebben een  

positieve invloed op hun welzijn.  

Enkele doelen die ik wens te bereiken met dit 

project: 

 Eenzaamheidgevoelens door-

breken, gezelschap brengen 

 Stimuleren en verbeteren van  

fijne motoriek/bewegingssysteem 

 Stimuleren en verbeteren van  

sociale vaardigheden/verantwoor

-delijkheidszin/zelfstandigheid 

 Stimuleren en verbeteren  

executieve functies/cognitieve 

functies/reminisceren  

Alvast bedankt aan iedereen die me 

bij dit project al heeft geholpen. 

Samen met de bewoners kijken we al 

naar uit naar dit bloeiende project en 

de vele knuffelmomentjes met de  

konijnen! 

 

Frauke Careelmont, leefgroepbegeleidster Noordhout
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Toen Sofie begin maart stopte met werken om tijd te nemen om de  

geboorte van haar tweede kindje voor te bereiden, was leefgroep 

De Piere voor haar aan vervanging toe. 

Ik kreeg de unieke kans om haar werk daar verder te zetten. Een stille 

droom — een koestering misschien — die heel plots werkelijkheid werd. 

De voorbije jaren deed ik heel vaak leefgroeps-

vervanging in het weekend, maar het opnemen als 

‘vervangster’ of er staan als  ‘verantwoordelijke’ voor 

een groep bewoners, is een groot verschil en maakte 

op mij een grote indruk. Het is voor mij een unieke 

kans, een nieuwe uitdaging, een nieuw begin. 

Door mijn collega’s werd ik goed opgevangen en  

begeleid, wat mij een gerust gevoel gaf om het na  

enkele dagen samen, alleen te realiseren. En dat  

lukte goed want ook van de collega’s op de   

afdeling zelf kreeg ik veel waardevolle informatie. 

Het was een week of 2 zoeken, aftasten, proberen contacten leggen,  

mimiek en gedragingen observeren en vooral ‘luisteren’. Want ook al 

zegt iemand weinig met woorden, de spreektaal is voor mij niet het  

belangrijkste. En de ‘klik’ met de groep kwam eigenlijk spontaan. 

De nieuwe wind nam ook een zwier met het interieur. We zorgden voor 

een grote tafel waar we met 8 bewoners kunnen samen zitten, dit zorgt 

voor een gezamenlijke gezelligheid. We creëerden ook een zithoekje en 

de ruimte leek ineens veel groter. Kleine veranderingen maken soms 

een groot verschil en ik hoop dat deze nieuwe wind in De Piere, een heel 

leuke, aangename tijd mag meebrengen, elke dag opnieuw… 

 

Véronique Royeaerd, leefgroepbegeleidster 1V 
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Maandelijks doen de leefgroepbegeleiders kamerbezoeken met Navi.  

We tonen jullie graag enkele sfeerfoto’s… 
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“Wat zie je in mijn ogen?”, vroeg ik hem. Mensen van zekere leeftijd 

gaan soms gebukt onder de jaren. Ik probeer ze dan op te krikken door 

ze de zon te laten vangen of door ze in mijn ogen te laten kijken, wat 

meestal eenvoudiger is. 

“Opgeruimdheid”, zei hij. Dat vond ik wel een mooi compliment.  

Ik probeer doorgaans goedgemutst door de dagen te jagen, en dan 

vind ik het wel leuk dat de levensvreugde blijkbaar twinkelt in mijn 

ogen. Maar ook mijn bestaan surft niet altijd op golven van honing, en 

dus ben ook ik wel eens de licht geprikkelde mopperkont, vooral als er 

te veel moet waardoor er te weinig mag. Soms ook als er de passie is 

én de afwas op één dag: een bezoek aan de Colruyt in een stralend 

weekend, een verkeersboete op weg naar de comedy-show, een rot ei 

in het cakebeslag. Soms wenst de weegschaal mij ’s morgens een zoet-

loze dag toe. Soms is er te veel mistral op een vakantieavond in het 

zuiden. En soms ben ik allergisch: aan half open kastdeuren, aan een 

verdwaalde stofzuiger, aan achtergebleven ontbijtkruimels die liggen te 

roosteren in de namiddagzon. 

