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NAAMBUTTONS VOOR DE GROEP SFNAAMBUTTONS VOOR DE GROEP SFNAAMBUTTONS VOOR DE GROEP SFNAAMBUTTONS VOOR DE GROEP SF    

In een woonzorgcentrum is het belangrijk dat de bewoners en hun fa-

milie je gemakkelijk kunnen aanspreken. Het gebruik van naambadges 

kan hierbij helpen. Daarom kozen we voor naambuttons. Zij nemen 

een belangrijke onzichtbare drempel weg. 

Maar dat is niet het enige grote voordeel van deze buttons:  

• je ziet  er representatief en professioneel uit  

• bewoners en familie vinden het fijn je bij naam te kunnen aan- 

spreken 

• bewoners weten precies wie er bij de zorginstelling werkt  

• ook bezoekers kunnen zich makkelijker wenden tot een medewerker  
 

Elkaar bij naam kunnen aanspreken schept een persoonlijke band. 

Ook voor personen met dementie is het  ontzettend belangrijk om te 

zorgen dat je herkenbaar en aanspreekbaar bent. Naambuttons kun-

nen  hierbij een zeer belangrijke rol spelen. Het is voor hen een ge-

ruststelling om een punt van herkenning te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de vrijwilligers kregen een naambutton. Hiermee willen we hen 

ook herkenbaar maken en drukken we uit dat zij, evenals onze mede-

werkers, heel belangrijk zijn voor onze werking. 

Bedankt om uw naambutton te dragen! 

 

De directie 
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N I E U W S B R I E F  

In november 2019 wordt de nieuwe baremastructuur van IFIC uitgerold. Elke werknemer die voor 23 

april 2019 in dienst is gekomen, heeft ondertussen een loonsimulatie ontvangen. Elke werknemer 

heeft hierbij de keuzemogelijkheid om ofwel bij zijn oude barema te blijven of over te stappen naar 

het nieuwe IFIC- Barema. 

Belangrijk voor werknemers die de simulatie elektronisch hebben ontvangen: 

Bevestigen voor ontvangst moet voor zondag 02/06/2019 gebeuren. Nadien hebben jullie nog de tijd 

om jullie keuze te maken tegen uiterlijk 13/06/2019. Indien je vóór zondag 02/06/2019 niet beves-

tigt via mail voor ontvangst, zal automatisch een papieren procedure worden gestart via aangeteken-

de zending. 

Indien u uw keuze niet gemaakt heeft tegen uiterlijk 13/06/2019, blijft u automatisch in het huidige 

barema. Nadien is er geen mogelijkheid meer om in te stappen in deze IFIC fase 1. 

Op 23 mei vond in het Sint-Franciscustehuis in Opbrakel een materialenbeurs plaats. Op 24 mei ver-

huisde alles richting Sint- Jozef in Haaltert. Deze beurs was een groot succes en werd bezocht door 

zowel externe mantelzorgers als familieleden van onze bewoners. Ook kwamen tal van collega’s en 

studenten een kijkje nemen. Diverse firma’s demonstreerden er hun materiaal rond de zorg en zinvol-

le dagbesteding van ouderen. Er waren onder meer stands met materiaal rond maaltijdbegeleiding, 

aangepaste kledij en schoenen, snoezelmaterialen, aromatherapie e.a aanwezig. Er waren die namid-

dagen ook workshops waarbij men kon kennismaken met de BeleefTV, Tovertafel, Klankschalen en 

de Prisma-app. Ook deze workshops werden druk bezocht. Beide namiddagen werden er veel nieu-

wigheden en interessant materiaal ontdekt. Het was beslist een bezoekje waard! 

 

I F I C  

In mei hebben de werknemers de maaltijdchequekaart en eerste uitbetaling mogen ontvangen. Ten 

laatste de 15de van de maand zal het bedrag van de maaltijdcheques worden gestort van de vorige 

maand. Dit voor de werknemers met een contract onbepaalde duur of een contract langer dan 6 maan-

den. Er wordt één maaltijdcheque toegekend van €4.50 per 7.60 gewerkte uren. Verlofuren, AV, feest-

dagcodes (FR, FW, FB), ziekte-uren… geven GEEN recht op maaltijdcheques. Mocht u nog bijkomende 

vragen hebben, kan u steeds terecht bij uw personeelsdienst. 

