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Beste medewerker 

Het was een hete zomer… Wij willen Wij willen Wij willen Wij willen 

u oprecht danken voor uw inzet en u oprecht danken voor uw inzet en u oprecht danken voor uw inzet en u oprecht danken voor uw inzet en 

wilskracht tijdens de warme dagen. wilskracht tijdens de warme dagen. wilskracht tijdens de warme dagen. wilskracht tijdens de warme dagen. 

Het is niet makkelijk geweest bij Het is niet makkelijk geweest bij Het is niet makkelijk geweest bij Het is niet makkelijk geweest bij 

deze subtropische temperaturen om deze subtropische temperaturen om deze subtropische temperaturen om deze subtropische temperaturen om 

zorg te verlenen maar toch droegen zorg te verlenen maar toch droegen zorg te verlenen maar toch droegen zorg te verlenen maar toch droegen 

jullie de bewoners en de organisatie jullie de bewoners en de organisatie jullie de bewoners en de organisatie jullie de bewoners en de organisatie 

een ‘zeer’ warm hart toe. Bedankt!een ‘zeer’ warm hart toe. Bedankt!een ‘zeer’ warm hart toe. Bedankt!een ‘zeer’ warm hart toe. Bedankt!    

 

De zomer is nog niet helemaal ten 

einde en toch denken we alweer aan 

de komende winter: 

 

HOU GRIEP UIT JE TEAMHOU GRIEP UIT JE TEAMHOU GRIEP UIT JE TEAMHOU GRIEP UIT JE TEAM    

Naar jaarlijkse gewoonte wordt binnen onze VZW, in samenwerking met 
LIANTIS, een griepvaccinatie georganiseerd. Deze winter wordt een nor-
maal griepseizoen verwacht. Eén vaccinatie biedt bescherming tegen 
vier verschillende virussen; met één prik gaan we goed beschermd de 

winter in! 

Waarom vaccineren? Griep is een virusbesmetting die tijdens een 
griepepidemie ongeveer 20%  van de bevolking besmet. Te-
gen een echte griep en zijn complicaties kan men zich laten 
vaccineren. De beschermingsgraad  van de  griepvaccinatie 

wordt op 75 à 80% geschat.  

Men dient wel te weten dat er naast de echte griep een 
veelvoud aan virale luchtweginfecties bestaat. Hiertegen 
helpt het vaccin uiteraard niet! Uit onderzoek blijkt dat men-
sen, die zich enkele jaren na elkaar laten vaccineren tegen 
griep , beter beschermd zijn dan mensen die zich voor de 
eerste maal laten vaccineren. Het  pleit er alvast voor om zich 

élk jaar opnieuw tegen griep te vaccineren !                                                                                 

Ook dit jaar krijgen onze medewerkers, in samenwerking met 
LIANTIS,  de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.  De 

kosten hiervan worden integraal gedragen door de instelling. 

Indien U wenst gevaccineerd te worden, gelieve uw naam door te geven 

tegen 19/09/2019. 

Laat je vaccineren! 



  

 2 

N I E U W S B R I E F  

K A S P E R  B O R M A N S  

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met ouderdom en dementie, direct of indirect. Dat vooruit-

zicht maakt de meesten van ons niet bepaald gelukkig. Maar klopt dat beeld wel? Moet leven met de-

mentie of Alzheimer per definitie negatief zijn? Onderzoeker Kasper Bormans deed heel wat onder-

zoek naar communicatie met personen met Alzheimer.  

“Wat Als?”, met dit zinnetje van twee woorden krijg je toegang tot iemands verbeelding. Dhr Bormans 

is auteur van het succesvolle boek “ Wat 

Alz” over de kern van communicatie, de 

kracht van dromen en het wonder van re-

laties. 

Tevens ontwikkelde hij het verrassende 

“Spel van de verbeelding” om mensen 

met dementie en de personen uit hun om-

geving beter te verbinden en te verster-

ken. Deze onderzoeker kwam reeds meer-

dere malen in de media en geeft door-

heen het ganse land lezingen waar hij zijn toeschouwers de kracht van verbeelding laat ervaren. Hij 

vertelt op een zeer animatieve manier over zijn onderzoek en zijn ervaringen met communiceren met 

personen met dementie. Het is een hele eer te mogen aankondigen dat wij deze spreker op              

19 november 201919 november 201919 november 201919 november 2019 bij Groep Sint- Franciscus uitnodigen. Deze lezing zal toegankelijk zijn voor zowel 

collega’s, andere professionelen, vrijwilligers en mantelzorgers. Iedereen is welkom om 19u in de po-

lyvalente zaal van Het Sint-Franciscustehuis in Brakel. 