Zoals je dus merkt: deze knorrige brompot is vooral thuis aanwezig en 

in de vrije tijd; respect dus voor mijn huisgenoten. Tijdens het werken 

echter laat ik vooral de vrolijke versie van mezelf opdraven, waardoor 

ik af en toe de vraag krijg of ik ooit slechtgezind ben. Over naar familie, 

denk ik dan, maar zeg het wijselijk niet. Opgeruimdheid dus, daar ging 

het over, en dat zag hij in mijn ogen. Hij had er duidelijk bewondering 

voor. “Jij brengt een lach op mijn gezicht, een beetje zon in mijn dag”, 

zei hij. Heel moeilijk is dat niet: hij is eerder van het zwartkijkende  

type, een piekeraar, een zorgenmaker met het glas half leeg en zonder 

twinkelende ogen. “Volgende maand word ik 89,” zei hij, “maar ik ga 

het nooit halen. Ik ga sterk achteruit.” “Onkruid vergaat niet,”  

repliceerde ik, “Jij wordt zeker 100!”. “Oeioei”, zei zijn vrouw die enkele 

meters verder zat en ons gesprek duidelijk verrassender vond dan de 

Sturm der Liebe op TV. Met dit scenario voor het komende decennium 

had ze precies geen rekening gehouden.   
 

Maar moge het duidelijk zijn: niet iedere bejaarde medemens werpt 

vroegtijdig de handdoek in de ring. Sommigen hebben een onsterfelijke 

ziel die wel energie lijkt te hebben voor de eeuwigheid, zoals Julien van 
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bijna 90. “Ik ga een nieuwe auto kopen,” zegt hij, “een Mercedes”. 

“Zou je dat nog wel doen?”, vraag ik voorzichtig. “Natuurlijk,” zegt hij, 

“mijn oude kan alle momenten de geest geven, en hoe geraak ik dan bij 

jou, op café en op restaurant? Wees gerust, naar de camping in Italië rij 

ik al vier jaar niet meer.” 

Betty en Jérôme gaan een nieuw terras leggen. Zijn rollator bolt niet 

goed over de losliggende tegels. Tegen de zomer moet het af zijn, om er 

samen koffie te drinken, naar de reiger te kijken en naar de liefde te 

luisteren.  

Marie-Louise is 94. “Van herinneringen kan je niet leven”, zegt ze.  

Dus eens de breuk aan haar elleboog gerevalideerd is, wil ze eindelijk 

weer op reis, naar Gran Canaria of op cruise, veel maakt het niet uit, als 

er maar zon is. Moeilijk is ze niet. Ze zoekt alleen nog compagnie, want 

haar vriendinnen zijn al oud en willen niet meer mee. 

Lieve is in de 80. Ze heeft het porseleinschilderen ontdekt. Ze wordt er 

meer en meer bedreven in, en ze wil haar nieuwe passie graag  

enthousiast delen. Daarom gaat ze nog een vierde schildersgroep  

oprichten, om les te komen volgen bij haar thuis. Haar man Arthur van 

89 is dan de butler van dienst en gaat rond met koffie, gebak en zacht 

geluk.  

Mia wordt binnenkort 90, Walter is 87. Ze wonen op twee plaatsen.  

Na het ontbijt doen ze te voet de oversteek van hun appartement naar 

hun villa aan de Leie, 200 meter verderop. Daar brengen ze de dag 

door. Hun veranda met zicht op de weelderige tuin kunnen ze niet  

missen. Maar eens de kilte over het water valt, keren ze op hun stappen 

terug, naar de warmte en de geborgenheid van hun nachtvertrek.  