M A T E R I A L E N B E U R S  D E M E N T I E  

M A A L T I J D C H E Q U E S  
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♦ Hoofdverpleegkundigen: Intervisie: Intervisie: Intervisie: Intervisie 17/06 en 28/10/2019 (Sint- Franciscustehuis)  

♦ LeidinggevendenLeidinggevendenLeidinggevendenLeidinggevenden: 24/10/2019 (De Zilverlinde): Omgaan met kritiek van familieOmgaan met kritiek van familieOmgaan met kritiek van familieOmgaan met kritiek van familie door Lindi Fourie  

♦ Nieuwe medewerkers: Toolbox : Toolbox : Toolbox : Toolbox 27 juni 2019 om 8u in OLV Ter Veldbloemen 

♦ CompressietherapieCompressietherapieCompressietherapieCompressietherapie: 8/10/2019 voor kinesitherapeuten 

 

SINTSINTSINTSINT––––    JOZEFJOZEFJOZEFJOZEF    

Vroegtijdige zorgplanning: Vroegtijdige zorgplanning: Vroegtijdige zorgplanning: Vroegtijdige zorgplanning: 12/09/2019 en 10/10/2019 voor verpleegkundigen en zorgkundigen 

Foodsafety: Foodsafety: Foodsafety: Foodsafety: 25/09/2019 en 7/10/2019 voor zorgpersoneel door Sodexo 
 

SINTSINTSINTSINT––––    ANNAANNAANNAANNA    

Vroegtijdige zorgplanning: Vroegtijdige zorgplanning: Vroegtijdige zorgplanning: Vroegtijdige zorgplanning:  6/06/2019 infoavond voor medewerkers en familieleden 

Blij dat je in mijn team zit!: Blij dat je in mijn team zit!: Blij dat je in mijn team zit!: Blij dat je in mijn team zit!: 8/07 en 9/07/2019 voor zorgpersoneel 

Foodsafety: Foodsafety: Foodsafety: Foodsafety: 25/09/2019, 7/10/2019 en 9/10/2019 voor zorgpersoneel door Sodexo 
 
 

DE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDE    

Foodsafety: Foodsafety: Foodsafety: Foodsafety: 21/10/2019 voor zorgpersoneel door Sodexo 
    
 

OLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMEN    

Tilbeleid: Tilbeleid: Tilbeleid: Tilbeleid: 28/05/2019 en 03/07/2019  voor zorgteams 
Bijsturing onderhoudsplan: Bijsturing onderhoudsplan: Bijsturing onderhoudsplan: Bijsturing onderhoudsplan: eind juni 

Foodsafety: Foodsafety: Foodsafety: Foodsafety: 15/10/2019 voor zorgpersoneel door Sodexo 

    
    

SINTSINTSINTSINT----FRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUIS 

Bijblijfdag: Bijblijfdag: Bijblijfdag: Bijblijfdag: 6/06/2019 voor zorgteam en paramedisch team 

Foodsafety: Foodsafety: Foodsafety: Foodsafety: 23/09/2019 en 24/09/2019 voor zorgpersoneel door Sodexo 

Verbindende communicatie: Verbindende communicatie: Verbindende communicatie: Verbindende communicatie: 7/10, 11/10, 14/10, 21/10, 22/10 en 25/10/2019 voor zorgteam en 

paramedisch team 

K WA L I T E I T S H A N D B O E K  

De kwaliteitswerkgroep werkt aan een nieuw overkoepelend kwaliteitshandboek. Naast een nieuwe 

lay-out wordt er ook gesleuteld aan de update van procedures, werkvoorschriften en formulieren. Op-

zet is om 1 gemeenschappelijk en bruikbaar handboek uit te werken. Ook de PREZO tool wordt hierin 

verwerkt. In het najaar zal de nieuwe IT-structuur uitgewerkt zijn en kunnen jullie via de PUBLIC-schijf 

alle documenten en nuttige info raadplegen. 

Alle zorgteams zullen in september of oktober een opleiding  ‘Home service’ krijgen van Sodexo. De 

opleiding beslaat 2 uur waarvan één uur diëtiek en het andere uur zal gaan over voedselveiligheid op 

de afdeling. Alvast een aantal bedenkingen: 

• Welke temperatuur heeft de koelkast op de afdeling? 

