
  

   

V Z W  G R O E P  S I N T - F R A N C I S C U S   

�6HSWHPEHU������–�-DDUJDQJ���–�(GLWLH��� 

  
 

nieuwSbrieF 

I N  D I T  N U M M E R :  

$OJHPHHQ���  

voorwoord 
Algemene info 
 

1  
2  

Haaltert     

Sint-Jozef 
Sint-Anna 

4  
5  

Oosterzele             

De Zilverlinde 
OLV Ter Veldbloemen 

6  
7  

Brakel      

Sint-Franciscustehuis 8 

V O O R W O O R D  
 

Intussen hebben we een nieuwe datum kunnen vooropstellen voor de 
sociale verkiezingen. Als alles loopt zoals gepland, zullen de sociale 
verkiezingen normaliter plaatsvinden op woensdag 18 november a.s. 
Jullie kunnen dan mee bepalen welke kandidaten worden verkozen in 
de CPBW’s (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) en 
de Ondernemingsraad. 
 

Binnen VZW Groep Sint-Franciscus is altijd sterk geïnvesteerd in soci-
aal overleg. Zo beschikken wij als relatief kleine organisatie toch over 
3 CPBW’s, alsook over een overkoepelende Ondernemingsraad. Daar 
kunnen veel andere organisaties en bedrijven een voorbeeld aan ne-
men. Als werkgever – die waarden als Mensgerichtheid, Eenvoud en 
Integriteit centraal stelt – vinden wij sociaal overleg en inspraak be-
langrijk. Als werkgever behandelen wij alle medewerkers respectvol. 
Wij hebben het beste voor met alle medewerkers, net zoals wij het 
beste voor hebben met alle bewoners. Binnen onze organisatie vloei-
en geen middelen door naar aandeelhouders, holdings, projectontwik-
kelaars of vastgoedfondsen. Evenmin naar congregaties of bisdom-
men. Dit hebben wij tot nu toe - overeenkomstig onze code goed be-
stuur – allemaal kunnen tegenhouden. 
 

De beschikbare middelen worden, overeenkomstig onze waarden, vol-
ledig ingezet in het kader van het maatschappelijk doel van de VZW. 
Hierdoor kunnen wij kwaliteitsvolle zorg verlenen aan onze bewoners 
tegen een betaalbare prijs (onze prijzen liggen 5 à 10 euro per dag 
lager dan in commerciële settings).  

Dat wij bekommerd zijn om het welzijn van de werknemers blijkt ook overduidelijk uit de perso-
neelstoename (en dit bij een nagenoeg gelijk gebleven activiteit): in 2014 stelde de VZW 348,87 VTE 
te werk, in 2020 is dit 381,16 VTE. Deze groei (+32,29 VTE) ging integraal naar zorg en ondersteu-
nende diensten. Daarnaast zijn we, bovenop de gratis hospitalisatieverzekering, in 2019 ook gestart 
met maaltijdcheques voor de medewerkers, en dit ondanks de krappe budgettaire context. 
 

Als werkgever blijven wij bereid tot dialoog en staan wij steeds open voor realistische suggesties tot 
verbetering. Wij hopen hiervoor te kunnen rekenen op een constructieve werknemersvertegenwoordi-
ging, die jullie op 18 november verkiezen. 
 

Na Christophe Temmerman (in juni gestart als nieuwe directeur in Sint-Jozef Haaltert), is per 1 sep-
tember ook Tine T’Kindt gestart als nieuwe directeur van OLV Ter Veldbloemen & De Zilverlinde Oos-
terzele. Welkom aan boord !! 
 

Tot slot nogmaals gigantisch veel dank voor jullie enorme inzet tijdens deze moeilijke corona-tijden. 
We plooien niet, houden ons taai en strijden verder totdat we Covid-19 volledig hebben uitgeroeid. 
 

Wim Vercruyssen, Gedelegeerd Bestuurder. 



