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Samen Veerkrachtig
Het was het afgelopen half jaar een vrij

nieuwe directeur verwelkomen. We hebben er

bewogen periode voor ieder van ons. Ook

alle vertrouwen in dat dit iemand zal zijn die

op Sint Oda was het alle hens aan dek. We

de visie van Sint Oda mee onderschrijft om
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mogen trots zijn op al onze medewerkers die

onze missie verder waar te maken: het geluk

in moeilijke omstandigheden het beste van

en het welzijn van onze gasten bevorderen.

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
Leen Hulshagen

zichzelf bleven geven. We zijn fier op onze

Iemand die past binnen onze warme organi-

gasten die het beter dan verwacht hebben

satie, die ons allen weet te verbinden en die

gedaan. We hebben immens veel respect voor

de goede naam van Sint Oda mee helpt te

alle ouders die begrip toonden voor de vele

bestendigen …

ABONNEMENTEN
Abonnementen kunnen elk
moment ingaan.

strenge maatregelen en die het lot van hun
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Gewoon abonnement: 30 euro
Steunabonnement: 60 euro
BE46 3350 0389 8436
met vermelding
‘Abonnement Sint Oda Contact’
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Aangezien we als organisatie ook sterk in-

moesten leggen. En in het bijzonder ligt ons

zetten op het welzijn van onze medewerkers,

hart ook bij de mensen thuis. Zij die hun kind

organiseren we in oktober opnieuw een Week

thuis hebben opgevangen of dat nog steeds

van de Veerkracht. Een editie die coronaproof

doen. En we zijn blij dat heel wat vrijwilligers

is, maar die evengoed aandacht schenkt aan

ook de weg naar Sint Oda terugvinden.

de mentale gezondheid van ieder personeelslid. Want hoe dan ook, zullen we nog een

Sint Oda Contact wordt
aangeboden aan ouders en
voogden van de zorggebruikers,
aan personeelsleden, vrijwilligers
en beheerders.

Maakt deel uit van vzw Stijn
BE 0439.452.461
RPR ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Afdeling Hasselt
www.stijn.be - info@stijn.be

kinderen noodgedwongen in onze handen

hele tijd moeten leven met het virus. Met alle

directeur moesten stellen, hebben we er ons

uitgewerkte scenario’s die nu op tafel liggen,

de voorbije periode weten door te slaan. Onze

houden we het veilig, maar verliezen we het

oprechte dank gaat ook uit naar dokter Hilde

menselijke aspect niet uit het oog.

Olivié die ons Sint Oda-schip de voorbije

Kortom, als we er samen voor blijven gaan,

maanden door woelige wateren hielp leiden.

kunnen we met vertrouwen de toekomst tege-

In deze editie van Oda Contact deelt zij haar

moet kijken.

ervaringen met ons.
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Leen, Waut en Stijn
Intussen is ook de vacature voor een nieuwe
algemeen directeur uitgeschreven. Als alles
vlot verloopt, dan kunnen we dit najaar een
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SINT ODA 2.0

“Evenwicht zoeken tussen
veiligheid en menselijkheid”
Dat 2020 zo anders zou verlopen, had niemand verwacht. Medio maart werden we overrompeld door
de coronapandemie. Hierop was niemand voorbereid. Ook Sint Oda niet. Het was het voorbije half jaar
alle hens aan dek. In de leefgroepen, maar ook achter de schermen werden er maatregelen uitgevaardigd en draaiboeken opgesteld. Hiervoor werd een crisisteam in het leven geroepen waarin dokter Hilde

DR. HILDE OLIVIÉ
• Verantwoordelijke arts
Medische Dienst Sint Oda
• Kinderarts UZ Leuven
• Specialisatie: Multidisciplinair onderzoek bij en
opvolging van kinderen met
ontwikkelingsstoornis

Olivié het voortouw nam.

Over het algemeen hebben we het – achteraf bekeken –
goed gedaan. Dat we meteen al de ernst van de situatie
goed konden inschatten, maakte dat we onmiddellijk
strengere dan de doorsnee maatregelen hebben genomen. Achteraf bleek dat de enige juiste manier geweest
te zijn.
Intussen hebben we een heel uitbraakplan achter
de hand met verschillende scenario’s waartussen we
kunnen schakelen. Vandaag zitten we in de gele fase
– niveau 1 oftewel: ‘het nieuwe normaal’. De volledige
lockdown ligt gelukkig al een hele poos achter ons en
hopelijk hoeven we die – dankzij de vele gecreëerde tussenniveaus (zie schema) – niet meer mee te maken. Toch
horen we graag bij dr. Hilde Olivié hoe zij terugblikt op
die onwerkelijke periode medio maart.
Hoe blik je terug op 12 maart? De dag dat er besloten werd om Sint Oda in volledige lockdown te laten
gaan?
“Uiteindelijk overviel de coronapandemie ons plots.
De berichtgeving in de media was aanvankelijk niet zo
alarmerend, maar ineens moesten we dan toch snel
een beslissing nemen. Die van een volledige lockdown.
Dat was voor iedereen best een bittere pil om te slikken,
maar het was het beste wat we op dat moment konden
doen en absoluut noodzakelijk. Dat dit de start was van
een periode die wel heel lang zou duren, kon niemand
op dat moment inschatten. Ook als arts was het voor
mij best een heftige en zware periode. Het lot van ieders
dierbaren lag nog meer dan anders in onze handen,
wat een enorm verantwoordelijkheidsgevoel met zich
meebrengt. En dus ook wel extra stress…”
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Er werd meteen een crisisteam in werking gesteld.
Ongezien binnen de Sint Oda geschiedenis. Wat is
de rol van het crisisteam?
“Bij het uitbreken van de crisis hebben de directie en de
medische dienst spontaan de handen in elkaar geslaan.
In het begin moesten we zo goed als continu paraat
staan. En ook in het weekend hadden we vaak overleg.

Het lot van ieders dierbaren
lag nog meer dan anders in
onze handen
Het kwam erop neer om besmettingen binnen en buiten
Sint Oda op te volgen en om de nodige richtlijnen en
maatregelen uit te schrijven. De vanuit de overheid en
VAPH verspreide richtlijnen moesten ook telkens vertaald
worden naar de doelgroep in kwestie en moesten steeds
weer aangepast worden. Voorts was het onze taak om
te luisteren naar bezorgdheden van het personeel en
ouders. We hadden ook nauw overleg met verschillende van onze diensten. Zeker bij het uitwerken van de
exitstrategie hebben we getracht verschillende partijen,
onder andere de Gebruikersraad en Ondernemersraad,
zo veel mogelijk te betrekken.”
“Daarnaast was het ook onze taak om de kalmte en rust
te bewaren in tijden dat er paniek was. En nu komt het
erop aan om te leren samenleven met het virus, maar
het toch blijvend ernstig nemen. We moeten ervoor zorgen dat onze maatregelen zowel onze gasten als onze
medewerkers goed beschermen, maar we moeten er
ook voor zorgen dat het leefbaar blijft. We proberen een

evenwicht te vinden tussen enerzijds maximale risicobeperking en veiligheid. Anderzijds moeten we er ook over
waken dat alles haalbaar blijft op lange termijn. We
mogen het menselijke aspect niet uit het oog verliezen.”
Welke obstakels moesten jullie overwinnen?
“In eerste instantie kwam het erop neer om het Covid-19
virus te leren kennen. Aanvankelijk werd het afgedaan
als een ‘griepje’, maar het klinisch beeld was uiteindelijk
veel breder dan oorspronkelijk gedacht. We moesten
leren hoe het virus zich verspreidt, hoe we onze gasten
het best konden behandelen … In principe ben ik kinderarts en behandel ik personen met een handicap. Maar
nu moest ik me – net zoals zoveel andere dokters – bijna
omscholen tot infectioloog en viroloog.”
“De zoektocht naar beschermingsmateriaal hebben we
moeten aanvatten, en met ons heel België. Daarnaast
hebben we moeten ijveren om testmateriaal ter beschikking te krijgen. Aanvankelijk konden we op Sint Oda
zelf niet testen, pas na enkele weken kregen we wissers
ter beschikking om bewoners met een vermoeden van
een Covid-19 besmetting te testen. Later hebben we in
mei ook een globale testing gedaan bij bewoners en
personeel. Dat kwam op een goed moment en stelde ons
in staat om met een vrij gerust gemoed werk te maken
van een overgang van lockdown naar een beginnende
exitstrategie met stapsgewijze versoepelingen. Intussen
neemt de verpleegkundige dienst de testing voor haar
rekening wanneer er een vermoeden van besmetting is
bij een bewoner op Sint Oda. Het is geruststellend om te
weten dat we nu kunnen testen wanneer het aangewezen is en we het nodige materiaal hiervoor voldoende ter
beschikking hebben.”

Het uitgebreide
uitbraakplan geeft
gemoedsrust
Het was in volle coronacrisis alle hens aan dek.
Waar ben je best tevreden over?
“Achteraf bekeken ben ik heel trots op de inzet van onze
medewerkers die met een enorme gedrevenheid ineens
heel anders moesten gaan werken. Soms kwamen daar
ook andere taken en functies bovenop. Ook werden er
creatieve oplossingen gezocht om onze bewoners toch
een aanbod te blijven geven. En ook de bewoners hebben dit allemaal vrij goed over zich heen laten gaan.”
Wat hebben we geleerd en wat nemen we mee,
mocht er zich een nieuwe golf voordoen?
“Hopelijk moeten we geen volledige lockdown meer
meemaken. Vandaar ook het uitgebreide uitbraakplan.
Afhankelijk van het besmettingsniveau in Sint Oda, als
lokaal in de gemeente Pelt en naburige gemeentes,
schakelen we tussen de verschillende niveaus. En die zijn
allemaal al helemaal gedetailleerd uitgeschreven. Het
uitbraakplan is een langetermijnplan, we moeten niet
meer ad hoc handelen. Alles is klaar. Maar we houden
ook rekening met het voortschrijdend inzicht over het
Covid-19 virus, waardoor het een dynamisch plan blijft.
En ook al moeten we gaan verstrengen en een niveau hoger schakelen, we proberen er maximaal naar te streven
dat bezoek mogelijk blijft.
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Bezoek dient wel nog steeds buiten plaats te vinden of
in een aparte ruimte, zoals op de kamer van de bewoner,
waarbij goed ventileren van de ruimtes belangrijk is.”
“Het einde is helaas nog niet in zicht. Dus we gaan wel
nog even moeten blijven volhouden. We hopen dat we
op niveau 1 – ‘het nieuwe normaal ‘ – kunnen blijven
functioneren binnen Sint Oda. Dat is een redelijk haalbare kaart: voor personeel, bewoners en familie. En omdat social distancing bij onze doelgroep moeilijk is, zal
het dragen van mondmaskers belangrijk blijven. Net als
het handhaven van een goede handhygiëne. Daarnaast
blijven we alert voor mogelijke symptomen en zal testing
belangrijk blijven, zeker in de komende winterperiode.
We blijven ook werken met leefgroepbubbels. Dat is de

basis van onze huidige werking. We waken er dus over
dat bewoners uit diverse leefgroepen niet mixen.”
“We zitten intussen al even in het nieuwe normaal. En
tot nu toe zijn er nog geen nieuwe besmettingen. Dat
is een opsteker en toont aan dat onze maatregelen
werken.
Blijvend de maatregelen en richtlijnen opvolgen is
een professionele verantwoordelijkheid van het personeel naar onze gasten toe en een solidariteit van alle
families van onze bewoners naar elkaar toe, vanuit
een uitzonderlijke bezorgheid voor elkaars welzijn en
gezondheid.”