M A A L T I J D C H E Q U E S  

In geval van verlies of diefstal blokkeer je best zo vlug je kaart: 

• Op de mobiele applicatie  van Monizze, verkrijgbaar op iOS of Android. 

• Op uw persoonlijke ruimte : meld u aan op www.mymonizze.be en klik op “kaart blokkeren”. 

• Per telefoon naar het nummer +32 (0)78/05.33.77 van maandag tot zaterdag van 9u tot 18u. 

• Per telefoon naar Card Stop op het nummer +32 (0)70/34.43.44, bereikbaar 24/7. 

Voor de aanmaak van een nieuwe kaart, dient de Groep SF €15 aan te rekenen. 
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♦ IntervisieIntervisieIntervisieIntervisie voor hoofdverpleegkundigen: : : : 18/10/2019 (Sint- Franciscustehuis)  

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

♦ Toolbox Toolbox Toolbox Toolbox voor nieuwe medewerkers: : : : 17 oktober 2019 om 8u (Sint-Anna) 

♦ CompressietherapieCompressietherapieCompressietherapieCompressietherapie: 8/10/2019 voor kinesitherapeuten (Sint-Franciscustehuis) 

♦ Qigong toepassen in  oefentherapie : Qigong toepassen in  oefentherapie : Qigong toepassen in  oefentherapie : Qigong toepassen in  oefentherapie : 18/11/2019 voor kinesitherapeuten door Nico Pandelaere 

(OLV Ter Veldbloemen)  

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 

Brandveiligheid / evacuatie  Brandveiligheid / evacuatie  Brandveiligheid / evacuatie  Brandveiligheid / evacuatie  op        26/11 voor alle medewerkers door saftey4all 

SINTSINTSINTSINT––––    ANNAANNAANNAANNA    

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 

Poetsproducten en het gebruik ervan: Poetsproducten en het gebruik ervan: Poetsproducten en het gebruik ervan: Poetsproducten en het gebruik ervan: 26/09/2019 voor poetsdienst en technische dienst door Green 

Care professional 

Verbindende communicatie: Verbindende communicatie: Verbindende communicatie: Verbindende communicatie: 12 en 23/09/2019 vervolgsessie door Liantis 

OLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMEN    

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

Valpreventie: Valpreventie: Valpreventie: Valpreventie: 12 en 24/09/2019 voor zorgpersoneel door Helga De Pelsmaeker 
    

SINTSINTSINTSINT----FRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUISFRANCISCUSTEHUIS 

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

Verbindende communicatieVerbindende communicatieVerbindende communicatieVerbindende communicatie: 11/10, 14/10, 21/10, 22/10 en 25/10/2019 voor zorgteams en para-

medisch team door Liantis 

Bijblijfdag: Bijblijfdag: Bijblijfdag: Bijblijfdag: 17/10/2019 en 7/11/2019 voor zorgteam en paramedisch team 

Bloedafnames en screening infecties: Bloedafnames en screening infecties: Bloedafnames en screening infecties: Bloedafnames en screening infecties: 28/11/2019 en 2/12 /2019 voor verpleegkundigen door Labo 

Medina alsook  Pijnbestrijding en werking  pijnpomp Pijnbestrijding en werking  pijnpomp Pijnbestrijding en werking  pijnpomp Pijnbestrijding en werking  pijnpomp door Lisa Schilders en Veerle Borrey 

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    

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

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

W I S T  J E  D A T ?  

•BBQ  voor medewerkersBBQ  voor medewerkersBBQ  voor medewerkersBBQ  voor medewerkers: in september, op vrijdag de 13de, vindt onze jaarlijkse BBQ plaats met de 

medewerkers van Sint-Anna en Sint-Jozef. We hopen er opnieuw een fijne en lekkere avond van te 

maken. Inschrijvingen kunnen ingediend worden bij Griet Gijsels.   

