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V O O R W O O R D  

 
Allerbeste collega’s 
 
Sinds midden maart leven we in een noodtoestand. Onze maatschap-
pij is door de coronacrisis totaal overhoop gegooid en vooral de zorgin-
stellingen hebben het zwaar te verduren gekregen: niet alleen de zie-
kenhuizen, maar ook de woonzorgcentra, de bewoners, hun familie, 
en uiteraard ook de medewerkers. Binnen onze VZW zijn voornamelijk 
de instellingen in Haaltert (Sint-Anna en Sint-Jozef) het hardst getrof-
fen. 
 
Hierbij willen we jullie nogmaals van ganser harte danken: 
voor jullie ongelooflijk doorzettingsvermogen! 
voor jullie ondersteunende lach en traan! 
voor jullie onvoorwaardelijke inzet! 
voor jullie zorgdragende handen! 
voor jullie onmetelijk geduld! 
 
Als blijk van dank hebben wij vanuit de VZW ook in een extraatje voor-
zien via de Monizze-chequekaart. Verder hopen wij dat vanuit de over-
heid ook bijkomende middelen worden vrijgemaakt voor alle Vlaamse 
zorghelden. 
 
De afgelopen maanden ontvingen wij ook immens veel steunbetui-   
gingen, giften en cadeaus van familieleden, bedrijven, scholen, etc. … 
Ook hartelijk dank aan al deze personen en instanties…! 
 
Vriendelijke groeten 
 
Wim Vercruyssen 
Gedelegeerd BestuurdeU 
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N I E U W S B R I E F  
 

A A N K O N D I G I N G  N I E U W E  D I R E C T I E S  –  W E L K O M  A A N  B O O R D  
 

In totaal stelden zich 18 personen kandidaat voor de openstaande vacatures van directeur. Na een 
objectieve selectieprocedure onder begeleiding van een extern HRM-expert, benoemde de Raad van 
Bestuur in unanimiteit volgende kandidaten: 
 

Dhr. Christophe Temmerman (37 jaar) start op 8 juni a.s. in Sint– Jozef Haaltert en volgt Dhr. Jean
-Marie Van Cauwenberge op, die in juli met pensioen gaat. Christophe is licentiaat in de handels-
wetenschappen en thans werkzaam als administratief-financieel coördinator in een voorziening 
voor personen met een handicap. 
 
Mevr. Tine T’Kindt (55 jaar) start op 1 september a.s. in OLV Ter Veldbloemen & De Zilverlinde 
Oosterzele. Zij volgt Mevr. Leen Van Der Linden en Dhr. Christian Geenens op, die respectievelijk 
in oktober 2020 en juli 2021 met pensioen gaan. Tine is verpleegkundige en licentiaat in de zie-
kenhuiswetenschappen en heeft reeds in meerdere woonzorgcentra de functie van directeur uit-
geoefend. 

 
We zijn ervan overtuigd met beide personen een prima keuze te hebben gemaakt, waarbij de warme 
zorg aan de bewoners en de respectvolle omgang met de medewerkers verder gewaarborgd blijft en 
waarbij de dynamiek op het niveau van de VZW verder kan worden uitgebouwd. Wij heten Christophe 
en Tine dan ook van harte welkom binnen onze Groep. 
 
E R E S A L U U T  
 

In de loop van 2020-2021 gaan welgeteld drie directeurs met pensioen. De eerste in rij is Jean-Marie 
Van Cauwenberge, directeur van WZC Sint–Jozef Haaltert, die eind juni op rust gaat. Van deze gele-
genheid willen wij gebruik maken om onze bijzondere dank en appreciatie te betuigen aan  Jean-
Marie, die zich de laatste maanden van zijn beroepsloopbaan ongetwijfeld anders had voorgesteld, 
maar die desalniettemin ongelooflijke inspanningen heeft geleverd om zijn team en bewoners door-
heen de coronacrisis te loodsen.  
Daarnaast heeft Jean-Marie binnen de Groep ook een indrukwekkend traject afgelegd: hij startte in de 
jaren ‘80 als verpleegkundige in de toenmalige Sint–Franciscuskliniek in Brakel en groeide nadien 
door tot directeur van WZC Sint–Jozef.  
Een monument, zowel in de letterlijke als figuurlijke betekenis van het woord.  
 