• Staat er een datum op geopende melk?  

• Hoe lang is iets houdbaar eens geopend?  

K E U K E N  

V O R M I N G E N  
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M E D EW E R K E R S  

SINTSINTSINTSINT––––JOZEFJOZEFJOZEFJOZEF    

•    Taartenslag dagverzorgingscentrumTaartenslag dagverzorgingscentrumTaartenslag dagverzorgingscentrumTaartenslag dagverzorgingscentrum: wegens omstandigheden zal de voorziene taartenslag niet  

kunnen doorgaan.  

• Op    09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 hebben wij onze vrijwilligers opnieuw in de bloemetjes gezet met een lekker koud  

buffet met onder meer verschillende kazen, pastasalade, …  Zij hebben ervan genoten.  

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

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:  Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:      

Emily De Bruyne Emily De Bruyne Emily De Bruyne Emily De Bruyne , zorgkundige    

Emily Coppin Emily Coppin Emily Coppin Emily Coppin , ergotherapeute 

Emelie Philips ,  Emelie Philips ,  Emelie Philips ,  Emelie Philips ,  zorgkundige 

Annelies Kieckens , Annelies Kieckens , Annelies Kieckens , Annelies Kieckens , zorgkundige 

Anastasia Van Liedekerke Anastasia Van Liedekerke Anastasia Van Liedekerke Anastasia Van Liedekerke , zorgkundige 

 

◊ Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst:  

Martine Van Den Winkel Martine Van Den Winkel Martine Van Den Winkel Martine Van Den Winkel , schoonmaker 

K WA L I T E I T  E N  P R E V E N T I E  

• alle geneesmiddelen geneesmiddelen geneesmiddelen geneesmiddelen nu volledig via apotheek Leen Van Der Burght aangeleverd worden? 

• wij ingetekend hebben op een testproject testproject testproject testproject van de Koopkoepel rond incontinentiemateriaalincontinentiemateriaalincontinentiemateriaalincontinentiemateriaal? Het  

incontinentiemateriaal van Tena en Ontex zullen elk 6 weken worden getest op afdeling Morgendauw.       

• wij op 10/05/2019 bezoek kregen van de ZorginspectieZorginspectieZorginspectieZorginspectie? Verschillende zaken werden bevraagd zo-

als facturatie, bewonerscontracten, uurroosters, procedures rond fixatie, …  De-

Zorginspectie komt steeds onaangekondigd langs en kan iedere medewerker aan-

spreken. Zorg er dus voor dat u alle procedures rond persoonlijke 

hygiën (o.a. de kledingvoorschriften, gesloten schoeisel,...) en alle 

werkvoorschriften  rond handhygiëne (korte nagels, geen juwelen aan armen en 

handen, … ) steeds volgt. Dit is één van de eerste zaken waar een inspecteur naar 

kijkt bij het  aanspreken van een medewerker. Daarnaast worden ook vragen ge-

steld over de jobinhoud. Deze keer waren Nele (ergo), Corina en Jessica aan de 

beurt.  

• wij momenteel wachten onze nieuwe werkkledij?nieuwe werkkledij?nieuwe werkkledij?nieuwe werkkledij? 

• de zonnepanelen zonnepanelen zonnepanelen zonnepanelen inmiddels geïnstalleerd werden op ons dak? Op 5 juni vindt de oplevering plaats, 

waarna de indienststelling zal volgen. 

• het telefoniesysteem telefoniesysteem telefoniesysteem telefoniesysteem volledig zal vernieuwd worden? Onze telefoons en decten worden  vervangen.  

W I S T  J E  D A T ?  

• Met de zomermaanden in het vooruitzicht willen wij jullie vragen om opnieuw extra aandacht te be-

steden aan uitdrogingsverschijnselen en oververhitting bij de bewonersuitdrogingsverschijnselen en oververhitting bij de bewonersuitdrogingsverschijnselen en oververhitting bij de bewonersuitdrogingsverschijnselen en oververhitting bij de bewoners.  Wij houden jullie op de 

hoogte indien een hitteplan van kracht zou gaan.  