  

 2 

N I E U W S B R I E F  

Twee grafieken met de evolutie van corona binnen de VZW van maart tot eind augustus: 
 
 

 
 
 
 
 
SFT= Sint-Franciscustehuis Brakel 

OLV= OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 

ZL= Zilverlinde Oosterzele 

SJ= Sint-Jozef Haaltert 

SA= Sint-Anna Haaltert 

VZW= Globaal VZW (alle instellingen 

samen) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E R E S A L U U T  
 

Na Jean-Marie Van Cauwenberge, sinds eind juni met pensioen, wuiven we eind oktober ook Leen Van 
Der Linden uit. Leen startte, net als Jean-Marie, in de jaren 80 als verpleegkundige in de toenmalige 
Sint-Franciscuskliniek in Brakel. Zij groeide nadien door tot verantwoordelijke bewonerszorg & perso-
neel in het Sint-Franciscustehuis Brakel én directeur van OLV Ter Veldbloemen Oosterzele. Leen kan 
binnen de VZW beschouwd worden als de gangmaker van de geïntegreerde en overkoepelende aan-
pak: het Sint-Franciscustehuis en OLV Ter Veldbloemen waren de eerste twee instellingen binnen VZW 
Groep Sint-Franciscus waarbij een overkoepelende aanpak werd 
gehanteerd. Leen heeft hierin, mede door haar functie in de 
twee instellingen, een cruciale rol gespeeld. 
 
 
 
Leen Van Der Linden en burgemeester Johan Van Durme in 
WZC OLV Ter Veldbloemen bij de overhandiging van mondmas-
kers aangeboden door de Gemeente Oosterzele dit voorjaar. 

C O R O N A C I J F E R S  B I N N E N  V Z W  G R O E P  S I N T - F R A N C I S C U S �  
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V O R M I N G E N  

 

5  N I E U W E  H A N D E L I N G E N  V O O R  Z O R G K U N D I G E N  

In samenwerking met Hogeschool VIVES, Infolearn en de betrokken 

sectoren werd deze zomer het project PentaPlus gelanceerd. Via het 
platform www.vormingpentaplus.be kunnen de zorgkundigen vijf 

nieuwe handelingen aanleren, welke verplicht worden gesteld als 

gevolg van het Koninklijk Besluit 27/02/2019.   
 

Per setting zullen mentoren deze e-learning begeleiden.  

In september zal iedere zorgkundige een account kunnen aanma-
ken (deadline 30/09/2020)- een uitnodiging hieromtrent volgt.   

De modules zullen in ieder WZC worden georganiseerd. 

Opzet is om volgende planning te realiseren (we organiseren 1 mo-
dule per semester; het lessenpakket omvat 20u) :  

1) Manuele verwijdering van faecalomen- najaar 2020 

2) Aanbrengen van verbanden en kousen- voorjaar 2021 

3) Het meten van parameters- najaar 2021 
4) Het oraal toedienen van voeding en vocht- voorjaar 2022 

5) Het toedienen van medicatie die is voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker ( met 

uitsluiting van verdovende middelen )- najaar 2022 

Per semester zal er 1 inhaalmoment zijn voor collega’s die een module niet kunnen volgen hebben. 
De herhaling en de eindtest zullen plaatsvinden in het voorjaar 2023.  

De stage beslaat 75u en kan plaatsvinden in het WZC tijdens de werkuren.  

OVERKOEPELEND 

Toolbox nieuwe medewerkers: voor nieuwe medewerkers van de Groep SF op 21/09 van 8u-12u30 in 

Sint-Jozef  
 

SINT– JOZEF 

EHBO door Liantis voor alle medewerkers  op  15/10, 3/11 en 12/11.  
 

OLV TER VELDBLOEMEN 

Gebruik van kleine blusmiddelen door Liantis voor alle medewerkers op 11 en 25/09 
 

SINT- FRANCISCUSTEHUIS 

Gebruik PBM door Liesbeth Demarre, SEZZ voor zorgpersoneel op 4/09 

Train de trainer (project psychofarmaca) door Eclips voor werkgroepleden op 20/10 

Verbindende communicatie door Liantis  voor alle medewerkers op 

8,14,17,22,23,24/09 en 8, 13, 16 en 22/10 

met de Hello Belgium Railpass de NMBS je uitnodigt om meer dan 500 be-

stemmingen in België te (her)ontdekken. Dien je aanvraag in vóór 30 september voor ieder gezinslid 

ouder dan 12 jaar via https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/railpass/free-pass. De 

Railpass is goed voor 2 gratis ritten per maand vanaf 5 oktober 2020 t.e.m. 31 maart 2021 . Op 

weekdagen mag je met je Railpass reizen vanaf 9.00 uur, in het weekend is er geen uurbeperking. 