• EetfestijnEetfestijnEetfestijnEetfestijn: 26 en 27 september 2019 vindt het eetfestijn 

plaats. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ vra-

gen wij jullie opnieuw om een handje toe te steken teneinde 

het eetfestijn vlot te laten verlopen. Nadien kunnen jullie ge-

nieten van een lekkere croque monsieur of spaghetti. Mede-

werkers die wensen te helpen, kunnen zich opgeven bij de DAR of via de 

inschrijvingsformulieren in de personeelsrefter.   

•Middagpauzes Middagpauzes Middagpauzes Middagpauzes worden gezellig en intercultureel ingevuld: tijdens 

een aantal middagpauzes werd door Abdallah, voormalig mede-

werker van de keuken, verschillende Syrische gerechtjes klaarge-

maakt waarvan onze medewerkers mochten proeven. Griet 

Gijsels had op haar beurt tiramisu en mascarpone-advocaat ge-

maakt, alsook mattentaartjes meegebracht.  

… het komkommertijd komkommertijd komkommertijd komkommertijd is? Waarschijnlijk is het woord ‘komkommertijd’ overgenomen van de Engelse 

uitdrukking ‘cucumber time’, die ontstaan is rond het jaar 1700. 

Het woord werd toen door kleermakers gebruikt om periodes aan 

te duiden waarin er minder te doen was. De adel, waar deze 

kleermakers vooral voor werkten, trokken tijdens de zomerperio-

des vaak naar het platteland. Zo ontstond de grap dat de kleer-

makers dan zo weinig verdienden dat ze in de zomer slechts 

komkommers konden eten, omdat vlees te duur was in aankoop. Later werd het een meer algemene 

term om aan te geven dat er weinig gebeurde tijdens de zomermaanden. 

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

Van Wymeersch AnnemieVan Wymeersch AnnemieVan Wymeersch AnnemieVan Wymeersch Annemie, psychologe overkoepelend & zp3 project Vandenhoudt Andrew, Vandenhoudt Andrew, Vandenhoudt Andrew, Vandenhoudt Andrew, kok 

Machiels AurélieMachiels AurélieMachiels AurélieMachiels Aurélie, schoonmaakster      Keppens KennethKeppens KennethKeppens KennethKeppens Kenneth, hulpkok 

De Waele NicoDe Waele NicoDe Waele NicoDe Waele Nico, kok        Deneve AnnickDeneve AnnickDeneve AnnickDeneve Annick, zorgkundige 

Cooman SaraCooman SaraCooman SaraCooman Sara, casemanager zp3 project 

•     Eind juni 2019 werden tevredenheidsenquêtes tevredenheidsenquêtes tevredenheidsenquêtes tevredenheidsenquêtes afgenomen bij de residenten van onze assistentie-assistentie-assistentie-assistentie-

woningenwoningenwoningenwoningen.  De resultaten hiervan zullen begin september 2019 overlopen worden met de residen-

ten.  
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SINTSINTSINTSINT––––ANNAANNAANNAANNA    

N I E U W E  N U MM E R I N G  B L O K  B  

V E R H U I S  O P  1 / 1 0 / 2 0 1 9  

P A R A S O L S  

Op 01/10 verhuizen er 32 bewoners van de oude blok B naar 

de nieuwe blok E. In de afbeelding hiernaast kan je de bena-

ming van elke blok zien: 

Blok A: bouw van 1978 met 42 kamers 

Blok B: gedeelte dat in de derde fase wordt gerenoveerd. 

Blok C: kamers boven de parking. 

Blok D: cafetaria, keuken, klaproos, administratie en kapel. 

Blok E: nieuwbouw die in oktober in gebruik genomen wordt. 

Omwille van  de nieuwe nummering in de nieuwbouw, worden  er aanpassingen ingevoerd in de be-

staande kamernummers op blok B en blok C. 

Tijdens de hittegolven van deze zomer hebben ze hun nut niet kunnen bewijzen. Nu hopen op een 

mooie nazomer om te profiteren van de nieuwe parasols van Symo. 