• Heeft u een arbeidsongevalarbeidsongevalarbeidsongevalarbeidsongeval? Vul dan zeker de arbeidsongevallenformulieren (document voor jezelf 

en voor de behandelende arts) in die onder de brandcentrale te vinden zijn.   

Foto: nieuwe werkkledij 

Foto: zonnepanelen dak 
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SINTSINTSINTSINT––––ANNAANNAANNAANNA    

Kimberly Corthals (verpleegkundige) is bevallen van een zoontje Lewis op 11/04/2019. Proficiat! 

U I T S T A P  B E WO N E R S  N A A R  H E T  S . M . A . K .  T E  G E N T  

  De bouwwerken van de eerste fase gaan nog steeds in 

sneltempo vooruit. Ondertussen is de modelkamer al 

klaar.   De verhuis is gepland voor eind september. 

  Wanneer fase 1 van de nieuwbouw is afgerond en er wordt overgegaan naar de 

(gedeeltelijke) afbraak van blok B, is de nieuwbouw enkel nog via blok 5 bereik-

baar. Voor het vervoer van de maaltijdkarren zal er een nieuwe lift geplaatst 

worden in het hellend vlak.  

  Personeel en bezoekers kunnen via een tijdelijke ingang 
(onder blok 5) de nieuwbouw betreden. 

B O U W K R O N I E K  

Onlangs zijn wij met de bewoners van Sint-Anna, cultuur gaan opsnuiven in het S.M.A.K van Gent.  

Bie Hinnekint, de begeleidende dichteres organiseerde daar een kunstzinnige workshop. De klas-

sieke muziek van Johan Derijcke nam ons mee om stil te staan bij de kunstwerken. Het geluid van 

de klarinet deed  er ons bij wegdromen… 

Onze bewoners hadden op dat moment beduidend een rijk gevoel van creativiteit want hun menin-

gen, gedachten, gevoelens, waarnemingen en ideeën vlogen in het rond.  

De artistieke vrijheid die loskwam, deden ons verwonderd kijken. We beleefden de bewoners op een 

totaal andere manier dan dat we hen kennen van uit de dagelijkse zorgpraktijk. Even weg uit de re-

latie zorgvrager en zorgverlener… 

Het werd als het ware een wisselwerking die uitgroeide tot een mooi resultaat. Het Sint-Annagroepje 

slaagde erin om twee creatieve gedichten neer te pennen. Bent u nieuwsgiering? In de wandelgan-

gen kan u deze bewonderen. Geen tijd, maar toch benieuwd? Check onze facebookpagina (https://

nl-nl.facebook.com/wzcsintanna). 

M E D EW E R K E R S  
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De ZILVERLINDEDe ZILVERLINDEDe ZILVERLINDEDe ZILVERLINDE    

◊ Uit dienst met tewerkstelling in het OLV Ter Veldbloemen:Uit dienst met tewerkstelling in het OLV Ter Veldbloemen:Uit dienst met tewerkstelling in het OLV Ter Veldbloemen:Uit dienst met tewerkstelling in het OLV Ter Veldbloemen:    

Joyce De SutterJoyce De SutterJoyce De SutterJoyce De Sutter, logistieke hulp/schoonmaker 

Hazel JanssensHazel JanssensHazel JanssensHazel Janssens, zorgkundige 

Natasja MisseghersNatasja MisseghersNatasja MisseghersNatasja Misseghers, zorgkundige 

Claudia CoysmanClaudia CoysmanClaudia CoysmanClaudia Coysman, zorgkundige 

◊ Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst:     

Pamela Pamela Pamela Pamela De CarvalhoDe CarvalhoDe CarvalhoDe Carvalho,  zorgkundige 

WO E N S D A G  2 2  M E I  2 0 1 9  

… een dag die we noteren in de annalen van De Zilverlinde.  

Op die dag verhuisden 11 bewoners van de Rozenlaan met heb-

ben en houden naar de nieuwe site OLV Ter Veldbloemen. Het 

was een drukke ervaring en een fijne samenwerking. Familie, be-

woners, personeelsleden en andere instanties waarmee we nauw 

samenwerken werden voorbereid. De bewoners werden voorbe-

reid met foto’s, informerende brief en de mogelijkheid tot een be-

zoek aan de nieuwe kamer. De familie werd uitgenodigd tot een individueel informatief gesprek. Ver-

schillende vergaderingen met het OLV en met verschillende disciplines zorgden voor een steeds  

nauwkeuriger  voorbereiding.  