Er is een vaccin beschikbaar en/
of er is een groepsimmuniteit. Alle
contacten kunnen plaatsvinden.
Handhygiëne (voor het eten en na
toiletbezoek) blijft noodzakelijk.

NIVEAU 0

LAAG
RISICO

Er is een beperkte transmissie
van besmettingen, waardoor
verhoogde waakzaamheid is
aangewezen. Contacten tussen
mogelijke verspreiders worden
beperkt. Functioneel noodzakelijke
contacten kunnen doorgaan met
inachtneming van de toepasselijke
veiligheidsmaatregelen.

NIVEAU 1

Er is een systematische transmissie
van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten
tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en
vinden plaats binnen een context
waar risicofactoren zoveel mogeljk
onder controle worden gebracht.

NIVEAU 2A
NIVEAU 2A+

GROEN

GEEL

MATIG
RISICO
ORANJE

NIVEAU 2B

HOOG
RISICO
ROOD
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Er zijn wijdverspreide
besmettingen in de samenleving
en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke
verspreiders moeten maximaal
vermeden worden.

NIVEAU 3

Ik voelde me de voorbije maanden als een kapitein op een groot schip
terechtgekomen in een zeer woelige storm
die het stuur stevig moest blijven vasthouden
om niet te kapseizen en de juiste koers te blijven varen.

Maar dat is enkel mogelijk geweest dankzij:
Een directieteam die het kompas hielp lezen en de koers in de soms angstige tijden mee bleef
ondersteunen
De wasserij, keuken, technische dienst, magazijn … die onontbeerlijk waren om de motor van het
schip te laten blijven draaien: lekkere proviand, bestellen en rondbrengen van allerlei materiaal,
zorgen voor het wassen en desinfecteren van het nodige beschermingsmateriaal

UITBRAAKPLAN SINT ODA
NUL
RISICO

Message in a bottle

Een zeer gedreven poetsploeg die poetste, en poetste, en poetste, telkens als het schip weer
overspoeld werd door een golf

HET OUDE
NORMAAL

Het leefgroeppersoneel en therapeuten die in woelige omstandigheden moesten blijven roeien en
zorg geven aan onze kwetsbare passagiers (= gasten), in ‘zware’ werkkledij

HET NIEUWE
NORMAAL

PARTIËLE
LOCKDOWN

• Preventie en hygiëne
maatregelen
• Alert zijn voor symptomen
• Leefgroepbubbels
• Testing en contactopsporing
• Verantwoordelijkheid bij
personeel, families

1 of enkele
besmettingen IN
Sint Oda(1 of enkele leefgroep(en)
van zorggebruikers

• Kamer-en groepsisolatie in
1 of enkele leefgroepen
Hier zijn dan beperkingen
aan gebonden voor die
leefgroep(en) gedurende de
isolatieperiode
• Bij verhoogde werkdruk
komt er ondersteuning via
bepaalde diensten/acties
(=niveau 2+)

Alle ondersteunde diensten (secretariaat, communicatie, sociale dienst, pedagogische dienst …)
onmisbaar in onze ondersteunende communicatie met diegenen die op het land achterbleven en
regelmatig naar hen nieuws doorseinden
Een sterk medisch team aan de zijde van de kapitein, dat hard werkte om de storm mee te temperen en alle ‘zee-zieke’ passagiers alle nodige medische zorgen toediende
En ook al onze passagiers (= gasten), die willens nillens mee moesten varen in deze storm en
waarvan sommigen ‘zee-ziek’ werden. Enkelen dienden ook voor één of enkel weken in hun kajuit
te blijven. Spijtig genoeg overleefden sommigen van onze dierbare passagiers deze storm niet,
maar we zullen hen blijven koesteren in onze gedachten
En vooral de ouders en familie die op de kade moesten achterblijven, met zeer veel angst en
onzekerheid, maar toch liefdevolle en bemoedigende berichten bleven sturen

Maar het land komt terug in zicht, we komen weer aan wal.

PARTIËLE
LOCKDOWN

Alarmerende besmettingsdrempel
lokaal (RONDOM
Sint oda)

• Vermindering in het aantal
bewegingen van en naar
Sint Oda om kans op virus
naar sint Oda te beperken

En in de toekomst zullen we op de uitkijk blijven staan.

VOLLEDIGE
LOCKDOWN

Meerdere zorggebruikers en/of
personeel besmet
in meerdere
leefgroepen of
onduidelijke
verspreiding van
besmetting

• Beperkingen zijn van
toepassing en voor heel
Sint Oda

Hilde Olivié

Een heel warme groet,
En in morse code:

− :)

:) −

− :)

− :) −

Hoofdarts Sint Oda
10 mei 2020			
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IN BEELD

Binnen Sint Oda valt steeds heel wat te beleven. Omdat beelden toch veel meer zeggen
dan woorden, vind je hier een overzicht van voorbije activiteiten en gebeurtenissen.

MUZIEKNAMIDDAGEN
ZOMER
OPENING VAN DE
VAKANTIE 3 JULI

CORONA-MISVIERING
DE HAAG 15 JULI

VRIJWILLIGERS
TUINWERK 14 JULI

TRAKTATIE

WATERMELOENEN 7 AUGUSTUS
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BBQ HEULTJE FEESTJE LINDA 60 JAAR

BUITENBEENPOP
CORONA-EDITIE 28 AUGUSTUS

Een warme terugblik vanuit Heultje DE…
De zomervakantie 2020 was net dat
tikkeltje anders. Maar voor team Heultje DE de kans om extra origineel uit
de hoek te komen.
We openden onze vakantie met een
‘Fiesta’. Zangers Gi en Piet zorgden
voor de positieve, muzikale noot.
Personeel en gasten zetten hun beste
beentje voor. De eerste voorzichtige
danspasjes, helaas in de gietende
regen. Daarna een polonaise onder
de brandende zon. Gelukkig konden
we op mankracht van de technische
dienst rekenen om een grote party
tent te verhuizen, die ons dan toch de
nodige beschutting gaf.
Er volgde een zoete traktatie van
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Munters met verse aardbeien. Daar
konden we wel wat mee: milkshake,
chocolade of suiker erop… Iedereen
likte zijn vingers af. Tussendoor werd
er veel gewandeld en fervent gefietst.
De vakantie bracht ons ook nog een
heerlijke verwendag op het Heultje,
een brunch, een relaxerende klankschaalsessie in Sens-city en een actieve padvindersdag. Hiervoor mochten
een tentje in de voortuin, uniformen,
wandelschoenen en veel kampliedjes
natuurlijk niet ontbreken. Die klankschalen vonden onze gasten zo fijn,
dat we er nog eens een Chinese dag
rond hebben uitgewerkt. In mooie
geisha outfits hebben we ook deze
dag onze lieve gasten in de watten

gelegd.
Maar helaas komt aan alle mooie
liedjes een einde. Daarom besloten we
om deze onvergetelijke vakantie in stijl
af te sluiten. Een grote heultjes barbecue, per leefgroepbubbel, kon dan
ook niet ontbreken. Gi en Piet zorgden
opnieuw voor een vleugje muziek om
bij weg te dromen. Benieuwd welke
avonturen ons dit najaar te wachten
staan.
Team Heultje DE.
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UV-C technologie in Sint Oda
In tijden van Corona zijn we op Sint Oda met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Gebrek aan beschermingsmateriaal was daar één van. Bovendien ging de schaarste aan de broodnodige beschermende materialen hand in hand met enorme prijsstijgingen. Vandaar dat we op zoek gingen naar bijkomende inventieve oplossingen.

Logistieke afhandeling
Binnen Sint Oda hebben we de afspraak dat elke medewerker die werkzaam is in een leefgroep vijf persoonlijke
FFP2-maskers krijgt. Dit masker wordt door de medewerker zelf gepersonaliseerd. Na het FFP2-masker 8 uur
gedragen te hebben, zal het via een intern transportsysteem toekomen bij het UV-apparaat.
Majella, Magda en Elizabeta stonden tijdens de eerste

OPROEP
Zit je met een
alledaags probleem?
Meld het ons.
Vanuit de dienst Innovatie willen wij heel
graag meezoeken naar goede oplossingen
voor alledaagse probleempjes. Dit doen

Een FFP2-masker kostte vóór de Corona pandemie

Zo vernamen we dat bepaalde ziekenhuizen water-

golf in voor de bediening van het UV-apparaat. Iedere

minder dan 1 euro. Half april 2020 werden deze maskers

stofperoxide gebruiken om maskers te desinfecteren.

voormiddag werden de opgehaalde masker per vier

aangeboden aan € 9 per stuk! Eén leefgroep die 3 we-

Meteen bleek deze technologie erg omslachtig en ook

behandeld. Vervolgens werd ieder masker individueel

ken een groepsisolatie moet doorlopen, heeft gemiddeld

het aantal keren hergebruik van FFP2-maskers bleek

verpakt en vond het weer zijn weg terug naar de juiste

150 FFP2-maskers nodig. Dan loopt de kostprijs snel

relatief beperkt.

medewerker in de juiste leefgroep.

ook gegarandeerd kunnen worden. Helaas garandeer-

We namen contact op met IN4Care, waarvan de direc-

Het desinfecteren van een FFP2-masker zullen we 8

den de hoge prijzen en de vooraf opgevraagde keu-

teur ons een tijdje geleden een bezoek bracht. IN4Care

keer kunnen toepassen per masker. Om de tel niet te

ringscertificaten voor deze maskers toch niet altijd de

is eigenlijk een Health Innovation Center die actuele

verliezen zal ieder FFP2-masker van een aanduiding

kwaliteit. Maskers moesten af en toe op het aangezicht

behoeftes in zorg en welzijn aanpakken via innovatieve

voorzien worden per desinfectiebeurt. Daarna wordt het

afgeplakt worden om goed te kunnen aansluiten maar

projecten met enorm veel leden en partners. IN4Care

FFP2-masker vervangen door een nieuw exemplaar, door

dit maakte de maskers natuurlijk minder aangenaam

bracht ons in contact met een firma die eenvoudige ap-

de medewerker die het UV-apparaat bedient. FFP2-mas-

tot dragen.

paraten verkoopt die o.a. maskers kunnen desinfecteren

kers worden enkel gebruikt van zodra een leefgroep in

doormiddel van ultra violet licht (UV). Na uitpluizen van

isolatie moet. Door te werken met dit UV apparaat, kun-

Het werd ons snel duidelijk dat we de zeldzame

literatuur, zagen we inderdaad bewijzen dat deze tech-

nen we zorgen dat onze beste FFP2- maskers in omloop

FFP2-maskers zouden moeten hergebruiken. Recycleren

nologie gehanteerd kan worden in strijd tegen Covid-19.

zijn en hergebruikt worden.

weinig geweten is, is zeker niet vanzelfsprekend. We do-

De mogelijkheden van UV-C technologie

Het UV-apparaat is eigendom van Sint Oda en kan

ken in de literatuur en namen contact op met verschil-

Er zijn verschillende vormen van ultra violet licht (A, B

uiteraard ook ingezet worden om andere voorwerpen

lende ziekenhuizen.

en C). Licht met een paarse kleur, denk maar aan black

dan FFP2-maskers te desinfecteren. Zo worden de

light, een zonnebank of een apparaat aan de kassa om

actiwatch-horloges na gebruik telkens gedesinfecteerd.

geldbiljetten te controleren op echtheid. Dit zijn voor-

Maar ook apparatuur van de verpleegkundige dienst

beelden van UV-A en UV-B.