◊ 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:                                  

Catherine Drieghe, Catherine Drieghe, Catherine Drieghe, Catherine Drieghe, nachtverpleegkundige  

Micheline Seminck, Micheline Seminck, Micheline Seminck, Micheline Seminck, zorgkundige ZP3 project  

Yasmien Janssens Yasmien Janssens Yasmien Janssens Yasmien Janssens is bevallen van een dochter AlisiaAlisiaAlisiaAlisia op 31/05/2019. Proficiat! 

M E D EW E R K E R S  
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DE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDEDE ZILVERLINDE    

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

Nadine De Vos, Nadine De Vos, Nadine De Vos, Nadine De Vos, schoonmaakster 

Karoline De Meyer, Karoline De Meyer, Karoline De Meyer, Karoline De Meyer, schoonmaakster  

◊ Wij heten volgende medewerker welkom: Wij heten volgende medewerker welkom: Wij heten volgende medewerker welkom: Wij heten volgende medewerker welkom:     

Jadie VergoteJadie VergoteJadie VergoteJadie Vergote:  logistieke hulp   

O N Z E  B O U WW E R K E N  

Op vrijdag  28 juni, de laatste  dag van het schooljaar, organiseerden we 

onze allereerste Vlaamse Kermis.  De weergoden waren ons goed gezind. 

We brachten bewoners, familie en medewerkers tesamen. Op het menu 

stonden: volksspelen, springkasteel, schminkstand, ijsjes, hotdogs, taart, 

… en dit alles onder de parasols in onze tuin met een goede streep swin-

gende deuntjes van enkele plaatselijke artiesten.  Het was een succes.    

C O MM 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  

M E D EW E R K E R S  

T O N E E L  ‘ V A  I S  K O N I N G ’  

Onze Rozenlaan is definitief verdwenen. Dit ging gepaard met wat 

reorganisatie. Materialen zoals bedden, zetels,… werden tijdelijk op-

geslagen, het reftergebeuren kreeg een voorlopige andere plaats, 

verschillende ruimtes kregen een andere functie. Het gebouw werd 

eerst ontmanteld: buizen, radiatoren, vensters,… gingen richting con-

tainer. De bakstenen constructie moest er vervolgens ook aan gelo-

ven.    

Op 16 oktober mogen wij  Willy De Jaeghere ontvangen. Hij zal  in de cafetaria van het OLV de mono-

loog ‘Va is koning’ opvoeren.  Dit zegt Willy De Jaeghere over zijn voorstelling: ‘ VA IS 

KONING leert ons kennis maken met de wereld van dementie en de ziekte van Alzhei-

mer op een verbluffend herkenbare wijze. De voorstelling is  heel confronterend en 

beklijvend’.   

Een absolute aanrader voor elk familielid, mantelzorger, vrijwilliger en een must voor 

éénieder die begaan is met de zorg voor de ouderen. 

Sinds  begin juni 2019 organiseert De Zilverlinde samen met Liantis vijf interac-

tieve sessies in verband met ‘VERBINDENDE COMMUNICATIE’.  In kleine  

groepen  maken alle medewerkers kennis met de knepen van een construc-

tieve  communicatie.  De medewerkers  vinden dit een leerrijk initiatief. 

D E  V L A A M S E  K E R M I S  
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OLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMENOLV TER VELDBLOEMEN    

I J S J E S  V A N  H E T  H U I S  

◊ 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:                  

Liesje Van  Den BosscheLiesje Van  Den BosscheLiesje Van  Den BosscheLiesje Van  Den Bossche, zorgkundige 

Heleen De Sloover Heleen De Sloover Heleen De Sloover Heleen De Sloover , zorgkundige 

Valerie  Mbouende Lekane Valerie  Mbouende Lekane Valerie  Mbouende Lekane Valerie  Mbouende Lekane , verpleegkundige 
 

Mariella Marckx Mariella Marckx Mariella Marckx Mariella Marckx is op 20 juli fiere mama geworden van een dochtertje EliciaEliciaEliciaElicia, zusje van Elano+ en  

Enaya.  

Net als de voorbije zomermaanden kunnen onze be-

woners en de medewerkers op woensdagnamiddag 

een extra zomergevoel beleven  met de ijskar.  Nieuw 

hierbij is dat de ijskar door de ergotherapeuten aan-

gekocht werd, met een deel van de opbrengst van 

het kaasfestijn. Een hoorntje, een bekertje, vanille, 

pistache, aardbei of een zelfgedraaid ijsje van bos-

bessen…  elkeen kan zijn keuze maken ! Het rondje 

van de ijskar stimuleert eveneens onze bewoners tot 

bijkomende stapjes naar de leefruimte en naar de 

cafetaria. 