Na een grondige voorbereiding  volgde de uitvoering van alle plannen. De verhuis van de bewoners 

en hun materialen verliep zeer vlot. Iedere discipline kende zijn taak en we wisten wat we aan elkaar 

hadden. Het afscheid was emotioneel voor zowel het team, voor  onze bewoners die verhuisden als  

de bewoners die hier blijven. ’We waren vrienden geworden’, zegt één van onze blijvende bewoners.  

Op 3 maart 2019 werd onze oudste bewoner Helena 106 jaar. Ze werd in de bloemetjes gezet door 

het zorgteam, haar familie, de gemeente en het koningshuis.  Helaas dienden we enkele dagen na-

dien  afscheid te nemen van Helena.  

O N Z E  O U D S T E  B E WO O N S T E R  

M E D EW E R K E R S  

C O M M U N I C E R E N ,  E E N  D O E - W O O R D  D A T  ‘ I N ’  I S  

In november 2018 organiseerde De Zilverlinde samen met Liantis enkele interactieve sessies in ver-

band met respectvol omgaan met elkaar. Door deze sessies kwamen 

we tot verschillende inzichten. Op een correcte manier spreken met Op een correcte manier spreken met Op een correcte manier spreken met Op een correcte manier spreken met 

en over elkaaren over elkaaren over elkaaren over elkaar is één van de inzichten die binnenkort extra aandacht 

krijgt. Vanaf juni organiseert De Zilverlinde voor haar teams interac-

tieve sessies omtrent ‘VERBINDENDE COMMUNICATIE’.   
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OLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMEN    

W E  Z I J N  V E R H U I S D  

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                           Wij heten volgende medewerkers van harte welkom:                               

Joyce De SutterJoyce De SutterJoyce De SutterJoyce De Sutter,  schoonmaker         

Amela MusaAmela MusaAmela MusaAmela Musa,  schoonmaker   

Asia Nooreen, Asia Nooreen, Asia Nooreen, Asia Nooreen, schoonmaker  

Khadiya BelhajKhadiya BelhajKhadiya BelhajKhadiya Belhaj, zorgkundige        

Hazel JanssensHazel JanssensHazel JanssensHazel Janssens, zorgkundige 

In juli verwelkomen wij eveneens Matthias Janssens Matthias Janssens Matthias Janssens Matthias Janssens en Yana Mettenanxt  Yana Mettenanxt  Yana Mettenanxt  Yana Mettenanxt  als verpleegkundigen. 

8 mei  2019…. Een dag waar velen naar uitkeken ! 
Op die dag zijn de bewoners en de medewerkers 
van Onze Lieve Vrouw ter Veldbloemen van de Meerstraat in Ooster-
zele verhuisd naar een ruimer en nieuw WZC in het Groot Bewijk in 
Scheldewindeke.  
De verhuis werd, in nauwe samenwerking met de medewerkers, en-
kele weken vooraf grondig voorbereid.  Bedden, klein meubilair en gerief van de bewoners werden 
vanaf 8u ’s morgens door een verhuisfirma overgebracht naar de nieuwe site.  De bewoners wer-
den, onder toezicht van het kineteam, in kleine groepjes overgebracht naar hun nieuwe thuis.  
 

Daar wachtte hen  in de polyvalente zaal een warm onthaal door een 
enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers . Na even tot rust 
gekomen te zijn bij een tasje lekkere koffie, werden zij rondgeleid in 
hun nieuwe woonomgeving om nadien samen te genieten van het 
middagmaal.  
In de loop van de namiddag werd iedereen begeleid naar een fraai 
ingerichte kamer. Afscheid nemen van de vertrouwde omgeving 
deed bij velen toch een traantje vloeien! Iedereen heeft er graag ge-
woond, geleefd en gewerkt maar nu was het tijd  om de gebouwen  
te verlaten ! 