Zo gaan ze iedere dag op reis naar hun eigen huis.  

Ook Thérèse zit bijna op tram 9. Ze doet boodschappen en kookt voor 

de ganse familie, en ze let soms op meerdere achterkleinkinderen  

tegelijk. Op vakantie in Zuid-Afrika kan ze even onthaasten en onder-

vinden dat bezig blijven de sleutel is tot een vitale finale. 

En hij? Hij haalde moeiteloos zijn 89e verjaardag. Een nieuwe auto, een 

nieuw terras of een cruise werden niet zijn deel. Wel een gezellig thee-

kransje, met taart en familie op bezoek. En wat er ook was: een lichte 

twinkel in zijn ogen.  

 

Luk Van Kerschaver, kinesitherapeut 
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Het is jullie wellicht al opgevallen: in Leiehome staat de maand maart in 

het teken van mondzorg. Dit maakten we kenbaar door diverse acties: 

we hingen affiches op in de wandelgangen, we deelden een mondzorg-

strip uit, tips werden in de badkamer van bewoners uitgehangen en we 

gaven ook mondeling extra uitleg.  

Ook de stad Gent zet zich in voor de mondhygiëne van haar inwoners. 

Maart is in Gent traditioneel ‘maand van de tand’. Tijdens deze maand 

geven veel Gentse organisaties extra aandacht aan mondzorg. Tevens 

zetten zij de preventieve adviezen nog eens in de kijker.  

Reden genoeg dus om in maart extra kritisch te zijn voor jezelf: verzorg 

ik mijn gebit goed? Poets ik lang genoeg? Gebruik ik de juiste middelen?  

Op de volgende bladzijde staat een stukje van de strip, de belangrijkste 

tips voor een goede mondhygiëne.   

Nog geen strip ontvangen? Geef dit zeker door aan een lid van het 

mondzorgteam op de afdeling! 
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Inès Van Landuyt, logopediste 
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Op 19 april 2022 start de firma Vandenbussche uit Aalter met de bouw 

van de assistentiewoningen. 

Tot aan de grote vakantie zal vooral in de grond gewerkt worden.  

Er wordt gebouwd aan een grote ondergrondse parking. Er is bemaling 

nodig (om het grondwater te laten zakken) en heel wat aarde dient  

afgevoerd. Daarna komt het beton. 

Pas in augustus 2022 zal bovengronds iets te zien zijn. Evenwel 2 grote  

torenkranen worden in de loop van mei al geplaatst.  

We hopen dat alles vlot verloopt. Het gebouw zou moeten afgewerkt zijn 

eind 2023. Ongetwijfeld lees je in het volgende nummer meer daarover.  

 

Filip Maertens, Algemeen directeur 
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“Hallo, dit is Christian, de wijkagent. Ik ben blij dat jullie er zijn.  

Ik kreeg daarnet bericht dat er iets aan de hand is bij Victoria.  

Maar toen ik er bij kwam, tierde ze dat iedereen moest weggaan en ze 

enkel de mensen wou zien die ze vertrouwt. Ze heeft zich opgesloten in 

haar huis. Misschien kunnen jullie de juiste mensen vinden om langs te 

sturen. Oh en trouwens, ik heb een portefeuille op de grond gevonden, 

ik heb die op de brievenbus gelegd. Bekijk die zeker eerst.” 

Met dit geluidsfragment begint ‘De tuin van Victoria’, een escape game 

over dementie ontwikkeld door #ANTcollectief in samenwerking met  

Expertisecentrum Dementie Paradox.  

De spelers bevinden zich in de voortuin van Victoria.   

Hun opdracht: achterhalen welke mensen Victoria vertrouwt en deze via 

digitale paspoorten tevoorschijn toveren. Elk nieuw personage dat wordt 

gevonden, voegt een nieuw element toe aan het verhaal. De spelers  

lossen puzzels op die op het eerste zicht meer te maken hebben met 

een tuin dan met dementie. Maar elke puzzel vindt zijn oorsprong in de 

problematiek van dementie. 