(bv. stethoscopen…) sleutels, GSM of tablets kunnen in

Van UV-C licht weten we dat het DNA van ziektever-

dit apparaat.

wekkers beschadigt. Daarom heb je vast en zeker deze

Voorlopig staat dit apparaat nog in het gebouw van de

technologie ook al gezien bij tandartsen of operatie-

werkhoek, maar op termijn is het de bedoeling dat het

kwartieren: ’s nachts werkt men er vaak met UV-C licht

UV-apparaat korter bij de verpleegkundige dienst zal

zodat de ruimtes gedesinfecteerd zijn.

staan.

via mail sally.schorpions@oda.stijn.be

Ons apparaat is afgesloten dus er ontsnapt geen licht.

Alleszins kunnen we besluiten dat innovatie en ons inno-

Het is een kwestie van de klep dichtdoen en het appa-

vatienetwerk ook enorm belangrijk is om de coronacrisis

Blijf vooral niet met je vragen zitten, er
bestaat misschien een oplossing.

raat doet vanzelf zijn werk voor de maskers die we erin

te kunnen overwinnen. Het toestel was duur in aankoop

plaatsen. Op het einde van de desinfectiecyclus gaan

maar we kunnen met een geruster hart het najaar in-

de UV-C lampen automatisch uit. Alle ziekmakers zijn

gaan nu we weten dat we onze goede FFP2-maskers wel

vernietigd en het FFP2-masker is dan gedesinfecteerd.

8 keer kunnen hergebruiken.

enorm op. Tenslotte moest de kwaliteit van de maskers

van mogelijks besmet materiaal met een virus waarvan
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we al voor veel leefgroepen en hun begeleiders. Maar wist je dat je als ouder of familielid ook bij ons terecht kunt? Als je in je
thuissituatie hindernissen tegenkomt, dan
willen we je hier graag in ondersteunen.
Enkele mogelijke voorbeelden waar wij je
bij kunnen helpen:
• Wat is een geschikte (stevige, veilige)
brilmontuur en waar kan je die kopen?
Welke merken bestaan er zoal?
• Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar
om een kind veilig en comfortabel met de
wagen te vervoeren?

Wist je bijvoorbeeld dat er een hulpmiddel
bestaat dat er voor zorgt dat het kind de
autogordel niet zelf kan losklikken?
Wist je dat er 3-kops tandenborstels
bestaan voor kinderen en volwassenen om
snel en goed hun tanden te poetsen?
Weet dat je welkom bent met al je vragen.
Samen zullen we op zoek gaan om een
gepaste oplossing te vinden.
Je kan Kim Scheepers bereiken via het
intern nummer 5890 of 011 805 890. Of
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Meulke 2
LEEFGROEP IN DE KIJKER

Hallo allemaal,
Wij zijn: Brandon, Warre, Dani, Conner
en Femke van Meulke 2. We zijn een leuke,
drukke bende. Sinds het begin van het
Meulke wonen wij samen. De begeleiders,
therapeuten en juffen proberen ons zoveel
mogelijk te stimuleren in onze ontwikkeling.
Zo oefenen ze met ons: stappen, zelfstandig leren eten, aan en uitkleden, fietsen,
schoolse vaardigheden … Samen doen we
veel leuke dingen en beleven we heel wat
avonturen. De begeleiders doen er alles
aan om een lach op onze gezichtjes te
toveren. Er zitten dan ook heel wat zangtalenten onder hen. Ze spelen poppenkast
voor ons. En ze volgen, tot vervelends toe,
onze instructies op zoals kiekeboe-spelletjes spelen, toeteren met de auto. Zo
houden we hen wel aan het werk.

Hoe ziet onze dag eruit?
’s Morgens worden we uit bed gehaald. Wanneer
we zijn opgestaan mogen we eerst kiezen wat
we tussen onze boterhammen willen. Wanneer
we tussen ‘coco’ of ‘kaasgelei’ kunnen kiezen,
kan onze dag al niet meer stuk. Na een passage
langs het toilet genieten we van een badje of een
douche. Na ontspanning volgt inspanning en
moeten we werken.
We moeten dan helpen met onszelf aan te kleden. Dit is al dan niet met volle goesting. Maar
wanneer de motivatie er niet is, halen de begeleiders hun trukendoos boven zodat we het toch samen tot een goed einde brengen. Oefening baart
kunst. Daarna mogen we aan tafel. Wanneer we
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onze boterhammen en chocomelk achter de
kiezen hebben, kan onze dag helemaal goed
beginnen.
Sommigen onder ons worden op de sta-plank
gezet, anderen mogen dan weer hard werken
bij de therapeuten of juffen en nog anderen
mogen gezellig spelen en rondstappen op de
leefgroep. Iedereen komt gedurende de dag
wel aanbod. Wanneer ’s middags de etenskar
eraan komt, staan wij al op de uitkijk en is
het wederom een groot feest. Na snel even
individueel op onze kamer te spelen, mogen
we aan tafel.
Tussen 13.00 en 14.00 uur houden we - zoals
de Spanjaarden - een korte, maar krachtige
siësta. Het is dan maar de vraag wie hier het
meeste deugd aan heeft, onze begeleiders
of wijzelf. Dan volgt er meestal weer een
leuke activiteit. De toppers zijn onder andere
‘wannelen’, fietsen, ‘wemmen’, ’pickwicken’,
naar het ‘plophuis’ gaan (dit laatste zijn de
bankjes aan infinitas). Dan volgt het 4-uurtje,
meestal is dat teleurstellend, fruitpap. Als
we zelf mogen kiezen gaan we voor cake,
ijs,’laai’, koek, … Wie niet?

Samen doen we
veel leuke dingen

Rond 16.00 uur is er weer een toilet/verzorgingsmoment en mogen we even individueel
gaan spelen. Zo komen we na een drukke
dag allemaal even tot rust. Nadat de waskar
is leeggemaakt, krijgt ieder zijn favoriete
speeltje zoals bijvoorbeeld Ipad, het uiltje, het
monstertje, speelboog. Anderen ‘helpen’ dan
weer graag de boterhammen klaarmaken.

Door Mona
Corona bleven vele
vriendjes thuis
mer in voor onze pyjama en mogen we nog
een dvd kiezen of bakken we ‘pangkoeken’
voor onze begeleiders. Dan ‘elpen’ we graag
nog met de waszakken wegdoen en gaan we
nog goeienacht zeggen op Meulke 1. Soms
wordt er nog een verhaaltje voorgelezen en
luisteren we nog wat muziek op onze kamer.
En kunnen we weer heerlijk dromen over de
afgelopen dag.
Vrolijke vriendjes
Door de week komen onze vriendjes, Daan,
Luan, Tijl en Corneel dagelijks spelen. Af en
toe houden we ook een logeerpartijtje met
hen. In de vakantie komen soms ook Louis of
Bryan de boel mee op stelten helpen zetten.
Jammer genoeg zorgde Mona Corona ervoor
dat dit de afgelopen maanden niet altijd
kon. Hierdoor bleven vele vriendjes thuis.

We bleven toen nog maar met vier over.
Ondanks dat we onze vriendjes toch
wel misten, hebben we ook wel genoten
van de rustigere momenten en de extra
aandacht. Gelukkig konden we via de
telefoon en Skype regelmatig met hen
en onze ouders bellen. De begeleiders
hebben ook een gesloten Facebookgroep
gemaakt, zodat onze ouders toch nog
konden meegenieten van de gekke fratsen die we hier uithaalden. Toen er terug
bezoek mocht komen en wij terug naar
huis mochten, gingen onze hartjes nogal
te keer. Wat een blij weerzien! En nog
groter nieuws: vanaf september mogen
Conner en Dani weer met de ‘busch´
naar school en mogen de juffen weer
naar ‘t Meulke komen voor de andere
kindjes.

Na het avondeten duiken we weer de badka-
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OP HET RITME VAN

Brian Boonen
Brandon
•
Erg kan genieten van rust en een knuffel
•
Een echte slaapkop is
•
Bijna onafscheidelijk is van zijn tuutjes
•
Hij een erg vrolijke en goedlachse jongen kan zijn
•
Graag liefde met ‘gevoel’ geeft (stevig knuffelen en
knijpen)

DAT:
E
J
T
S
I
W
Conner
•
Alle liedjes van Studio 100 kan meezingen
•
Het dagritme zo goed kent, hij ermee door kan als interim
•
Een echte chef-kok geworden is tijdens corona
•
Helemaal uit de bol gaat op carnavalsmuziek
•
Zijn rolstoel met één arm kan voortbewegen en zelfs omhoog kan rijden op een steile helling. En natuurlijk kan
hij ook rondstappen.
Warre
•
Heel erg mooi gitaar kan spelen
•
Duidelijk kan aangeven wat hij wilt
•
Door middel van drukknoppen op basis van spraak kan
kiezen waarmee hij wilt spelen
•
Graag met dingen gooit
•
Een echte waterrat is en volop geniet van zijn dagelijks
badje
Femke
•
Het enige meisje op de leefgroep is en dat ze haar mannetje (vrouwtje) wel kan staan
•
Een eigen dialect heeft in SMOG-gebaren
•
Een echte knuffelmie is
•
Niet van teveel water in haar bad houdt. Zo staat de
badkamer helemaal blank
•
Af en toe ook een ondeugende meid is en de jongens
heel graag plaagt. Dit merk je onder andere aan haar
guitig ondeugend lachje
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Dani
•
Graag taken delegeert
•
Het fijn vindt als je met de auto toetert
•
Zijn charmes goed weet uit te spelen
•
Het liefst van al boterhammen met choco eet
•
Het heerlijk vindt om te helpen met de waskar. Indien er
nog hulp nodig is in de wasserij, 1 adres :)
Corneel
•
Een echte acrobaat is
•
Graag in de schommelstoel zit
•
Met zijn blonde krullen op een echte beachboy lijkt
Tijl
•
Voorwerpen op zijn voeten en handen kan balanceren
•
Graag met zijn voeten laat spelen (letterlijk)
•
Een echte knuffelbeer is
Luan
•
Om de 14 dagen naar het Meulke komt
•
Graag met zijn telefoontje van thuis speelt en o wee als
je het hem probeert af te pakken
•
Guitig kan lachen als je hem kriebelt
Daan
•
De vliegtuigen van Kleine-Brogel echt niet leuk vindt
•
Kan omgaan met een ‘echte’ spraakcomputer
•
Graag lacht met de fratsen van een ander
Louis en Bryan twee ‘spring in ’t veldjes’ zijn en zorgen voor
nog wat meer leven in de brouwerij!