M E D EW E R K E R S  

Dankzij de enthousiaste inzet van Dankzij de enthousiaste inzet van Dankzij de enthousiaste inzet van Dankzij de enthousiaste inzet van 
de jobstudenten hebben onze me-de jobstudenten hebben onze me-de jobstudenten hebben onze me-de jobstudenten hebben onze me-
dewerkers kunnen  genieten van  dewerkers kunnen  genieten van  dewerkers kunnen  genieten van  dewerkers kunnen  genieten van  
een welverdiende vakantie samen een welverdiende vakantie samen een welverdiende vakantie samen een welverdiende vakantie samen 

met hun gezin.        met hun gezin.        met hun gezin.        met hun gezin.            

 

Net zoals de voorbije jaren organiseerde de Landelijke Gilde  ook dit 

jaar de ‘Bank zoekt Plek’-campagne met als doel het samenbrengen 

van mensen van het dorp rond een zitbank . De inwoners van  Ooster-

zele kozen voor het  plaatsen van een bank aan het Kapelletje  

aan de Turkenhoek … Een rustig plekje, midden 

in de natuur, waar wandelaars, fietsers en be-

woners van het WZC OLV Ter Veldbloemen en 

Het Zilverblad kunnen verpozen en gezellig keu-

velen.  De inhuldiging van deze bank vindt 

plaats op zondag 8 september . 

B A N K  Z O E K T  P L E K  
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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:    

Isabelle PevenageIsabelle PevenageIsabelle PevenageIsabelle Pevenage, zorgkundige  

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

Natascha SaelensNatascha SaelensNatascha SaelensNatascha Saelens,    keukenhulp 

Silas, Silas, Silas, Silas, 13/08/2019, zoon van Silke De Borre Silke De Borre Silke De Borre Silke De Borre (zorgkundige Ter Tulpen) en Sam 

Iona, Iona, Iona, Iona, 13/08/2019, dochter van Marieke Eggermont Marieke Eggermont Marieke Eggermont Marieke Eggermont (personeelsdienst) en Sam 

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

menu: Vlaamse stoofcarbonade of kip met gevarieerd slaatje en frieten.  

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 4 oktober zijn alle medewerkers welkom in De Wijngaard  tus-

sen 12u en 13u voor een etentje ter gelegenheid van het naamfeest 

van Sint-Franciscus. 

Op 26 juni namen de bewoners van Het Rozenhof (de 

derde verdieping van het oude gebouw) hun intrek in hun 

nieuwe kamer in de nieuwe vleugel van de campus. Er 

zijn 25 kamers  voor permanente verblijven en 5 kamers 

voor kortverblijf.  De ruime kamers van De Kersentuin zijn voorzien van een sanitaire cel met douche, 

toilet en lavabo. Ook nieuw meubilair, een koelkast en TV zijn geïnstalleerd. De oude meubelen gaan 

een tweede leven tegemoet in Senegal, Ronse en Marokko. VZW 

Toogal Djangue,  een Belgisch onderwijsproject voor kansarme kin-

deren in Senegal, heeft een 12 meter lange zeecontainer gevuld en 

verstuurd naar Senegal. VZW Al Beyyina is een multicultureel cen-

trum in Ronse, dat educatieve les-

sen aan verschillende generaties 

geeft. Zij hebben verschillende 

klassen en een grote zaal, het ge-

rief zal nuttig gebruikt worden. 

Ook helpt de VZW een andere  vzw "Alliance Espace de citoyennete 

des handicapés" in Marokko. Deze VZW helpt mindervaliden in Fes.  

De living, het terras met grasperk en tuinmeubelen op De Kersentuin 

nodigen uit om samen te genieten van de nieuwe leefomgeving. De 

bewoners zijn het ondertussen al goed gewoon in hun nieuwe stulpje.  

Op 5 augustus zijn de herconditioneringswerken aan Het Rozenhof begonnen. Het einde van die wer-

ken is voorzien tegen januari 2020.  