Een voorbeeld: een puzzel waarbij je foto’s van gezichten krijgt en moet 

achterhalen welke naam bij welk gezicht hoort. In het dagdagelijks leven 

een makkelijke opdracht. Maar personen met dementie kunnen het door 

het dementieproces moeilijker krijgen met het herkennen van mensen. 

Daarbij vormt de juiste naam en de benaming van de relatie een  

probleem. Zo is er wel sprake van ‘herkenning’ van een vertrouwd  

persoon/gezicht, maar kan de koppeling niet altijd meer worden  

gemaakt met de juiste naam of benaming van relatie. 

Na afloop krijgen de spelers een overzicht van de puzzels te zien, met 

hun link naar dementie. 

Met de escape game willen we enerzijds verschillende actoren 

(mantelzorgers, professionelen, familieleden) een ervaring bieden waar-

door ze dementie beter begrijpen en bijgevolg op een kwalitatieve  

manier ondersteuning kunnen vinden/bieden. Een escape game is een 

spel dat je helemaal onderdompelt in de ervaring. Deze ervaringen  

vormen een vertrekpunt voor nabespreking en dialoog.  

Anderzijds willen we de maatschappelijke dialoog stimuleren rond deze 

problematiek. Escape games zijn populair en krijgen veel media  
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aandacht. Door een escape game rond dementie te bouwen, zorgen we 

er voor dat het thema zichtbaar wordt voor een breed publiek. Zeker 

gezien de stijgende prevalentiecijfers is het belangrijk dat een ruim  

publiek bewust wordt van de problematiek. 

De escape game is dus ideaal om het thema in de kijker te zetten maar 

vooral een leuke en andere manier om vorming rond dementie te  

beleven. 

De tuin van Victoria: escape game dementie voor zorgverleners,  

3 t.e.m. 6 mei 

De trein van Edgard: escape game dementie voor familie, mantel-

zorgers, bewoners, 11 t.e.m. 15 oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 

https://www.dementie.be/paradox/escape-game-dementie/ 
https://www.antcollectief.be/  
 
 
 

Dieter Bogaert, opnamezorg en palliatief coördinator 
 

 

 

 

https://www.dementie.be/paradox/escape-game-dementie/
https://www.antcollectief.be/
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Samen  vorm geven aan leven, wonen, 
zorg en werken in  jouw buurt 
 

In Leiehome staan 4 projecten op stapel, die we graag aan jullie voor-

stellen: 

 groep van 60 assistentiewoningen: 

 lokaal dienstencentrum: 

 project zorgzame buurt: De zorgmantel Baarle 

 samenwerking met de Kurt Defrancq stichting 

 

We geven jullie een inkijk in onze plannen voor de nabije toekomst. 

 

WZC Leiehome  Van harte welkom op 15 mei 2022 

      van 10u00 tot 17u00 

Kloosterstraat 9 
 

9031 Drongen 
 

09 282 47 55 
 

info@leiehome.be 

https://www.leiehome.be 
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Een klein bleek-groen blaadje op een nog winterse tak.   

En op dat blaadje een kristalheldere druppel.  

En als we even dichterbij willen kijken, rolt de druppel heel zachtjes in 

de holte van het blaadje aan de stengel.  

Het vrolijke blaadje wil groeien, het wil een groot donkergroen blad  

worden. 

Een bakje hoog in een boom, met een klein gaatje erin.  

Af en toe verdwijnt een mees, eerst op haar hoede rondkijkend, in dat 

gaatje. 

Niet heel lang… want dan verschijnt ze opnieuw en vliegt weg, op zoek 

naar voedsel… veel voedsel want de kroost heeft honger. Honger om te 

kunnen groeien, zodat die speelse meesjes uiteindelijk ook vader en 

moeder mees worden. 