W I S T  J E  D A T . . .  
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M E D E W E R K E R S  

SINT–JOZEF 

P E N S I O E N  

A F H A A L  S P A G H E T T I F E S T I J N  

Dinsdag 30 juni 2020 namen wij afscheid van onze directeur, dhr. Van Cauwenberge Jean-
Marie. Wij gingen er een groot feest van maken met al onze medewerkers, met een drankje, 
een hapje en muziek. Helaas gooide covid-19 roet in het eten. We hebben toch getracht om 
er een mooi afscheid van te maken waarbij dhr. Van Cauwenberge op zijn laatste dag eerst 
een babbeltje heeft gedaan met zijn medewerkers op de verschillende afdelingen. Nadien werd een kleine re-
ceptie gehouden met heerlijke tapas (waarvoor dank aan Nancy Le Clair voor de catering), een drankje en en-
kele cadeautjes, gevolgd door een kaasschotel (coronaproof) en een glaasje wijn, in het bijzijn van zijn echtge-
note, dochter en kleinkinderen. Als afsluiter hebben onze collega’s een erehaag gevormd en hebben we dhr. 
Van Cauwenberge uitgewuifd.  
 
 

Zijn opvolger, dhr. Christophe Temmerman, is inmiddels al goed ingewerkt en heeft direct de covid-19 vuur-
doop gekregen. We willen hem al enorm bedanken voor de goeie opvolging en de snelle aanpak!  
 

Op 31/10/2020 moeten we helaas nog een ’ancien’ laten gaan. Dan gaat Patricia De Groodt, logistiek mede-
werker, met pensioen. Haar laatste effectieve werkdag op 24/09/2020 komt al snel dichter-
bij. Er zal die dag een beperkte (coronaproof) receptie georganiseerd worden voor de afdeling 
Stil Geluk. Een kort interview met Patricia:  
1. Gestart in Sint-Jozef? Ik ben in 2003 gestart met een vervangingsovereenkomst. Dit 

dankzij onze voormalige hoofdverpleger Geert, die helaas al overleden is.  
2. Wat zal ik me steeds herinneren? Een heel zot moment waarop we tijdens een kaas– en 

wijnavond in de assistentiewoningen zijn toegekomen in Charlestonstijl.   
3. Leukste moment(en)? Alle momenten waarop we gelachen en plezier gemaakt hebben 

met collega’s. Vroeger werd er meer door de vingers gezien en staken we nog al eens 
iets uit J.   

4. Moeilijkste moment(en)? Het moment waarop ik een jaar thuis ben geweest met mijn hand. Ook het 
plotse overlijden van Selenge heeft een diepe indruk nagelaten.  

5. Waar ben je trots op? Op het feit dat ik mijn werk graag en goed doe. Daar ben ik echt fier op. 
6. Tips naar de toekomst? Er mag meer verdraagzaamheid zijn onder de collega’s. Alsook moet er gewerkt 

worden aan de communicatie op en tussen de verschillende diensten. Zeker naar nieuwe collega’s toe.   

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom: 
De Galan Kelly ; verpleegkundige      De Wint Eline; zorgkundige 
Meeus Randa; verpleegkundige 
 

Nancy Le Clair; zorgkundige DVC start vanaf 01/09/2020 haar opleiding verpleegkundige A2 via project 600. 

Johannes Cantaert; adjunct hoofdverpleegkundige Morgendauw, zal 17/09/2020 starten met zijn opleiding 

tot hoofdverpleegkundige. Wij kunnen dit alleen maar aanmoedigen en wensen hen beiden superveel succes!!  

à Uit dienst:  

Jessica Van Hecke (adjunct hoofdverpleegkundige) is eind juli 2020 uit dienst gegaan. Ook Marijke Van  

Wayenberge (verpleegkundige) en Gretel Van Droogenbroeck (zorgkundige) zullen ons verlaten in september 

2020. Wij wensen hen een goeie start en veel succes in hun nieuwe uitdaging.  

Dat 2020 een speciaal jaar is kan niemand ontkennen. Omdat de zorg voor onze bewoners ons nauw aan het 

hart ligt, hebben we besloten om ons jaarlijks eetfestijn (waar we geen social distancing kunnen garanderen) 

eind september te vervangen door een afhaal  spaghettifestijn, met de mogelijkheid om onze heerlijk verse 

bolognaisesaus te komen afhalen in de polyvalente zaal op 25/09/2020 tussen 14u en 20u. Prijs: 13Φ/kg — 

de opbrengst van de verkoop gaat integraal naar onze animatiekas.  Sharing is caring!  