 
 
 
 
 
 
-HDQ-0DULH�9DQ�&DXZHQEHUJH�ELM�GH�RSHQLQJ�YDQ 
KHW�GDJYHU]RUJLQJVFHQWUXP�YDQ�:=&�6LQW--R]HI 
+DDOWHUW�LQ������ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U I T S T E L  S O C I A L E  V E R K I E Z I N G E N  

 
Normaliter moesten op 14 mei de sociale verkiezingen plaatsvinden. Ingevolge De Coronacrisis zijn 
de sociale verkiezingen overal, dus ook bij ons, uitgesteld naar een latere datum. We houden u hier-
omtrent verder op de hoogte. 
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 T O P P E R S  

Sinds kort stelt de Gemeente Oosterzele haar digitale 
infoborden open voor berichtgeving van algemeen nut. 
Inwoners van de gemeente die dit wensen kunnen hun 
boodschap van maximaal 80 tekens insturen naar        
info@oosterzele.be Eén van de eerste berichten die op 
de lichtkrant verscheen was “In WZC OLV Ter Veldbloe-
men werken toppers”. Maar dat wisten we al natuurlijk. 
Idem dito trouwens voor de medewerkers van De Zilver-
linde en de andere voorzieningen van de Groep in Brakel 
(Sint-Franciscustehuis) en Haaltert (Sint-Jozef en Sint- 
Anna). ALLEMAAL TOPPERS !!  
 
D E  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  
 
Hoewel binnen alle voorzieningen dezelfde strenge veiligheidsmaatregelen zijn toegepast, zien we 
toch verschillen tussen de instellingen onderling. Zo zijn Sint-Anna en Sint-Jozef Haaltert het hardst 
getroffen door corona. In de andere voorzieningen van de VZW is de toestand tot op heden goed on-
der controle gebleven. De noodsituatie is nog niet voorbij, en we moeten verder alert blijven om de 
toestand in alle voorzieningen zo goed mogelijk onder controle te houden. Het aantal (vermoedelijke) 
Covid-besmettingen bij de bewoners evolueerde de afgelopen periode als volgt: 
 

 
 
 
In vergelijking tot voorgaande jaren is er tot op he-
den geen noemenswaardige stijging van het aantal 
overleden bewoners. Het totaal aantal overlijdens 
ingevolge (vermoeden van) Corona is als volgt ge-
ëvolueerd: 
 

6)7 �6LQW-)UDQFLVFXVWHKXLV�%UDNHO 
2/9 �2/9�7HU�9HOGEORHPHQ�2RVWHU]HOH 
=/ �=LOYHUOLQGH�2RVWHU]HOH 
6- �6LQW--R]HI�+DDOWHUW 
6$ �6LQW-$QQD�+DDOWHUW 
9=: �*OREDDO��DOOH�LQVWHOOLQJHQ�VDPHQ�JHQRPHQ� 
 



  

 4 

Omwille van De Coronacrisis zijn de  geplande vormingen al zeker uitgesteld tot het najaar. Ook de 
werkgroepen zullen pas na de zomer opnieuw samenkomen. 

V O R M I N G E N /  W E R K G R O E P E N  

'H�YHUYDQJLQJVQLHXZERXZ�LQ���������������������������)DVH���YDQ�GH�ZHUNHQ�LQ�6LQW�$QQD�����������������+HUFRQGLWLRQHULQJ�%ORN�$� 
'H�=LOYHUOLQGH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6LQW-)UDQFLVFXVWHKXLV� 

B O U W W E R K E N   

Naast de reeds bestaande facebookpagina’s van OLV Ter Veldbloemen en Sint-Anna, is ingevolge de 
coronacrisis nu ook met facebook gestart in het Sint-Franciscustehuis en Sint-Jozef. Op al deze face-
bookpagina’s staat het logo van de VZW vermeld. Zodoende is voldoende herkenbaar dat het om de 
officiële facebook van de instelling gaat. Voor De Zilverlinde wordt een eventuele opstart van face-
book nog bekeken. Naast de website www.groepsf.be blijft ook de Linkedin bedrijfspagina van Groep 
Sint-Franciscus verder actief.  
 