Mijn naam:
Brian Boonen
Mijn leeftijd:
24 jaar
Mijn lengte:
2m
Waar ik woon:
op Hei 2 sinds 20
februari 2020, daarvoor woonde ik
in Zorgcentrum Maria ter Engelen in
Klerken (aan de zee ;))

Dagverloop

Als je een dag met mij zou meelopen, zou deze er
als volgt uitzien: ’s Morgens word ik wakker gemaakt door het leefgroeppersoneel, ik sta dan op
en doe mijn rolluiken en gordijnen open. Als ik uit
mijn kamer kom, begroet ik iedereen die al wakker is door hen een high-five te geven. Dan ga
ik als eerste naar de badkamer. Als ik klaar ben
in de badkamer, ga ik op mijn kamer een boekje
lezen tot ze me aan tafel roepen. ’s Morgens en
’s avonds eet ik meestal zes sneden brood met
beleg naar keuze. Doorheen de dag loop ik veel
rond in de leefgroep, luister ik muziek of kijk ik
een film. Soms mag ik ook eens een spelletje op
de tablet spelen. ’s Avonds word ik gewassen en
omgekleed door de zelfstandig verpleegkundige,
dit vind ik wel fijn. Vooraleer ik in mijn bed ga,
wil ik graag zelf mijn rolluiken naar beneden
doen. Ook dan zeg ik iedereen die nog wakker is
slaapzacht.

Taakjes op de leefgroep

Op de leefgroep heb ik enkele taakjes waarmee
ik mijn begeleiders help. Zo breng ik ’s avonds de
waszakken naar buiten, help ik met de etenskar
naar binnen te halen. Als er bestellingen aankomen, dan help ik met melkpakken aangeven en
andere dingen uit de bak te halen.

Mijn favoriete bezigheden

Ik vind paardrijden erg leuk. Ik zit dan alleen op
het paard en ga mee met het ritme van de stappen. Ik vind het ook heel leuk om spelletjes op de
tablet te spelen zoals puzzelen of sorteren. Ik kan
ook gewone puzzels maken, zo heb ik er eentje

met een foto op van mijn vorige leefgroep. Deze
maak ik regelmatig nog eens.
Normaal gezien gaan we op maandag altijd
zwemmen, ook dit vind ik heel fijn om te doen.
Ondertussen krijg ik in het zwembad verschillende taakjes zoals ringen sorteren of eendjes
verzamelen in de bak.
Één van mijn meest favoriete dingen om te doen
is de muzieknamiddag, zeker wanneer hier
Studio 100 muziek wordt afgespeeld. Sinds kort
mag ik af en toe wat industrieel werk doen. Dit
vind ik voor de afwisseling ook wel eens leuk.

Hier word ik blij van

Ik vind het fijn om door mijn begeleiders
geplaagd te worden. Een beetje kriebelen,
kiekeboe spelen of ‘vechten’ vind ik erg fijn. Ik
geniet ook van individuele aandacht tijdens
tabletmomenten of industrieel werk. Verder ben
ik gefascineerd door de kar die het middageten
rondbrengt. Als ik deze kar zie, dan word ik
enthousiast en volg ik hem door de raam tot ik
hem niet meer kan zien.

Mijn favoriete muziek

Ik vind Studio 100 -muziek superleuk. Als ik dit
hoor, dan begin ik meteen te dansen en ben ik
niet meer te stoppen.

Mijn favoriete huisdier

Bij mijn mama thuis heb ik een hondje genaamd
Mylo. Als ik in het weekend naar huis ga, dan
staat mijn grootste speelkameraadje al te wachten.

LEUKE WIST-JE-DATJES

Wist je dat ik wanneer ik me verveel,
op zoek ga naar draadjes in mijn t-shirt
om deze te kunnen opeten?
Wist je dat ik het liefst als allerlaatste
van de leefgroep wandel, anders kijk ik
telkens achter mij.
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Hallo Radio Sint Oda
Het voorbije half jaar was niet alleen maar kommer en kwel. Tijdens deze hectische coronaperiode werd Sint Oda
Radio in het leven geroepen. De muziek bracht het Sint Oda terrein tot leven en zorgde voor heel wat levensvreugde
bij onze gasten. Davy Lakomy, de man achter dit initiatief, vertelt er graag wat meer over. Het idee voor een eigen
radio- en zelfs televisiezender op Sint Oda speelt al langer. Omwille van de coronacrisis moesten personeel en bewoners in hun eigen bubbel blijven. En Sint Oda staat bekend om haar vele activiteiten en leuke contacten met elkaar.
Van veel naar plots geen contact met elkaar kunnen hebben, is wel immens. Dat is de reden waarom Davy dit idee

Waar ben je best tevreden over?
Ik vind het fijn dat het zo goed aanslaat bij de bewoners
en het personeel. De lach van een gast bij het horen van
een liedje of het zien uit de bol gaan van een bewoner,
dat geeft een goed gevoel. We blijven zo iets voor elkaar
betekenen. De collega’s werken ook fijn mee om aanvragen door te sturen, dat maakt het voor mij ook nog
plezieriger om interessante radio te maken, voor zowel
bewoners als personeel.

Zijn er nog initiatieven waar je je achter schaart?
Ik hoop dat we in de toekomst een eigen tv-zender kunnen
aanbieden aan de leefgroepen. Met (live)uitzendingen
van activiteiten, carnavalstoeten, musicals, beelden uit
de oude doos … We doen de bewoners die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan dergelijke activiteiten zeker plezier met zo’n live uitzending. En met herhalingen plezieren we uiteraard iedereen.

verder is gaan uitwerken tot iets concreet. Muziek verbindt mensen. En toen kwam er Radio Sint Oda, zelfs via Skype.
We blijven verbonden met elkaar.
Wat houdt Radio Sint Oda in?
Tijdens de lockdown was er elke werkdag om 14.00 uur
een live radio uitzending in Sint Oda. Vanaf het ‘nieuwe
normaal’ is dit enkel op vrijdagnamiddag. De muziek is
op het domein te horen. Alle leefgroepen kunnen meeluisteren en plaatjes via Skype aanvragen Dat we zo elkaar
kunnen zien, maakt het extra leuk. Ik praat tegen de
bewoners en collega’s op het scherm of tegen hen die ik
buiten zie wandelen, we maken leuke grapjes, …
Door dit succes maakte ik zelfs extra Radio Sint Oda voor
de bewoners die thuis verbleven door de coronacrisis.
Zo bleven ook zij allemaal met elkaar en met Sint Oda in
contact. De laatste uitzending hiervan was op donderdag 25 juni.
Hoe gaat het in zijn werk?
De eerste radiosessies gingen enkel over de geluidsboxen
over het terrein. Ik kreeg toen al telefoontjes en verzoekjes
binnen van leefgroepen die buiten aan het meeluisteren
waren. Maar al snel ben ik ook naar uitzendingen over
Skype gegaan. Elke leefgroep heeft sinds de coronacrisis
een tablet in gebruik om bewoners met ouders en familie

te laten communiceren (bezoek werd verboden), maar
nu wordt die tablet dus ook gebruikt om naar Radio Sint
Oda te luisteren/kijken. Collega’s en bewoners hebben de
mogelijkheid elkaar te zien. En dat geeft toch dat tikkeltje
meer. Er ontstaat telkens weer een leuke vibe. Sinds het
‘nieuwe normaal’ is er ‘Radio Sint Oda on the road’, bij
goed weer zal dit dus buiten op bepaalde locaties op het
domein gebeuren.
Welke plaatjes worden er het meest aangevraagd?
De meeste bewoners hebben hun eigen favoriete nummers of artiesten die telkens terugkomen. Enkele voorbeelden: ‘Manuela’ voor Noël, ‘Rode rozen’ voor Erik, ‘Jan
Smit’ voor Frieda, ‘Willy Sommers’ voor Rudy, … Ook is
het heel erg leuk om gasten en personeel die jarig zijn in
de bloemetjes te zetten.
Hoe zijn de reacties?
De reacties zijn heel goed. Ook van de ouders van de
gasten die thuis verbleven, kreeg ik alleen maar fijne reacties, dat het een topactiviteit was … Ik kreeg zelfs een
lief kaartje als bedankje. Ze keken telkens weer uit naar
een nieuwe ‘Radio Sint Oda’.

Gewijzigde openingsuren
onthaal/secretariaat
• Voortaan wijzigen de openingsuren van het onthaal/
secretariaat naar: maandag t.e.m. vrijdag: 08.00 uur tot
17.00 uur.
• Buiten deze uren komen de op het algemene nummer
binnenkomende telefoons op een automatische beantwoording, die zo nodig een doorschakeling faciliteert.
• Het hoofdgebouw is enkel open tijdens de
openingsuren van het onthaal.

ONTDEK ONS MENU
Wil je weten wat er bij Sint Oda iedere dag
op het menu staat? Bekijk het menu via onze
website www.sintoda.be Deze vind je terug onder
de rubriek ‘Vragen?’: Wat staat er op het menu?