 
Op 22 mei kwamen 14 bewoners van de Zilverlinde ons vervoegen 
zodat de totale capaciteit van het WZC nu voortaan 62 bewoners telt.  
Wij willen iedereen, medewerkers, collega’s, vrijwilligers en familie-iedereen, medewerkers, collega’s, vrijwilligers en familie-iedereen, medewerkers, collega’s, vrijwilligers en familie-iedereen, medewerkers, collega’s, vrijwilligers en familie-
ledenledenledenleden een welgemeende  DANK U WEL DANK U WEL DANK U WEL DANK U WEL zeggen om deze niet te on-
derschatten verhuis tot een goed einde te hebben gebracht. 
 

M E D EW E R K E R S  

Zoéna NdofanyoZoéna NdofanyoZoéna NdofanyoZoéna Ndofanyo, zorgkundige        

Elien BruggemanElien BruggemanElien BruggemanElien Bruggeman, zorgkundige        

Natasja MisseghersNatasja MisseghersNatasja MisseghersNatasja Misseghers, zorgkundige 

Claudia CoysmanClaudia CoysmanClaudia CoysmanClaudia Coysman, zorgkundige 
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B O U W K R O N I E K  

SINTSINTSINTSINT––––FRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUIS    

M E D EW E R K E R S  

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

◊ Wij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkomWij heten volgende medewerkers van harte welkom:    

Cindy Van De PontseleCindy Van De PontseleCindy Van De PontseleCindy Van De Pontsele, zorgkundige                       

StanyStanyStanyStany        SimoenSimoenSimoenSimoen, verpleegkundige  

Emily LeclercqEmily LeclercqEmily LeclercqEmily Leclercq, zorgkundige                              

◊ Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst: Uit dienst:     

Regina Elet, Regina Elet, Regina Elet, Regina Elet, verpleegkundige, wensen we te danken voor haar vele jaren inzet en toewijding. Dat ze 
mag genieten van haar welverdiende pensioen! 

• Op 22 augustus vindt onze jaarlijkse rommelmarkt plaats in de 

tuin. Op zoek naar een antiquiteit of originele ’oude’ spulletjes? Kom 

dan zeker langs tussen 13u30 tot 16u. 

• Het jaarlijks eetfestijn vindt plaats op 6 en 7 september. Op het 

menu: Vlaamse stoofcarbonade of kip met gevarieerd slaatje en frie-

ten.  Kaarten  te bekomen aan €15 aan het onthaal (055/432111) of 

bij de medewerkers. Ook een steunkaart ter waarde van €3,50 kan 

bekomen worden. 

Op woensdag 26 juni nemen de bewoners van Het Rozenhof hun intrek in blok C. Het nieuwe gebouw 

wordt 'De Kersentuin' gedoopt. Er zijn 25 kamers bestemd voor permanente verblijven en 5 kamers 

voor kortverblijf. De kamers zijn voorzien van een sanitaire cel met douche, toilet en lavabo. Ook een 

koelkast en TV zijn geïnstalleerd. De verhuis is in volle voorbereiding. We hopen dat de bewoners er 

vlug hun draai vinden en dat het een leuke nieuwe thuis mag worden. 

De medewerkers van het SintDe medewerkers van het SintDe medewerkers van het SintDe medewerkers van het Sint----Franciscustehuis zijn welkom op vrijdag 21 juni 2019 tussen 19u en Franciscustehuis zijn welkom op vrijdag 21 juni 2019 tussen 19u en Franciscustehuis zijn welkom op vrijdag 21 juni 2019 tussen 19u en Franciscustehuis zijn welkom op vrijdag 21 juni 2019 tussen 19u en 

22u om de nieuwe afdeling te verkennen.22u om de nieuwe afdeling te verkennen.22u om de nieuwe afdeling te verkennen.22u om de nieuwe afdeling te verkennen.    

Op 6 augustus starten de herconditioneringswerken op Het Rozenhof. De afdeling zal een grondige 

renovatie ondergaan. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren.  

Voor De Kersentuin werd nieuw meubilair voorzien. De oude meubelen gaan een tweede leven tege-

moet in Senegal. VZW Toogal Djangue,  (betekenis: ‘blijf studeren‘) een Belgisch onderwijsproject voor 

kansarme kinderen, zal een 12 meter lange container vullen. 