Alles is fris, nieuw, en zelf voelen we dat ook. Wat we voelen, kunnen 

we niet omschrijven, maar het is prettig. We voelen het aan ons bloed 

dat sneller stroomt, aan onze ogen die plots dingen zien die we daarnet 

niet opmerkten. 

Want… het is Lente! Met een hoofdletter. 
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En met dat heerlijke verjongende gevoel gaan ook onze Vrijwilligers (ook 

met een hoofdletter!) er weer tegenaan.  

Herboren, vol goede moed, blij opnieuw datgene te kunnen en mogen 

doen wat ze gemist hebben tijdens de donkere, bange winter die achter 

ons ligt. 

En de tuin, ook daar komt een lentegeur ons tegemoet. En kijk, er  

wandelen al enkele van de vertrouwde bewoners tussen al dat frisse 

groen – het lijkt wel of ook zij sneller en gezwinder wandelen dan voor-

heen. 

Dus, beste bewoners, medewerkers en bezoekers, als jullie ergens in of 

rond ons Huis iemand rare sprongen of capriolen zien maken, en jullie 

denken: ‘Wa scheelt er mee dedie’… maak jullie geen zorgen, het is  

normaal. 

Het zijn onze vrijwilligers die er, vol jeugdig enthousiasme, weer willen 

in vliegen – blij om jullie te mogen helpen, blij om ook aan jullie  

gelukkige momenten te mogen bezorgen. Samen eens gek mogen doen! 

Eens te doen zoals vroeger… zoals in de lente van hun… euh, ons leven. 

Het komt wel weer goed, denk maar aan dat blaadje en die meesjes! 

Marc Batsleer – een vrolijke Vrijwilliger 
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Beste, 

De ontluikende natuur nodigt ons in de lentemaanden april, mei en juni 

uit om het nieuwe leven te vieren. Alleen al een blik werpen door het 

raam op het jonge groen, op de rode en witte bloesems, op de  

wisselende luchten van helder blauw en witte bloemkoolwolken kan een 

feest zijn, alleen al een wandeling in onze  prachtige  tuin (laat je maar 

eens duwen als het zo beter gaat) is een feest. 

Bovendien hebben christenen in april, mei en juni nog veel andere  

redenen om te vieren. Ik maak met u een wandeling doorheen die  

maanden en hou even halt, één keer in april, één keer in mei en één keer 

in juni. 

 

Paas-driedaagse - 15, 16, 17 april  

In de avond van Witte Donderdag zijn we 

met onze gedachten bij Jezus die met twaalf van 

zijn leerlingen in een bovenzaaltje het Joodse 

paasmaal houdt. Twee feiten maken er een 

avond van om altijd te blijven gedenken: Jezus 

wast zelf de voeten van zijn leerlingen, een werk 

dat in die tijd eigenlijk door knechten of  

slaven moest  gedaan worden. En Hij zegt erbij: 

Begrijpt ge wat ik gedaan heb? Ik heb u een 

voorbeeld gegeven opdat gij zou doen zoals ik U 

gedaan heb. Dient elkaar. Heb elkander lief. En 

ook op die avond breekt hij brood in stukken en 

deelt het uit en ook de wijn deelt Hij uit. En Hij 

zegt er bij: dit brood , dat is mijn lichaam, deze wijn, dat is mijn bloed. 

Neem er van, eet en drinkt en denk eraan, dat ben Ik die mijn leven aan 

u geef. En blijf dat doen om aan Mij te denken. 

’s Avonds en ’s nachts vertoeven we met Jezus in de hof van Olijven, We 

maken de angst van Jezus mee, angst voor wat hem te wachten staat. 

We maken mee hoe zijn vriend Judas Hem verraadt en laat gevangen ne-

men, we zien hoe godsdienstige en wereldlijke leiders hem veroordelen 

tot de kruisdood.  