BOODSCHAP AAN DE
COLLEGA’S - MEDEWERKERS

Respect en een dikke merci voor
alle goede zorgen aan onze
bewoners!En blijf luisteren naar
Radio Sint Oda natuurlijk!
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JOBS
Wij zijn steeds op zoek naar leefgroepbegeleiders. Heb jij zin om ons team te
versterken? Lees meer op onze website:
https://www.sintoda.be -> Werken bij ons ->
vacatures -> leefgroepbegeleider

Leen Hulshagen
bestuurder bij
IN4Care
Recent werden drie nieuwe
IN4care-bestuurders aangesteld.
Onze directeur Innovatie Leen
Hulshagen werd door de leden
van de Algemene Vergadering van
IN4care verkozen, samen met Rita
Barilla, gedelegeerd bestuurder van
de Woonzorggroep GVO, en Patrick
Penders, algemeen directeur van
PC Sint-Amandus. IN4care wil als
Healthcare Innovation Center de
actuele behoeftes in zorg en welzijn
aanpakken via innovatieve projecten. Als ledenvereniging, met actoren
uit zorg en welzijn en uit het bedrijfsleven, wil IN4Care oplossingen
aanreiken door het samenbrengen
van ideeën, mensen, organisaties
en middelen uit de zorg- en welzijnssector, witte economie, onderwijs
en patiënten(verenigingen). Met de
aanstelling van Leen Hulshagen is nu
ook onze specifieke sector vertegenwoordigd in de raad van bestuur.
Voor Sint Oda is deze aanstelling
een echte meerwaarde. Vanuit Sint
Oda willen we haar dan ook graag
feliciteren met deze nieuwe bestuurdersfunctie.
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EEN TERUGBLIK OP DE VOORBIJE SINT ODA FEESTEN
Het moest een knaleditie worden in een vernieuwd jasje. Maar de coronapandemie strooide roet in het
eten. Onze gezellige Sint Oda Feesten kunnen dit jaar helaas niet plaats vinden. En ook de Boslandtrail
zal niet langs het terrein lopen. We hopen dat we jullie in 2021 met open armen kunnen ontvangen. En
dat we er dan een echte feesteditie van kunnen maken. Maar voorlopig kunnen we nog even mijmeren
bij deze plaatjes. Leuke herinneringen van de voorbije jaren …

HET VERHAAL VAN …

Heleen Beyen, mama van Corneel
Heleen Beyen startte haar carrière destijds op
Sint Oda. Jaren later klopte ze bij Sint Oda aan als
mama. Sinds drie jaar verblijft haar zoontje Corneel
in de dagopvang van ’t Meulke. Daarnaast is Heleen
bezielster van het initiatief Casa Corlien, een gespecialiseerde thuisoppasdienst voor kinderen met
een medische zorgnood.
Ons zoontje Corneel is 6 jaar geleden geboren met heel
veel medische zorgen. Hij had zware luchtwegproblemen en een slokdarmatresie. Het zware medische traject
dat hij heeft afgelegd, heeft hem duidelijk getekend. Hij
heeft een ernstig medisch trauma en de vele medische
complicaties zorgden voor achteruitgang van zijn mentale ontwikkeling.
Doorheen de jaren werd ons duidelijk dat een schools
pad voor hem niet weggelegd zou zijn, en moesten
we op zoek naar een aangepaste dagopvang, die ook
een antwoord zou kunnen bieden aan zijn medische
zorgnood.

Jammer genoeg lopen we hierdoor ook heel wat inkomsten mis. Wil je ons steunen,
dan kan je ons op verschillende manieren steunen. Lees er alles over op onze website
www.sintoda.be nl_BE/steun-ons.
Jouw gift is steeds welkom op het rekeningnummer: BE 46 3350 0389 8436
(BIC: BBRUBEBB) met als mededeling ‘naam en familienaam’.
Wij willen bij deze onze sponsors bedanken die hun
vertrouwen voor de editie van 2021 hebben gegegeven.

We wonen in Pelt en ik werk zelf al vele jaren voor vzw
Stijn als maatschappelijk assistente. Ik ben mijn carrière
20 jaar geleden begonnen in ’t Heultje van Sint Oda.
Sint Oda was mij dus niet onbekend. Anderzijds was
het heel dubbel om deze keer als mama van Corneel te
moeten gaan aankloppen.
Corneel wordt sinds september 2017 overdag opgevan-

gen in ’t Meulke (toen nog Berg 5). Voor ons een heel
moeilijke stap om ons kwetsbaar manneke deels uit
handen te geven. Maar gelukkig verliep zijn start redelijk
goed en vond hij er gaandeweg zijn plekje.
Corneel kent nog steeds moeilijke dagen, maar we voelen dat het personeel van ’t Meulke hem echt graag ziet.
We nemen de dagen zoals ze komen en samen proberen
we hem nieuwe dingen aan te bieden en zijn wereld te
verruimen. Het is een verademing om terug wat tijd te
hebben voor andere dingen, wetende dat ons kereltje in
goede handen is. Zo heb ik mijn job in ’t Weyerke terug
kunnen opnemen, weliswaar voor een beperkt aantal
uren.
Ondanks dat Corneel nog steeds zware medische zorgen heeft, merken we dat hij zich fysiek beter in zijn vel
voelt en zien we dat er terug wat ruimte komt voor verdere ontwikkeling. Eindelijk heeft hij kwaliteit van leven
en kan hij dingen doen die kinderen horen te kunnen
doen. De eerste keer in een zwembadje vorige zomer
in onze tuin was voor hem maar ook voor ons, echt een
gelukkig moment.

We voelen dat het
personeel van ’t Meulke
Corneel echt graag ziet

Lees meer op pag. 33
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En toen kwam corona
Donderdag 12 maart 2020 kwam dan het gevreesde
telefoontje vanuit Sint Oda dat de dagopvang voor
onbepaalde tijd dicht ging. Paniek en een hoop vragen
… hoe zouden we die komende periode weer gaan
doorkomen, hoe moest ik het weer geregeld krijgen met
mijn werk …
Het was in ons traject met Corneel niet de eerste keer
dat we van de ene op de andere dag opnieuw alleen
instonden voor zijn zorg. We wisten dus heel goed waar
we voor stonden en hoe zwaar dit zou gaan zijn. Corneel kon wel continu in Sint Oda blijven, maar hem zo
lang niet zien en niet mee verzorgen, was voor ons echt
geen optie.
En dus draaiden we onze knop om en hebben we er vanaf dag 1 het beste van proberen te maken. We namen
de ingesteldheid aan ‘een dag voorbij, is een gewonnen
dag’.
Simpel was het zeker niet. Corneel zijn papa en ik werkten thuis met z’n tweeën in dezelfde living, waar Corneel
rondliep en zijn 9-jarige zus Jolien haar huiswerk moest
maken en speelde.
Even werken, even naar Corneel voor zijn sondevoeding,
verzorging, een knuffel of een spelletje, even Jolien
helpen met haar huiswerk of wat individuele aandacht
geven, weer even werken, ’s avonds bijwerken … werd
meer regel dan uitzondering.
Toch vind je ook in deze chaos uiteindelijk een nieuwe
vorm van evenwicht en komt er een periode dat je vergeet hoelang die nieuwe toestand al duurt.
Het weer was gelukkig mild tijdens de lockdown.
Corneel heeft heel veel buiten gespeeld, en motorisch
hierdoor heel veel bijgewonnen. Hij leerde
trampoline springen en van de glijbaan gaan. En het
was mooi om te zien hoe stevig de band tussen hem en
zijn zus verder gegroeid is.
Vanuit Sint Oda voelden we zeker ook ondersteuning.
Wekelijks kregen we een telefoontje vanuit ‘t Meulke en
voor Corneel zijn medisch materiaal konden we nog
altijd terecht bij de nursing.
Maar dag en nacht voor Corneel zorgen woog echt
zwaar, en op dat vlak kon er uiteraard geen aflossing
zijn.
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Ons thuisverpleegkundig team ‘Alles Kidz’, is
gedurende de hele periode wel dagelijks blijven komen,
om samen zijn ochtendverzorging te kunnen doen.
Ondertussen werd het juni. Jolien mocht terug naar
school, maar voor Corneel was er voorlopig nog geen
vooruitzicht. Ik voelde bij mezelf de onrust terug groeien. Wat zou de zomer brengen? We hebben door de
medische toestand van Corneel al teveel zomers van
lockdown gehad. Laat het nu dit jaar door corona niet
weer zo zijn!?
Gelukkig kwam dan toch het verlossende bericht dat
de dagopvang in ’t Meulke terug kon starten. En begin
juli – na 4 maanden thuis te zijn geweest – is Corneel
herstart in zijn groepje. Op zijn eerste dagje terug liep
hij weer naar binnen alsof hij nooit weggeweest was.
Het personeel van ’t Meulke was ook heel blij om hem
terug te mogen verwelkomen!
Sinds Corneel terug gestart is in de dagopvang, hebben
we al een aantal leuke activiteiten samen met zijn zusje
Jolien kunnen doen en zo onze batterijen terug een
beetje kunnen opladen. Wat het najaar zal brengen, is
voorlopig koffiedik kijken.

We leven in het moment
en genieten van wat
iedere dag brengt

Een gespecialiseerde thuisoppasdienst voor kinderen
met een medische zorgnood, bestaat tot dusver niet.
Voor gezinnen met een gezond kind wordt het af en
toe inzetten van een babysit normaal geacht. Maar
voor gezinnen die door de extra zorg om hun kind nog
veel meer belast zijn, is deze mogelijkheid er niet!?
Ons thuisverpleegkundig team Alles Kidz komt al jaren
in gezinnen die door de medische zorg van hun kind
overbelast zijn en snakken naar wat ademruimte.
De vzw Stijn heeft ons signaal over deze leemte
opgepikt en in oktober 2019 zag ‘Casa Corlien’ het
levenslicht.
Corlien komt van CORneel en joLIEN, mijn twee kinderen. Casa Corlien betekent: oppas aan huis (Casa)
bij Corneel en Jolien (Corlien). Corneel en Jolien
vertegenwoordigen hierin de zorgenkindjes en hun
brusjes.
We werken met verpleegkundige vrijwilligers die
oppassen bij gezinnen met een kind met een hoge
(medisch-verpleegkundige) zorgnood. Hierin vinden
we het heel belangrijk dat alle partijen voldoende en
veilig ondersteund worden.
In het Kites thuiszorgteam van UZ Leuven hebben we
een partner gevonden voor ons project. Zij zorgen
voor ieder kind voor de link met de behandelende arts.

Corona heeft ook de start van Casa Corlien danig
tegengewerkt. Maar daartegenover heeft corona ook
des te meer aan de oppervlakte gebracht hoe moeilijk
het is om zo’n zware last alleen te dragen.
We laten ons dus niet ontmoedigen! Begin juli zijn we
thuis in ons eigen gezin met Corneel effectief gestart
met Casa Corlien. We hebben een hele lieve, bekwame
oppasser dankzij wie we af en toe ademruimte zullen
kunnen gaan inbouwen.

Ademruimte dankzij
onze lieve oppasser
En ondertussen staan er nog een aantal andere gezinnen in de startblokken om op te starten.
We dromen ervan om Casa Corlien op termijn op de
kaart te zetten over de gehele provincie Limburg. Wij
zullen hier sowieso alles voor gaan doen!
De vzw Stijn heeft ons via een startbudget voor de periode van 1 jaar een zet in de goede richting gegeven.
Maar we zijn er ons zeker van bewust dat er voor de
toekomst meer ondersteuning en financiële middelen
nodig zullen zijn. Ook hierover denken we na!