Voor bestellingen: bellen naar 053/85.05.05 of 053/85.05.06, mailen naar dar.sj@groepsf.be of een bestel-

strookje invullen. Alvast bedankt voor jullie steun!  
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 SINT–ANNA 

M E D E W E R K E R S  

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      

Paulien Roels; ergotherapeut voor het ZP3 project “Xtra zorg & langer thuis”. 

Elien Allaer; zorgkundige ter vervanging van Sabrina Cassini die opleiding verpleegkunde start 
(project 600)  

à Uit dienst: 

Sandra Rottiers; adjunct hoofdverpleegkundige 

Gilles Laperre en Sabrina Cassini zijn 01/09/2020 gestart aan de opleiding van verpleegkundige,   
Steffi Diaz is begonnen aan de opleiding van zorgkundige. 

We hebben afgelopen zomer de extra hulp kunnen gebruiken 

van de Susmi THOMAS (rechts) en Assiya PERUNILATHIL JOY 
(links), de verpleegkundigen van India. Zij volgen op dit ogen-

blik de opleiding van gegradueerde verpleegkundige in het SAI 

te Aalst. In September zal Assiya haar stage in Sint–Anna 

vervolgen.  
 

Zowel voor bewoners als voor medewerkers was het zwaar als 

alle dagelijkse beslommeringen in het teken van covid-19 
kwamen te staan. Vandaar werd alles in het werk gesteld om 

aandacht te blijven hebben voor het gewone leven. Waar be-

zoek van familie wegviel, kwamen medewerkers sterker in 

beeld. Een zorgmoment werd een moment bij uitstek voor een 
betekenisvolle babbel, en een zonnige dag de uitnodiging voor 

een aperitiefje op het terras of een wandelingetje in de tuin 

V I S J E S  V O E R E N  

De afwerking van de blok F (tweede fase nieuwbouw) is aan de afwerkingsfase begonnen. De aan-

nemer maakt zich sterk dat de bewoners, die nu op blok B verblijven, zullen kunnen verhuizen op 04 

oktober. Intussen zijn de afbraakwerken van het dak van blok B gestart. 

B O U W W E R K E N  

H U L P  
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DE ZILVERLINDE 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      

Lieve Van Draege; zorgkundige 

Laura De Poortere; zorgkundige 

à Uit dienst : 
 Frédéric Callens; ergotherapeut 

Tiffany Saey; nachtverpleegkundige  

à Pensioen  

Marie-Anne De Wolf; nachtverpleegkundige ging met pensioen op 30/06/2020. We wensen haar te 

danken voor haar inzet. 

à Geboorte:  

Cindy De Zutter; verpleegkundige beviel op 10/07/2020 van een zoontje Arne� 

D E  V E R H U I S  

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het volgens het aloude 

gezegde nergens. Voor onze bewoners tikt die klok 
vanaf nu in een nieuwe woonst. Midden augustus 

zijn de bewoners van de oudbouw ingetrokken in de 

nieuwbouw Rozenlaan/Kersenlaan, op dezelfde ver-

trouwde site van WZC De Zilverlinde. Families en 
personeel sloegen de handen in elkaar om deze 

nieuwe thuis in te richten.      

Voor de bewoners was het allemaal spannend om 

hun nieuwe plekje te ontdekken. Dat zorgde hier en 
daar wel voor wat stress en emoties, maar samen 

werken we eraan om een huiselijke sfeer te creëren. 

                                                                                                 Rozenlaan/Kersenlaan in het oude gebouw 

 

 

In de toekomst kijken we er ook naar uit om hier 

talrijke activiteiten te organiseren. 
Door de Covid-crisis liep het verhuis-project vertra-

ging op, maar nu kan iedereen eindelijk beginnen 

genieten van de moderne faciliteiten en ook hier 
houden we de moed erin om het virus buiten te 

houden.  

Samen met het nieuwe gebouw hebben we ook 

een gloednieuwe Facebook-pagina ‘WZC De Zilver-
linde Scheldewindeke', waarop al het nieuws van 

De Zilverlinde op de voet gevolgd kan worden.  