 

 

 



 

“LEIEHOME - “VOOR WARME ZORG” - 31  

Goede Vrijdag 

Die weg naar het kruis op Golgotha, die kruisweg 

gaan we in Leiehome die vrijdag na het sober 

maal samen beleven in de polyvalente zaal. 

 

 

Maar je kan die kruisweg op een ander moment ook alleen doen. In de 

kapel kan je bij veertien beeldjes terecht die allemaal een moment uit die 

tocht van Jezus uitbeelden. Van statie tot statie kan je u als gelovige 

door het beschouwen van die lijdensweg van Jezus in gedachten en  

gebeden in zijn lijden verdiepen en bidden voor allen die vandaag hun 

kruisweg te gaan hebben.  

 

Paaszaterdag noemen we ook Stille zaterdag. Dan zijn 

er geen diensten in de kerk. Er is de ganse dag stilte bij 

het graf van Jezus. 

Maar ’s avonds, als de zon is ondergegaan, gaan we de 

nacht van de verrijzenis in. In de voornaamste kerken 

wordt dan een Paaskaars, symbool van Jezus die ons leven 

en ons licht is, gewijd. In een lange wake wordt dan  

gevierd hoe God de geschiedenis door met zijn volk op weg 

is gegaan, hoe Hij ons het meest nabij is in Jezus die ons in zijn leven, in 

zijn lijden, in zijn kruisdood en zijn Verrijzenis  getoond heeft dat God 

liefde is en dat liefde sterker is dan de dood. En in zijn Verrijzenis wordt 

duidelijk dat liefde en leven het laatste woord hebben. Dat alles vieren 

we in  Leiehome op Pasen zelf met een feestelijke eucharistie. 

 

26 mei: Hemelvaart 

Op mijn eeuwigdurende natuurkalender staat bij  

1 mei: “Met de eerste mei hebben alle vogels een 

nest of een ei. Behalve de kwakkel en de spriet, 

die wonen met Sint-Jan nog niet.” Mei is de  

bloei- en bloemenmaand bij uitstek en natuurlijk 

ook de Mariamaand. Daar wordt in Leiehome  

zeker ook de nodige aandacht aan gegeven. Maar 

ik sta nu even stil bij het grootste feest in de 

meimaand, dit jaar op 26 mei. Dan zijn we veertig dagen na Pasen en 

dan vieren we het tweede grote Paasfeest, nl. Hemelvaart van de Heer. 

Laat mij duidelijk zijn.  
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Wij vieren geen afscheid van Christus. Christus neemt geen afscheid 

van de aarde. Hij is op een nieuwe wijze tegenwoordig, Heer en God 

voor de mensen van alle landen, alle tijden, alle rassen en generaties. 

Hemelvaart vieren wil niet zeggen: naar de hemel omhoog kijken. De 

hemel is daar waar wij God ontmoeten. Dit gebeurt overal waar wij 

liefde, vreugde en geluk schenken en ervaren. Voor ons begint de he-

mel op aarde, dus in Leiehome. Hemelvaart zullen we vieren met een 

eucharistieviering. 

 

5 juni: Pinksteren 

Het derde grote Paasfeest is Pinksteren.  

Pinksteren wordt altijd gevierd op de  

vijftigste dag na Pasen. Pinksteren, het feest 

waarop wij mogen vieren dat de geest van 

Jezus, Gods  goede geest in ons verder leeft. 

Niemand heeft ooit God gezien. Niemand 

heeft dus ook de heilige Geest van God  

gezien. 

Je kan Hem niet zien. Wat je wel kan zien 

zijn de mensen, die door de heilige Geest 

worden bewogen en goede dingen doen. 