Zelfs in het heetst van de coronastrijd zijn onze equipes er verder in geslaagd om maandelijks in elke 
instelling een huiskrantje af te leveren, en dit tot grote voldoening van bewoners, families en sympa-
thisanten. Het gaat hier respectievelijk om: 
"De Bloesem" in het Sint-Franciscustehuis; 
"Het Veldbloempje" in OLV Ter Veldbloemen; 
"Het Zilverkrantje" in De Zilverlinde; 
"Het Brielkrantje" in Sint-Jozef; 
“Made-liefje" in Sint-Anna. 

C O M M U N I C A T I E  

'H�KXLVNUDQWMHV�YDQ�9=:�*URHS�6LQW-)UDQFLVFXV� 

De bouwwerken binnen VZW Groep Sint-Franciscus zitten nog relatief goed op schema en hebben in-
gevolge De Coronacrisis niet teveel vertraging opgelopen. Als alles meezit, dan kan de vervangings-
nieuwbouw van 32 woongelegenheden in De Zilverlinde Oosterzele in het najaar in gebruik worden 
genomen. Idem dito geldt m.b.t. de vernieuwde afdeling voor De Korenbloem in het Sint-
Franciscustehuis Brakel. De volgende fase van het project in Sint-Anna Haaltert zal vermoedelijk ook 
eind dit jaar kunnen worden in gebruik genomen. 
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M E D E W E R K E R S  

SINT–JOZEF 

1 0 0 0  X  D A N K  

C R O W D F U N D I N G  

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom: 
Ivett Lovasz, schoonmaker                 
Soraya Groebbens, zorgkundige 
Shari Vande Wiele, zorgkundige 
Eline De Wint, zorgkundige               
Gretel Van Droogenbroeck, zorgkundige   
Liesbeth Huygens, verpleegkundige 

Wij vinden het van cruciaal belang dat onze medewerkers de nodige (psychologische) begeleiding en 
bijstand krijgen tijdens en na deze coronacrisis. Bij aanhoudende klachten zoals 
stress en angst, moeite met slapen of eten, … kunnen jullie beroep doen op pro-
fessionele hulp.  
 

Weet dat jullie steeds terecht kunnen bij onze klinisch psychologe Annemie Van  
Wymeersch. Zij is aanwezig in Sint-Jozef op woensdag, donderdag en vrijdag, als-
ook bereikbaar via telefoon (0492/58.55.48) en e-mail (annemiev@groepsf.be). 
Ook voor alle andere medewerkers en bewoners binnen onze VZW is zij beschik-
baar! Velen onder jullie hebben de stap naar haar al durven zetten, wat zeer moe-
dig is.  
 

Jullie kunnen via de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
ook altijd terecht bij een externe vertrouwenspersoon (050/47.47.35—binnen de 

kantooruren) en op het crisisnummer (078/15.02.00—ook buiten de kantooruren). 

P S Y C H O S O C I A A L  W E L Z I J N  

Haaltert Positief Project is tijdens deze coronacrisis gestart met een  
inzamelactie voor ons woonzorgcentrum. Aanleiding van de actie 
was een ‘like-actie’ op Facebook van een bedrijf waarbij babbel-
boxen gewonnen konden worden.  
Echter had Haaltert Positief Project snel gezien dat wij de nodige li-
kes niet gingen halen en hebben zij zelf een actie op poten gezet 
teneinde twee babbeltenten (zie foto) te kunnen aankopen alsook 
een rolstoelfiets (zie foto). Inmiddels werden de babbeltenten gele-
verd en werd het streefbedrag van 4.500Φ volledig behaald waar-
door we ook de rolstoelfiets kunnen aankopen. Met dank aan alle 
donateurs.  

We willen vooreerst al onze medewerkers bedanken voor hun ein-
deloze inzet de afgelopen weken. We hebben veel besmettingen 
gekend, veel medewerkers die ziek gevallen zijn. Jullie hebben het 
fysiek en mentaal zwaar… en toch gaan jullie er nog voor de volle 
100% voor.  
Meer dan ooit werken we samen, over de grenzen van onze  
afdelingen heen. We zijn ervan overtuigd dat we hier sterker dan 
ooit zullen uit komen.   