Kersenlaan in het nieuwe gebouw 
 M E D E W E R K E R S  
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OLV TER VELDBLOEMEN 

M E D E W E R K E R S  

 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:    
Andy Vekeman; nachtverpleegkundige 

Eline Westelinck; ergotherapeute 

Sinds september is Lien De Blander gestart als hoofdverpleegkundige in “De Lelie”, en dit in 

opvolging van Leen Verhaeghe. Wij wensen Lien alle succes toe ! 

à Uit dienst: 

Leen Rogiers; zorgkundige  

Leen Verhaeghe;  hoofdverpleegkundige  

Sylvia Borré; zorgkundige, 

à Pensioen  

Myriam De Croo; keukenmedewerker ging op pensioen op 31/07/2020.  

 

Naast de website (www.groepsf.be) en Linkedin-

bedrijfspagina van VZW Groep Sint Franciscus 

(https://www.linkedin.com/company/groep-sint-

franciscus/?viewAsMember=true), beschikt nu 

ook elke instelling van de Groep over een eigen 

Facebook-pagina, waarop alle ludieke activiteiten 

en evenementen met bewoners en medewerkers gepost worden. Hierna vindt u de link naar de 

respectievelijke Facebook-pagina’s: 

 

Sint Franciscustehuis Brakel 

https://www.facebook.com/Sint-Franciscustehuis-Brakel-100245261646662 
 

OLV Ter Veldbloemen Oosterzele 

https://www.facebook.com/olvterveldbloemen 
 

De Zilverlinde Oosterzele 

https://www.facebook.com/WZC-De-Zilverlinde-Scheldewindeke-102488164875088 
 

Sint Jozef Haaltert 

https://www.facebook.com/WZC-Sint-Jozef-Haaltert-106152711069519 
 

Sint Anna Haaltert 

https://www.facebook.com/wzcsintanna 

S O C I A L E  M E D I A  
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I N  M E M O R I A M  

SINT–FRANCISCUSTEHUIS 

M E D E W E R K E R S  

A C T I V I T E I T E N  

Op 30 juli namen wij afscheid van zuster Mariëlla, ’t klein zusterke, een vaste waarde binnen ons 

woonzorgcentrum. 

In haar jongere jaren leende zij vaak een helpende hand bij de maaltijdbegeleiding en ging zij dage-

lijks met haar karretje vol posters en pastorale lezingen door de gangen. Zij zorgde ervoor dat er 

steeds nieuwe, christelijke lectuur te lezen was aan het 
onthaal en op de afdelingen. Op haar ronde hield ze al-

tijd even halt bij ieder die haar aansprak. En zo was zij 

niet alleen een luisterend oor voor vele van onze bewo-
ners maar voor allen. Met veel liefde en respect nemen 

wij afscheid van een icoon onder ons. 

Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de andere 
zusters, wij wensen hen veel sterkte. 

V E R H U I S  D E  K O R E N B L O E M  

Op 30 september staat de verhuis gepland voor de bewoners van De Korenbloem naar de vernieuwde 

afdeling. Vanaf 1 september zullen alle bewoners in het WZC beschikken over een digitale TV, beves-

tigd aan de muur met 1 afstandsbediening. 

à Uit dienst : 
Aminata Diallo, keukenhulp  

Stéphanie D’haeyer, sociaal verpleegkundige    
 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      

Lacra Chiriac, zorgkundige 

Nancy Vantorre, verpleegkundige 

Katrien Demerlier, administratief medewerker 
 

à Babyboom: 
Sien, 26/06/2020, dochter Lisa Schilders; hoofdverpleegkundige De Beukendreef 

Olivia, 16/07/2020, dochter Els Van Synghel; zorgkundige De Korenbloem 

Siebe, 24/07/2020, zoon Nina De Temmerman; verpleegkundige Ter Tulpen 
Jaxx, 31/08/2020, zoon van Jerifa Bourgois; zorgkundige Het Acaciaplein 

Ten voordele van de animatieactiviteiten wordt een Cava-verkoop georgani-

seerd. Tussen 1 en 15 oktober kan u Cava FLAMA D’OR ("Medaille d'Or Concours       

Mondial de Bruxelles”) bestellen aan Φ52 per doos van 6. Deze wordt u dan eind 

oktober bezorgd. Bestellen kan via de strookjes of via 055/432111. Pas na be-

taling is de bestelling definitief.  