Wat hebben we in deze coronatijden niet allemaal gezien aan inzet van 

zorgverstrekkers en mantelzorgers in ons Leiehome, in andere rust- en 

ziekenhuizen en ten huize. Je ziet ouders die met veel zorg en  

toewijding, hun kinderen begeleiden. Je ziet mensen die hun werk van 

huis uit of op de werkvloer plichtsgetrouw en met vreugde volbrengen. 

Bekwame, harde werkers, en altijd  goed gezind. Je ziet Gods geest 

niet. Je ziet mensen door Gods geest bewogen goede dingen doen.  

Dat vieren we met Pinksteren. Ik eindig met een gebedje: 

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw 

kracht. Hemelse vrede, deel u nu mede aan een wereld die U  

verwacht. 

Ik wens u de mooiste lente van uw leven. 

Met een hartelijke groet. 

 

Wilfried Van Wilder, priester van Leiehome 
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Iedereen kent wel kamperfoelie, de klimplant die 's avonds zo heerlijk gaat 

geuren, tenminste als hij met zijn wortels voldoende vochtig staat. 

Maar niet alle kamperfoelies klimmen en niet alle kamperfoelies geuren. En ze 

hebben ook niet allemaal vochtige grond nodig. Het botanische geslacht 

'kamperfoelie' kent vele telgen, elk met hun eigen karakteristieken. Kamper-

foelie wordt ook wel 'geitenblad' genoemd, al te letterlijk vertaald uit het 

Frans ('chèvrefeuille'). De Engelse naam is prachtig: 'Honeysuckle' 

 

 

 

            

           Onze inheemse klimkamperfoelie 

 

 

Bij de klimmers is er allereerst onze inheemse kamperfoelie (Lonicera pericly-

menum, met gele bloemen) en de daaruit ontwikkelde cultivars (meestal met 

meer rood in de bloemen). Dat is van nature een bosrandplant, die graag zijn 

wortels in vochtige schaduw heeft. Om rijk te bloeien moeten de bladeren wel 

genoeg zon vangen.In de binnentuinen van Leiehome kun je ze vinden.  

Daar is ook luwte, net zoals in een bos. 

Er zijn ook klimkamperfoelies die van zon en wind houden, met hun voeten in 

droge grond. Meer zelfs: als ze die omstandigheden niet hebben, krijgen ze 

ziektes zoals meeldauw en bladverlies. Een voorbeeld is Lonicera Japonica 

'Halliana'. In Leiehome vind je hem op de groenblijvende smalbladige  

compacte 'paplauriertjes' bij de parking, aan de ingang aan de straat, bij de 

slagboom.  Zo krijg je tweemaal bloei: eerst de paplaurieren en daarna de 

kamperfoelie. Ook wordt het massief levendiger: stugge, donkergroene strui-

ken en daarin slingerende ranken met een bleker, zachter blad. Elk jaar wordt 

de kamperfoelie wat gedund, zodat hij zijn 'kapstok' niet versmacht. 

Ook deze klimkamperfoelie geurt. Deze soort is 'halfgroenblijvend':  

de bladeren van het vorige jaar zijn nog min of meer aanwezig als de nieuwe 

al uitlopen. 

 

 

           Lonicera Japonica Halliana 
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Een andere klimkamperfoelie is écht groenblijvend: Lonicera henryi.  

Deze laat zijn oude bladeren pas vallen als hij al lang nieuwe bladeren 

heeft. Er is er een te bewonderen vanuit de eetzaal en in de binnentuin-

met-vijver: rechts van de leefgroep (als je naar buiten kijkt). 

Elk voordeel heb zijn nadeel: wél wintergroen en goed bestand tegen 

ziektes en bladluizen, maar helaas niet geurend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle klimkamperfoelies zijn rechtswindend. Dat wil zeggen dat ze aan de 

vóórkant van de stok, tak of touwtje waarop ze klimmen, naar lìnks 

draaien (op de tekening de rank réchts :). Waarom heet dat dan réchts-

windend?! 