�������������������� 
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DE ZILVERLINDE 

à Uit dienst : 

 Marleen De Vriendt, nachtzorg  

à Wij heten volgende medewerker van harte welkom:      

Vanessa Scheers, Nachtzorg  

E E N  C O V I D - V E R H A A L  

Het is een covid-verhaal… gemaakt door enkele van onze medewerkers. Schrijf één woord  of enkele 
woorden  die de corona-crisis in De Zilverlinde  in beeld brengen, wat De Coronacrisis voor jou bete-
kent in De Zilverlinde. 

Iets wat je opviel; Iets wat een blijvende verandering betekent voor  De Zilverlinde; 

Iets wat je beleeft en je raakt; Een boodschap naar medecollega’s 

M E D E W E R K E R S  

Mooie spandoeken  -  iedereen doet zijn best  -  mondmaskers, noodzakelijk kwaad – luisterend oor 
voor onze familieleden in moeilijk tijden  -  topsamenwerking met onze CRA  -  corona-premie,         
JOEPIE— dankbare families  -  spandoeken  -  maskers  -  geen bezoek  -  triestig voor iedereen  -
dankbaarheid van onze familie  -  zorgen voor elkaar  -  spandoeken  -  iedereen in de weer voor el-
kaar  -  figuurlijk dichter bij elkaar  -  mondmaskers  -  zorgdragen voor iedereen  -  elkaar steunen -
gemis van onze familie  -  elkaar motiveren  -  mondmaskers  -  heimwee naar bezoek en knuffels  - 
troosten van onze bewoners  -  wij deden/doen het nog steeds goed -  we staan als team sterker  -nog 
betere band met onze bewoners  -  mondmaskers  -  chocolade  -  bloemen  -  grijze haren = corona-
kapsel  -  attenties  -  bezoek aan de venster  -  bewoners op de kamer  -  vermoeiend  -  stress  -  veel 
werk, drukte  -  het weer viel mee voor de raambezoekers  -  mondmaskers voelen raar aan  -  bad 
hair day  -  gemis  -  onzekerheid  -  geen bezoek voor onze bezoekers  -  mondmaskers voor ieder-
een  -  geen knipbeurt voor onze bewoners  -  bang en opluchting  -  testresultaten  -  mondmaskers  -
mooi weer tijdens corona-tijd  -  dankbaarheid  -  begrip -  een klein gebaar  -  een warme groet  -  een 
zoen gooien van op afstand samen met onze bewoner  -  een knuffel op afstand  -  kleine gebaren die 
we hopelijk na coronatijd verder meenemen  -  solidariteit onder collega’s  -  bloemen, bloemen, bloe-
men  -  teveel, teveel, teveel  -  stress  -  eenzaamheid  -  aangrijpend  -  chocolade, chocolade, choco-
lade  -  grijze zone  -  negatief of  positief  -  corona-rust  -  wij, samen met directie en CRA, leiden ons 
er doorheen -  ooit was het anders  -  lege kamers  -  handafdrukken op de ramen -  stilte op de bouw-
werken  -  dankbaarheid!  -  halt aan vrijwilligers, grote activiteiten, stagiairs, familie, huisartsen, haar-
kapper, pedicure, bezoek, … - thermometer, alcohol, poetsen, mondmaskers  -  cupcakes  -  kaartjes, 
mails met steunbetuigingen  -  burgemeester  -  mentale dips  -  gewoon worden aan het anderszijn  -
... 

Iets onzichtbaars zette onze bouwwerken on hold. Covidstilte in het gebouw.  De vraag ‘wanneer ver-
huizen we naar onze nieuwe kamer’ wisten we niet meer te beantwoorden. Ondertussen werden de 
machines van onder het Covid-stof gehaald. Bouw-’ambiance’ verzekerd: boren, graven, kloppen, 
vrachtwagens, zweet, werfvergaderingen,… De veranderingen zijn opnieuw zichtbaar: vloeren, deu-
ren, meubilair,  tuinaanleg,… Halen we toch nog onze vooropgestelde datum?  We supporteren, dui-
men en houden tegenslag buiten.  Binnenkort zal de zon altijd aanwezig zijn  in De Zilverlinde:  zon-
nepanelen gemonteerd  op het dak van het Lavendelhof en de cafetaria zullen hiervoor zorgen. Door 
de corona-crisis  worden de geplande renovatiewerken van onze inkomhal en aanpalende ka-
mers  nog even uitgesteld. We geven voorrang  aan de nieuwbouw. 