De angst dat er een nieuwe lockdown zal komen, of dat
dagopvang in de woonopvang opnieuw niet meer mogelijk zal zijn, is reëel aanwezig. Maar opnieuw proberen
we niet te ver vooruit te denken, te leven in het moment,
en te genieten van wat iedere dag brengt.
Casa Corlien
Tijdens de voorbije lockdown voelde ik weer dezelfde
‘ademnood’ als in de beginjaren. De eerste 3,5 jaren
van Corneel zijn leven hebben we alleen ingestaan
voor zijn zorg. Noodgedwongen moest ik stoppen met
werken. Er was geen mogelijkheid om zijn zorg - al was
het maar heel even - uit handen te geven om op adem te
komen.

Wil je meer informatie over het project
Casa Corlien, neem dan zeker contact op
met Heleen Beyen of Vera Lemmens.
casa.corlien@stijn.be – 0471 67 11 59
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IN DE SOFA MET …

De werkgroep Basale
Stimulatie van Sint Oda
Al jaar en dag is er de werkgroep Basale stimulatie op Sint Oda. Dit om een basale basishouding bij alle
medewerkers te stimuleren ten aanzien van onze zorggebruikers. Enkele jaren geleden sloten ook een
aantal medewerkers van de pedagogische dienst aan. Carmen Meuleneers, pedagoge bij Sint Oda, geeft
samen met ergotherapeut Liesbeth Baeten tekst en uitleg.

Een basale basishouding aannemen, wat
houdt dat precies in?
Carmen: “Het komt erop neer dat al onze begeleiders op
elk moment op een deskundige en geïnspireerde wijze
het welzijn van onze zorggebruikers bevorderen. Dit
door iedereen in totaliteit te benaderen. We focussen
hierbij zowel op psychische, relationele en existentiële
aspecten. Het is een soort van empathische begeleidingsstijl die altijd een beetje tijd geeft aan de persoon om zich te tonen en gebeurt met duidelijke, klare
aanrakingen. Daarbij is kennis van de belevingen van
nabijheidszintuigen in het somatisch, vibratorisch en
vestibulair waarnemingsveld belangrijk omdat ze in de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens een belangrijke rol spelen. Ze helpen om de persoon op zijn gemak te stellen, zijn lichaam te voelen en zich zo bewust
te worden van zichzelf en zijn omgeving. Het samen
vinden van kleine gewoonten en het aandacht hebben
om die totaliteit aan prikkels geordend en gedoseerd
aan te bieden nodigen uit tot vertrouwen en openheid in
het samen zijn.”
“In de eerste jaren van de basale stimulatie lag de
nadruk op activiteiten, op het stimuleren van die
nabijheidszintuigen en op het aanbieden van materialen, technologieën met licht en geluid … Later kwam
steeds meer de nadruk te liggen op de ontmoeting, het
samen betrokken zijn in wisselwerking met elkaar. En het
Vlaamse Samenwerkingsverband heeft de laatste jaren
de grote waarde van de activiteiten van het dagelijkse
leven in de aandacht gebracht. In het dagelijks contact
met onze gasten proberen we het verschil te maken. Het
is een houding waarbij de nadruk gelegd wordt op de
benadering en de beleving van de persoon.”
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Kan je daarbij concrete voorbeelden geven?
“We streven ernaar dat alle begeleiders écht in contact
komen met onze gasten. Dat ze tijdens het eten geven
bijvoorbeeld uitsluitend bezig zijn met de gast, en
niet koffiekletsen met collega’s. En als er eens contact
is, dan zou dit niet onderbroken mogen worden door
stoorzenders. Bij een eetmoment is het wenselijk dat
de begeleider geen telefoon gebruikt of verschillende

In het dagelijks contact met
onze gasten proberen we het
verschil te maken
keren op moet staan om iets te halen. Ook het gebruik
van herhaling en rituelen scheppen bijvoorbeeld duidelijkheid en zekerheid. Zing je bijvoorbeeld voor elke
maaltijd een liedje, dan is het duidelijk dat het eetmoment gaat volgen. Ga je een bewoner verplaatsen, dan
kondig je dat aan door de schouder rustig aan te raken,
in zijn gezichtsveld te gaan staan en aan te kondigen
wat er gaat gebeuren.”

Het is even stil geweest rond de werkgroep …
Liesbeth: “Nadat Jan Pauwels in juni 2019 met pensioen
is gegaan, is het zoeken geweest naar hoe we dit als
stuurgroep verder kunnen opnemen en gestalte geven.
Deze zoektocht brengt vragen naar boven van wat we
nu belangrijk vinden, welke mensen hierin een engagement willen en kunnen opnemen en via welke weg we dit
kunnen realiseren.”

We willen de basale houding
laten ‘leven’ over heel Sint Oda

“De bedoeling is om met de stuurgroep - die bestaat
uit Carmen, mezelf, Davy (coördinator Sens-city), Lieve
Stephanie (beweging) en Sanne (pedagogische dienst)
- een groter draagvlak te creëren. Zodanig dat dit idee
zowel door de leefgroepen als de andere therapeuten
gedragen wordt. Iedereen met interesse is dus welkom
om onze stuurgroep te vervoegen. Verder zijn we aan
het bekijken hoe we het basale werk verder kunnen
ondersteunen, zodanig dat dit gedachtegoed nog meer
uitgewerkt kan worden. De psycho-pedagogische dienst
heeft in de verspreiding van het basale gedachtengoed al een belangrijke stap gezet met hun boekje ‘een
pedagogische basale grondhouding’. Om deze bundel
nog meer concreet te maken voor iedereen en vanuit
belevingen verder te kunnen verdiepen, blijft een basale
vorming belangrijk.”
“Op het moment dat Carmen terug komt uit bevallingsverlof maakt zij, na een aftasten van wat er leeft binnen
de werkgroep, de plannen meer concreet.”
Carmen: “We willen alvast de nieuwe medewerkers tijdens de introductiedag laten kennismaken met de basisprincipes. Verder willen we ook inzetten op opleidingen
bij leefgroepbegeleiders, bewonersgerichte en niet-bewonersgerichte diensten. Vroeger moest men hiervoor
drie dagen naar Drongen, nabij Gent. De bedoeling is
om die opleiding concreet uit te werken en hier in Sint
Oda te kunnen geven. Daarnaast willen we bepaalde
thema’s ook kenbaar maken bij ouders via bijvoorbeeld

de Gebruikersraad. Op deze manier willen we de basale
houding laten ‘leven’ over heel Sint Oda.”

Daarnaast maakt Sint Oda ook deel uit van een
netwerk rond basale stimulatie.
Liesbeth: “Zeker. Zo zijn we onder meer lid van VSBS: het
Vlaams Samenwerkingsverband Basale stimulatie. Deze
Vlaamse organisatie is een organisatie van werknemers
in de zorg voor mensen met een ernstig meervoudige
beperking. Zij willen het gedachtegoed ‘basale stimulatie’ - ontwikkeld door Andreas Fröhlich - verspreiden,
verdiepen en mee verder ontwikkelen binnen Vlaanderen. Tevens zijn er ook contacten met een internationale
werkgroep.”
“Het VSBS organiseert jaarlijks twee ledenbijeenkomsten
voor een 50-tal organisaties, waaraan per lidmaatschap
2 personeelsleden mogen deelnemen. Tweejaarlijks
organiseren zij ook een driedaagse basis- en verdiepingscursus.”

Maar ook daar stak de coronapandemie een
stokje voor?
“De bijeenkomst is in het voorjaar niet kunnen doorgaan
en momenteel is al beslist de bijeenkomst van het najaar
een jaar op te schuiven. Binnen de vereniging werden
er wel ervaringen uitgewisseld en ook vanuit de internationale werkgroep kwamen er reacties op vragen als
‘Hoe is het om met beschermingsmateriaal het dagelijkse werk uit te voeren? Hoe wordt er omgegaan met
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DE WERKDAG VAN
de angst om te besmetten of besmet te worden? Hoe
ervaren bewoners deze beschermingsmaatregelen? We
kunnen in de dagelijkse verzorging niet vermijden om
aan te raken, hoe geven we dit vorm?”
“De ervaringen waren verschillend, afhankelijk van wel
of geen besmettingen op de groep en, of in de naaste
omgeving. Gelukkig bleek dat de meeste bewoners van
de deelnemende organisaties over het algemeen niet
zozeer ontregeld waren door het mondmasker of andere
beschermende maatregelen omdat de samen opgebouwde gewoontes er nog steeds waren.”
“Ook bleek dat daar waar er duidelijkheid was over de
mogelijkheid tot bescherming, er sneller een samenwerken ontstond en een creatief omgaan met de nieuwe
situatie. Iemand uit de internationale groep benoemde
ook ‘de discipline en de verantwoordelijkheid die we
voelen voor de bedreigde kwetsbare mensen in ons midden’ als een van de goede dingen van deze pandemie.”
Maar hier is ook een leuk initiatief uit voortgevloeid?
“Binnen de stuurgroep van de vereniging werd digitaal
gezocht naar een mogelijkheid om via een tekst en foto
de mensen in het werkveld basaal te ondersteunen en
aan te moedigen. Er werden zo 5 teksten met foto of een
toegevoegde foto gekozen, op een kaart gedrukt en via

het secretariaat bezorgd aan de verschillende voorzieningen.”
“Een aantal groepen binnen Sint Oda hebben zo’n
kaart ontvangen en waarschijnlijk op een prikbord of
een andere plaats in de leefgroep gehangen. Mensen
die graag nog iets van hun bevindingen rond corona
willen delen met de organisatie, kunnen dit altijd nog
via contact op de website www.basale-stimulatie.be of
via facebook.”

Myriam Geerts
Myriam Geerts is een vaste waarde in de keuken. Toch startte haar carrière op Sint Oda
iets anders. Myriam: “Ik begon in 1980 op Sint Oda in het onderhoud. “Onder de vleugels
van Marie-Thérèse Kuppens die in die tijd hoofd onderhoud was. Daar heb ik enkele jaren
vertoefd tot ik werd gebeld door Dré van de keuken. Daar ben ik blijven plakken. Door die
ervaring heb ik goed leren koken. Ik werk 19 uur per week en kom nog altijd met plezier werken. Ik hoop het samen met mijn collega’s nog te kunnen doen tot aan mijn pensioen.”

Ook geïnteresseerd om deel uit te maken
van deze werkgroep? Meld je aan bij
carmen.meuleneers@oda.stijn.be
T. 011 805 873

08.00 uur
Als ik toekom, kijk ik eerst wat er op het
menu staat en zie dan wat er nog moet
gebeuren. Dat kan de soep afwerken
zijn, puree maken, saus, vlees verdelen,
afwas bijhouden … Er is altijd wel wat
te doen.
09.15 uur
Samen met mijn collega’s proportioneren we de
maaltijden.
11.00 uur
Het eten is klaar om afgehaald te worden door de technische dienst.
13.00 uur
De lege karren komen terug. We maken
deze leeg, ontsmetten de karren en doen
de afwas.

Jij in je stoel, gewoon zoals ik je ken.
Ik, met mondmasker, een beetje ongewoon.
En toch komt jouw glimlach als ik dichtbij ben.
Plukken we samen de vruchten van de gewoontes die we opgebouwd hebben
en van het vertrouwen tussen ons.