Omdat ze, van bovenaf bekeken, met de klok mee draaien, naar réchts 

dus. Ikzelf heb het jàren verkeerd geleerd. Vroeger kon ik precies van 

elke klimplant zeggen of hij links- dan wel rechtswindend was. Nu ben ik 

de kluts kwijt en weet ik het niet meer … 

 

 

 

 

 

 

Ik spreek nu al de hele tijd van 'klimkamperfoelies. Zijn er dan andere? 

Jazeker: er zijn ook struikkamperfoelies. 

Inheems is de rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum). Vooral in de Ar-

dennen kun je hem aantreffen, maar ook in het park van Leiehome. Het 

is een forse, gezonde struik die schaduw en luwte, maar ook zon en wind 

verdraagt. Hij bloeit in de zomer met kleine bloempjes en krijgt in de 

herfst bessen, zoals alle kamperfoelies. Geuren doet hij nauwelijks. 
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Een interessantere sierstruik is de super geurende winterkamperfoelie, 

Lonicera fragrantissima. 

Die staat in het park onder andere waar de parking aan het gebouw 

komt, onder de ceders aldaar. 

Het is bijna een winterbloeier: hij bloeit (vooral) in februari. Hij is niet 

echt bladhoudend, maar hij houdt lang zijn blad en loopt vroeg uit. Daar-

tussenin staat hij volop in bloei.  

Het is een uitheemse struik, maar hier heeft hij zeker zijn ecologisch be-

lang: de eerste hongerige hommels die na de winter uitkomen (de konin-

ginnen zijn dat), vinden bij hem het nodige stuifmeel en nectar. Later op 

het jaar zijn er dan de bessen, voor vogels en kleine zoogdieren. 

Lonicera fragrantissima is een forse soort, geschikt voor parken en gro-

tere tuinen. Er bestaat ook een kleinere, dichtvertakte, rijkbloeiende 

vorm, voor waar minder plaats is: Lonicera 'Winter Beauty' (rozerode 

hartjes als vruchtjes). 

Sommige struikkamperfoelies krijgen ook voor de mens eetbare 

(blauwe) vruchten: de Siberische of Japanse honingbes (kruisingen van 

Lonicera kamtschatica en L. caerulea). 

Niet in het park van Leiehome, maar gewild in de permacultuur en de zo-

geheten voedselbossen. 

 

 

 
 
 
 
  

 honingbessen 

 
 
 
 
 
 

        
En dan is er nog een ander type struikkamper-

foelie: Lonicera nitida en L. pileata. U kent wel-

licht de namen niet, maar wél de struiken. In 

het park van Leiehome vind je ze in de binnen-

tuinen en aan weerszijden van de doorgang 

naar de verste parking (de personeelsparking). 

        Lonicera nitida 
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Ze hebben dichte, donkergroene én wintergroene blaadjes, waardoor ze 

lijken op Buxus. Een belangrijk botanisch verschil is de inplanting van de 

blaadjes: paarsgewijs bij Lonicera, verspreid (= afwisselend ingeplant) 

bij Buxus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het belangrijkste botanische verschil zit hem in de opbouw van de  

bloemen (op basis waarvan het plantenrijk wordt ingedeeld): alle  

kamperfoelie-soorten hebben gelijkaardige bloemen. Bij de klim-k 

amper-foelies zijn de bloembuisjes langgerekt (zie eerste foto in het  

begin van dit artikel), bij de struikkamperfoelies zijn ze compacter.  

Maar het bloemschema is wel gelijkaardig.Ook deze compacte struikjes 

bloeien, maar de bloempjes zitten vaak verscholen tussen het dichte ge-

bladerte. Ze krijgen ook bessen, die bij deze soorten staalblauw zijn. 

 

 

 

 

 

Kamperfoelie-bloempjes met korte 

bloembuisjes 

 

 

 

 

Koen Mogensen, tuinman van Leiehome 