D E  N I E U W B O U W  
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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:      

Kim Lorandini, verpleegkundige  

Vanessa Scheers, Nachtzorg  

M E D E W E R K E R S  

 
SINT–ANNA 

8 mei 2020 ….. 

1 jaar Groot Bewijk  vieren zullen wij ons  blijven herinneren… 

Feest vieren in Corona- tijden… afstand houden, mondmasker dragen, openluchtoptreden met DJ Wim. 

Samen genieten… Maar toch verlangen naar  betere tijden! 

Samen dromen, samen sterk zijn en samen voor elkaar zorgen… 

Samen verlangen naar SAMEN 

Blij en dankbaar met elkaar!  

1  J A A R  G R O O T  B E W I J K  

à Uit dienst: 
Debby De Decker,  zorgkundige 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:    

Jens Van geel, keukenmedewerker 

Yente Brusselman, verpleegkundige 

Iseni Nikoleta, keukenmedewerker  

à Geboorte : 
Melissa Sorgeloos is mama geworden van zoontje Adriano op 21/02/2020. 

Ulrike Van Dycke werd op 10/04/2020 mama van zoontje Maxime. 

à Pensioen: 

Op 31/05 is Mieke De Moor, verpleegkundige, na een schitterende carrière in pensioen gegaan, 

hartelijk dank voor de jarenlange inzet. Het feest hebben we nog tegoed. 

Iedereen van elke discipline/afdeling heeft het 

uiterste van zich gegeven in de strijd tegen het 

Coronavirus. Woorden van dank komen tekort.  

Ook van onverwachte hoek krijgen we steun, 

ons Koningshuis blijft niet onbewogen, getuige 

deze brief. 

D A N K  V O O R  U W  I N Z E T  
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C O V I D - 1 9  

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  

In een wereld waar de omgeving, de tijd en de mensen die erin 
voorkomen meer en meer een raadsel zijn, zetten we als naasten 
van personen met dementie sowieso in op oriëntatie. Het is dan 
ook heel belangrijk om na te denken over welke informatie je deelt 
met mensen met dementie. Info over COVID-19 kan voor deze per-
sonen complex en beangstigend zijn. Het is dan ook goed om het nieuws dat gegeven wordt te dose-
ren en af te stemmen op de mogelijkheden van de personen met dementie. Met dit uitgangspunt ont-
wikkelde de referentiepersoon dementie van het Sint- Franciscustehuis een presentatie die op een-
voudige wijze de belangrijkste topics van de coronacrisis belicht. Op regelmatige basis doornemen 
van deze presentatie, praten over het virus en de maatregelen en gevolgen biedt de bewoners een 
houvast. 

Er wordt onder meer info gegeven over waar het virus vandaan komt, op welke manier het ook in onze 
contreien beland is en wat de gevolgen hiervan zijn. Men belicht het feit dat de straten leeg zijn aan-
gezien alle bedrijven, winkels, cafés, restaurants en scholen dicht zijn. Er wordt ook verklaard dat be-
zoek tijdelijk niet meer is toegelaten uit voorzorg om elkaar niet te besmetten met het virus. Voorts 
wordt ook nog uitleg gegeven over de voorzorgsmaatregelen die men neemt onder de vorm van het 
dragen van mondneusmaskers. Tot slot wordt hoop gegeven dat alles goed komt aangezien er wereld-
wijd door heel wat wetenschappers gezocht wordt naar een vaccin. 

T U U R  

Wij zijn fier u de komst van onze babypop 

Tuur te mogen aankondigen. Hij verblijdt 

de bewoners van De Beukendreef.  

à Uit dienst : 
Sarah De Romagnoli, schoonmaker 
Leila Msak, keukenhulp  
 

à Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      
Mieke Van brabant, zorgkundige  

Lisbeth Van de Maele, verpleegkundige 

Aminata Diallo, keukenhulp     
 

à Pensioen: 

Viviane Lanneau, schoonmaker, ging met pensioen op 1 mei. Merlinda  Gucor, zorgkundige, ging met 
pensioen op 24 mei. Wij wensen hen van harte te bedanken voor hun enthousiaste inzet gedurende 
de voorbije jaren. 

Door de coronacrisis zal er in 2020 geen eetfestijn worden georganiseerd. Er wordt nog bekeken of 

er een andere actie kan op touw gezet worden om geld in te zamelen.  