Afhankelijk van mijn uurrooster ga ik om
13.00 uur, 14.30 uur of om 15.30 uur
naar huis!

Ouders die geïnteresseerd zijn in basale
stimulatie en meer
willen weten, kunnen
een hele reeks teksten
vinden op de website
www.basale-stimulatie.be, evenals de
kaarten met hun tekst.
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AAN HET WOORD:

Paula Reyners,
een gelukkige werknemer
Maak kennis met Paula. Zij werkt al geruime tijd als huishoudhulp op Sint Oda. Ze
woont in Bocholt en is al 35 jaar getrouwd. Haar dochter Monica werkt ook op Sint
Oda in een leefgroep. Paula heeft ook een zoon die ze helaas op 18 jarige leeftijd heeft moeten afgeven door een ongeval. Paula is samen met haar man altijd

Tijdens corona was en is het nog steeds wel anders werken. Hoe beleef jij dit?
“Buiten het feit dat er heel wat extra ontsmetten bijkomt,
verandert er voor mij niet zoveel. Omwille van Corona is
het kamp voor onze leefgroep niet doorgegaan. Normaal
doe ik in die periode de grote poets. Maar dat ging nu

Ik maak reclame
voor Sint Oda

moeilijk. Ik wilde dit toch graag doen en de leefgroep
heeft nu geholpen. Zij hebben de gordijnen afgenomen
en opgehangen etc. Zo hebben we samen toch de grote
poets kunnen doen.”
“Ik help extra waar ik kan en zorg dat alles netjes is,
zeker nu. We hopen allemaal dat iedereen gezond mag
blijven en we houden ons aan de regels. Dit ‘nieuwe normaal’ zal nog wel even aanhouden. Dus aan iedereen
om zijn verantwoordelijkheid te nemen en voorzichtig te
zijn. Samen komen we hier wel door.”

zelfstandige geweest op de boerderij en na wat interims is ze op Sint Oda terechtgekomen.
Hoe ben je bij Sint Oda terechtgekomen?
“Ik hoorde via mijn dochter dat er op Sint Oda een naaister werkt. Omdat ik ook naaister ben van opleiding heb
ik spontaan gesolliciteerd voor een eventuele plek als
naaister op Sint Oda. Maar toen kwam een telefoontje
dat er op de wasserij een interim nodig was en zo ben
ik hier begonnen. Na 5 maanden wasserij kon ik in de
leefgroep beginnen.”

carnaval hou. Daarom hebben ze mij gevraagd of ik hen
hiermee wilde helpen. En dat hoef je mij geen 2 keer te
vragen. Ik heb alles uitgewerkt, genaaid en bedacht.
Heerlijk vond ik dat.”
“Ook bij de nieuwjaarsreceptie heb ik wat dessertjes
gemaakt en zo spring ik dan bij. Ik blij en de groep blij.
Fijn toch als het zo kan hé.”

Je zegt dat je je werk heel graag doet. Vertel eens
wat jouw werk zo bijzonder maakt.

Als je mocht dromen, wat zou je dan nog graag
zien gebeuren?

“Ik heb ook bij gezinnen gepoetst. Maar hier voel ik me
niet de poetsvrouw. Ik ben dan ook huishoudelijke hulp,
en dat is heel wat anders. De manier waarop men hier
met elkaar omgaat, het hebben van collega’s en elkaar
kennen en begaan zijn met elkaar, zorgt ervoor dat dit
zoveel meer is.”

“Ik heb altijd veel gedaan en teveel verantwoordelijkheid hoeft voor mij ook niet meer. Dit is goed zo. De
taken zijn heel duidelijk, ik werk heel zelfstandig en met
de nieuwe technieken en producten is het ergonomisch

“Als ik aan het poetsen ben, dan vind ik mijn rust. Ik kan
dan mijn eigen werk zo plannen dat ik op mijn 23 uur
alles gedaan heb. Ik mag dit zelf bepalen en werk heel
zelfstandig, ze laten mij heel vrij en dat is fijn. Zolang
ik mijn werk maar goed doe, en ook dat wordt regelmatig gezegd. En zo een complimentje af en toe dat doet
deugd en geeft voldoening. Ik sta nu vast op één groep.
Ik heb hiervoor uren bij gevraagd, de meesten vragen er
minder, ik meer. Zó graag ben ik hier!”
“Mijn contact met de bewoners is beperkt. De opvoedsters doen hun werk en ik het mijne. En dat is goed voor
mij. Doordat ik er heel veel ben hoor ik echt wat er allemaal speelt op de groep en hoor je er ook echt bij.”
“Zo weten ze dat ik eigenlijk naaister ben en dat ik van
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Hier voel ik me geen poetsvrouw
maar een huishoudhulp. En dat is
een heel verschil

SMOG
ROLSTOEL

Imiteren van het
rijden met een
rolstoel

LIFT

ZEEP

ook heel goed te doen. Dit kan en wil ik wel uithouden
tot mijn pensioen.”
“Ik wou dit heel graag vertellen omdat ikzelf ervaren
heb dat dit niet overal zo vanzelfsprekend is. Ik heb in
een fabriek gewerkt en als ik dat vergelijk met hier dan
voel ik me echt gewaardeerd en waardevol. Sint Oda is
echt wel gekend in de buurt en ik ben trots om steeds te
kunnen vertellen dat ik daar en deeltje van ben. Dus ja,
ik maak reclame voor Sint Oda (lacht).”

RUSTEN

Vlakke handen,
handpalmen naar
boven. Langzaam
neerwaarts bewegen
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KLETSPOTPRAAT

PASTORAAL HOEKJE

Kletspot vragen … geef de pen door.
Maar evenzo ook aan de Veiligheidsraad die ons sinds een
half jaar doorheen de coronacrisis probeert te leiden; of aan
de leerkrachten, die op allerlei manieren hun leerlingen de

In deze rubriek van kletspotvragen maken we een ketting. Kim Ceelen, die
de vorige keer de vragen beantwoordde, kiest deze keer Marijke Hoekx van
de ergo om enkele vragen uit de kletspot te trekken!

nodige leerstof proberen bij te brengen; of aan de ouders,
die zich soms in onnoemelijk veel bochten moeten wringen om er voor hun kroost te zijn, elke dag opnieuw; of de
mensen in de zorg, die ook dagelijks het beste van zichzelf
geven om crisissen het hoofd te bieden, fysiek en mentaal.

HOU VAST AAN JE HOUVAST!

Enzovoort.

Waar krijg jij het meeste energie van?
Dit is voor mij een hele duidelijke. Sociale contacten.
Het is voor mij erg belangrijk om mensen rondom mij te
hebben.

Heb je afgelopen week iets nieuws geleerd?

Allemaal mensen die voor ons een houvast betekenen,
Toen ik een tijdje geleden met onze dochter een fietstochtje

wanneer we steun kunnen gebruiken, wanneer we extra grip

maakte en zij zo fier als een gieter op haar nieuwe fiets door

nodig hebben. Of dit nu in corona- of andere tijden is, is van

het vlakke landschap reed, riep ze plots: “Kijk, papa, zonder

ondergeschikt belang. Die stevige rots in de branding, die

handen!” En hup, daar gingen die handen van het stuur af,

sterke diepgewortelde boom, die krachtige dam in het water,

nog voordat ik verbaal kon reageren.

die telt en is van bijzonder groot belang.
		

Ternauwernood wist ze met een reflex de fiets recht te hou-

Steun en houvast, ten slotte, vinden mensen ook in hun

den. Het is – althans voorlopig – gelukkig bij die ene keer

geloof. Zoals Jezus 2000 jaren geleden voor de bevolking

gebleven, want ei zo na had ze dus onder haar fiets gelegen

geloof en hoop bracht om zich staande te houden onder

in plaats van erop. “Hou je stuur toch maar goed vast”,

het juk van de toenmalige Romeinse overheersers, zo vinden

repliceerde ik nadien. “Je ziet wat er zou kunnen gebeuren

christenen ook vandaag nog een houvast bij hem. Is het niet

als je loslaat!”						 in de kerk – die tijdens de coronacrisis zijn deuren moest
sluiten – dan vindt men kracht in het gebed, bij het branden
Net zoals het stuur van een fiets ons een houvast biedt, zo

van een kaars, tijdens een goed gesprek … thuis of elders.

worden we in ons leven omringd door vele fysieke zaken, die

Het gevoel, het geloof en de zekerheid dat er iemand voor je

ons steun en veiligheid geven om doorheen het dagelijkse le-

zal zorgen in tijden van nood, helpt mensen vaak door die

ven te laveren: de zwemplankjes in het zwembad, de teugels

moeilijke tijden heen.

van een paard, de sporten van een ladder, de palen in een
bus voor de reizigers die geen zitplaats hebben, de rollators

Door het geloof in de goedheid van anderen en van jezelf,

voor mensen die slecht te been zijn, enz. Zonder deze zaken

geven mensen elke dag opnieuw het beste van zichzelf om

zouden we wankel op de benen komen te staan, ons onveili-

er te zijn voor de ander. Heeft Jezus dit ons zo niet voorge-

ger voelen en angstiger door het leven gaan.

daan 2000 jaren geleden? Hoe krachtig moet dit voorbeeld
niet geweest zijn dat mensen 20 eeuwen later nog steeds dit

Naast deze fysieke zaken vinden we echter vooral ook een

voorbeeld volgen om voor elkaar een steun en toeverlaat, een

houvast bij mensen, zowel de bekende naasten als de on-

houvast te zijn! Laat ons dit nog jarenlang volhouden, zodat

bekende vreemden. Denk bijvoorbeeld maar aan een goeie

anderen zich en wij ons nog jarenlang vast kunnen houden

vriend of vriendin bij wie je altijd terecht kunt, of aan je fami-

aan dat houvast!

die dokters echt op luide muziek in de OK, en vertellen
ze over hun liefdesleven? Ja daar zou ik wel eens onzichtbaar willen zijn.

Dit geldt zowel op het werk als in mijn privé. Toen ik
thuis was van mijn eerste zwangerschap was ik na een
dag alleen thuis te zijn een ratel als mijn man weer thuis
kwam na het werk. Dan moest ik vertellen en ja, had ik
contact gemist.
Het was ook dát wat het voor mij moeilijk maakte om de
overschakeling van de leefgroep naar de ergo te maken.
In de leefgroep werk je echt samen in een team, en dat
mis ik soms wel in de ergo.

Wat zou je doen als je voor één dag onzichtbaar was?
Ooh, ik zou wel meerdere dagen onzichtbaar willen
zijn. Ik ben wel een nieuwsgierig iemand, dus her en der
gaan snuiten lijkt me heel interessant. Maar als ik moest
kiezen zou ik wel eens op een podium op één of ander
festival gaan staan, dat lijkt me wel iets speciaals. De
sfeer daar, moet wel bijzonder zijn. Zo voor een heleboel
mensen staan om te voelen wat dat met je doet. Leuk!
Of zo in het parlement of bij de koning. Ja dat zou ik wel
eens willen weten hoe die onder mekaar communiceren
en hoe het daar aan toe gaat.

Goh, iets nieuws. Ik moet even mijn week afgaan en kom
niet direct op iets nieuws.
Maar bijvoorbeeld gisteren hebben we ons Sien naar de
kampplaats gebracht. Ze had er veel zin in. Nu ik ben
zelf bij de KSA geweest en weet heel goed hoe dat het er
aan toe gaat, maar als dan de tijd komt dat je kids zelf
gaan … niet gemakkelijk. Loslaten hé. Ja, het moederschap heeft toch wel wat met zich meegebracht. En ook
al is dit niet nieuw, toch kom ik iedere keer weer tot het
besef dat het er niet makkelijker op wordt en zo toch
weer wat ‘nieuw’ blijft. Ook zo die eerste schooldag.
Cliché, maar ik dacht vroeger dat ik het daar niet zo
moeilijk mee zou hebben. Wel dus. Tja, mama zijn, het
doet wat met je.

Of in de operatiekamer en dan zo van alles uitsteken.
Een beetje ondeugend zijn. De materialen van plaats
veranderen en wat chaos creëren. Dat zie ik wel zitten.
Ik vraag me af, is dat echt zoals in de soaps? Dansen

lie met wie je die unieke band hebt, of aan je collega’s die je
helpen doorheen een moeilijke werksituatie.
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De pastorale werkgroep
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Tevreden of minder tevreden?
Vertel het ons.

SOCIAAL HOEKJE
PREMIES - TOESLAGEN - MOGELIJKHEDEN COVID-19
Omwille van deze coronatijd heeft de overheid een aantal premies/toeslagen/mogelijkheden
goedgekeurd. Een aantal van deze vind je hier terug.
1. FEDERALE CORONAPREMIE: vanaf juli tot en
met december wordt er een vergoeding van 50
euro per maand toegekend aan personen met een
handicap die een tegemoetkoming voor mindervaliden ontvangen. Deze premie wordt automatisch
op de zichtrekening gestort net als de tegemoetkoming voor mindervaliden. Je controleert dit best
even en contacteer je sociaal assistent als er toch
iets niet in orde is.
OPGELET:
Kinderen met bijzondere kinderbijslag vallen
hier niet onder. Bovendien kan de persoon met
handicap deze premie maar één keer krijgen
(dus max 50 euro per maand).
2. Het CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF is verlengd tot 30 september 2020 en uitgebreid voor ouders van kinderen met een beperking. Voor ouders
van kinderen met een handicap en alleenstaande
ouders ligt de bijdrage van de overheid 50% hoger.
Een volledige onderbreking is enkel mogelijk voor
een alleenwonende ouder en voor de ouders met
een gehandicapt kind indien de werkgever de
goedkeuring gegeven heeft. Meer info op: https://
www.deouders.be/nieuws/detail/update-uitbreiding-en-verlenging-corona-ouderschapsverlof

3. COVID-TOESLAG VOOR GEZINNEN binnen het
groeipakket
De Vlaamse regering besliste ook om een eenmalige extra ondersteuning te geven aan gezinnen
die het financieel moeilijk hebben omdat ze een
inkomensverlies leden door de coronacrisis.
Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je
éénmalig € 120 extra via het Groeipakket. De
COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd bij je
kinderbijslagfonds of via van 15 juni tot en met 31
oktober.
Om recht te hebben op deze toeslag moet je
voldoen aan een aantal voorwaarden:
• Je hebt recht op de maandelijkse betaling van
het Groeipakket (gezinsbijslag).
• In de maanden maart, april, mei OF juni 2020
zijn de gezinsinkomsten niet hoger dan € 2213,30
bruto per maand én liggen deze minstens 10%
lager dan de gezinsinkomsten van januari of
februari 2020.
• Je dient een aanvraag in bij de uitbetaler van
je groeipakket. Dit kan tot 31/10/2020. Voeg
bij de aanvraag ook bewijsstukken toe om je
inkomensverlies aan te tonen (bv. loonfiches,
attesten van de uitbetalingsinstelling voor
uitkeringen, verklaring van de boekhouder of het
sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen).
4. COMPENSATIE PAB voor Covid-19-kosten: indien je gedurende de Covid-19 periode extra kosten
hebt gemaakt om de zorg en ondersteuning thuis
te organiseren, kan je onder bepaalde voorwaarden een compensatie krijgen. In MijnVAPH.be kan
je zien wat deze maatregel concreet voor jou kan
betekenen. Het VAPH heeft een werkdocument uitgewerkt. Dit wordt gepubliceerd nadat de Vlaamse
regering dit heeft goedgekeurd.

Vierjaarlijks polst Sint Oda via
een bevraging naar de algemene
tevredenheid bij zorggebruikers. In
het najaar wordt hier opnieuw werk
van gemaakt.
Een terugblik op het tevredenheidsonderzoek van 2019 leert ons dat er over
het algemeen een grote tevredenheid
heerst bij de ouders en vertegenwoordigers van onze zorggebruikers.
De opmerkingen bij de verschillende

rubrieken, de ongenoegens die hier
en daar nog leven, wijzen vooral op
tekorten in de communicatie. De sociale dienst zet daarom ook jaarlijks
in via vorming op open en duidelijke
communicatie. Er kwamen ook enkele
bemerkingen rond facturatie en de
kostprijs aan bod. Hierrond werden
stappen ondernomen. Klopt dit?
We blijven streven naar verbetering
binnen Sint Oda. Daarom willen we in
de mate van het mogelijke rekening

houden met de vragen, bemerkingen,
bezorgdheden van de ouders en vertegenwoordigers.
Wil je de resultaten van 2019
bekijken, dan kan je deze terugvinden via onze website.
https://www.sintoda.be/
nl_BE/algemeen-tevredenheidsonderzoek-2019
https://www.sintoda.be/
nl_BE/klachten-en-ongenoegens-2019

GOED OM WETEN
Verhoging aftrekbaarheid giften in 2020
Omwille van corona kunnen heel wat
steunacties niet doorgaan. Daarom
besliste de overheid om de belastingvermindering voor giften aan erkende
instellingen in 2020 te verhogen van
45% naar 60%!
Elke euro is zoals je weet erg welkom
om onze werking naar behoren te kunnen laten verlopen. Daarom een warme oproep in deze moeilijke periode:
Wil je ons steunen met een gift? Dat
mag natuurlijk altijd!

Steun ons met €40 of meer en geniet
van dit uitzonderlijk belastingvoordeel!
Storten kan op het rekeningnummer:
BE 46 3350 0389 8436 (BIC:BBRUBEBB) met als mededeling uw naam
en voornaam.
Giften van 40,00 euro en meer ontvangen een fiscaal attest aan het begin
van het volgende jaar. Met uitzonderlijk dus een belastingvermindering van
60%!

OPGELET VOOR PHISHING
Er circuleren phishingberichten die een
bericht vanuit eBox nabootsen.
In dit bericht staat dat je in aanmerking
komt voor een coronacompensatie vanuit de
FOD Financiën. Als je op de link klikt,
wordt er gevraagd om in te loggen en je
bankgegevens in te vullen. Doe
dit in geen geval! Men probeert via deze manier toegang te krijgen tot je bankgegevens.
Meer info is terug te vinden op:
https://www.safeonweb.be/nl/actueel/phishingbericht-naam-van-eboxdoet-de-ronde

SCHRIJF JE IN OP
ONZE NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen
binnen Sint Oda.
 Surf naar www.sintoda.be, scroll naar
beneden en schrijf je in op onze nieuwsbrief.
 Volg ons op Facebook
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FAMILIENIEUWS
EEN NIEUW LEVEN …

DANKBAAR VOOR WAT ZIJ VOOR ONS BETEKENDEN …

•

•
•
•
•
•

•

Ems, dochtertje van Elke Vandijck (Vloeter) en Jens
Claes
Fil, zoontje van Jasper Mannaerts (zelfst. Verpleger
Adelberg) en Ellen

SAMEN GAAN ZE VERDER …
•

Shana Bruyninckx en Pieterjan Schalley op 24 juli
2020

•
•
•
•
•
•
•

•

Elza Bas, schoonmoeder van Annita Vanderheijden, personeelsdienst
Wies Stuyck, schoonmoeder van Daisy Mallants, personeel Wal 56
Jef Geboers, schoonmoeder van Maria Knoops, personeel keuken
Egbert Tabak, schoongrootvader Van Eline Van Moll, personeel logo
Jan Tielens, vader van Dominique Tielens, personeel Sens-city,
schoongrootvader van Janssen Michelle, personeel De Vloeter
Hilda Vosch-Spooren, vrijwilligster avondcafé
Raf De Vroede, gepensioneerd personeelslid
Mariette Peeters, moeder van Mieke Raymaekers, dienst informatica
Beckers Alfons, schoongrootvader van Kristof Maesen,
personeel Ster 1
Any Braken, grootmoeder van Anne van der Sanden, personeel verpleegkundige dienst
Jacobus Snoeks, schoonbroer van Paula Gijbels, personeel Hei 4
Maria Palmaers, moeder van Hilde Vanderwegen, personeel logo,
moeder van Johan Vanderwegen, personeel Hei 6, schoonmoeder van
Rita Verlinden, personeel Schans 1
Anna Vangerven, grootmoeder van Clarissa Vanden Boer (verpleging)

HERDENKING

2020

Herdenkingsviering

De leegte is te groot voor woorden,
de pijn te diep en bodemloos.
Ik voel vandaag zo heel goed aan:
het leven is oneindig broos.
En toch vermoed ik in die pijn
dat leven méér is dan beneden,
dat je nog leeft en bij me bent
in een niet te zeggen heden.
Je glimlach en je zorgen zijn voorbij,
je aandacht voor de kleine,
alledaagse dingen. Maar waar je
bent, ginds en in mij
daar zijn zoveel herinneringen ...

Pascaline Hendrix
BEWONER HEI 5

° 19/12/1963
† 13/04/2020

Marc Vrijsen
BEWONER SCHANS

° 30/04/1962
† 14/04/2020

Eddy Verweijen
BEWONER HEI 2

°04/04/1953
+22/03/2020
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Herdenkingsplechtigheid

Graag hadden we jullie uitgenodigd voor de jaarlijkse herdenkingsviering in
Sint Oda maar de maatregelingen ter bestrijding van het coronavirus laten
niet toe om met zovelen samen te komen. Dat is uiteraard heel jammer.
Maar dat wil niet zeggen dat we in de tijd rond Allerheiligen toch heel innig
met elkaar verbonden willen zijn in de dankbaarheid voor het leven,
de liefde en de vriendschap van hen die we helaas moeten missen, onze gasten, jullie geliefden. In een stille viering wil onze pastor Gerard met hen en ons
allemaal in gebed verenigd zijn.
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