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Betreft: Nieuws uit woonzorgcentrum de ceder

Geacht familielid,
We hebben in de Ceder de quarantaine ( 40 dagen) zien passeren, en doen vol goede moed voort.
We zijn hier dankbaar, dankbaar voor de morele steun die we van u, familie, ontvangen. Dankbaar
voor de gelijkmoedigheid van onze bewoners. Dankbaar voor het personeel dat hier elke dag
opnieuw vol goede moed toekomt. Dankbaar voor de vele giften vanuit de buitenwereld. Het lijkt hier
wel het land van melk en honing. Maandag melk en cake van een universiteit, gisteren sandwiches,
vandaag donuts met chocolade, morgen witte chocoladerepen, allemaal voor de 161 helden van de
Ceder. En ja, held voelen we ons allemaal: de 59 bewoners van het woonzorgcentrum, de 35
bewoners van de assistentiewoningen, de 67 personeelsleden , jobstudenten en vrijwilligers die hier
ferm samenwerken om de Ceder covid-vrij te houden.
Alle bewoners zijn ook vandaag koortsvrij en hebben geen symptomen die wijzen op besmetting.
Ook alle personeel is aanwezig, niemand zit thuis met symptomen. Vandaag is alle personeel
getest, we krijgen tegen uiterlijk midden volgende week de resultaten daarvan binnen, we zullen u
daarover informeren. Over een testdatum voor de bewoners is ons nog geen datum meegedeeld.
Twee bewoners zijn de laatste week individueel getest en scoren beide negatief. Weet dat indien je
familielid ziek wordt, we je net als vroeger onmiddellijk bellen. Weet ook dat, indien we met een
corona-uitbraak te maken krijgen, we je hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
Het personeel wordt met de dag veelzijdiger. Daar de twee kappers al 5 weken niet meer binnen
mogen, geven de zorgkundigen hier een brushing en daar een krulspeldenkapsel aan de
dames. De heren worden dagelijks geschoren en getrimd. De glimlach van een bewoner na zo een
verwenbeurt doet wonderen. Ook de pedicure is weggevallen, twee verpleegkundigen die zich
hierin specialiseerden, nemen over. In de assistentiewoningen gaan we intensief langs en nemen
we om de twee dagen de koorts op, om een mogelijke uitbraak ook daar te voorkomen.
De koffierondes voor de bewoners zijn een echt festijn. Ik kan de 3 vrijwilligers die nu al 6 weken
continu de namiddag van de bewoners opfleuren met een koffie en een gesprekje niet genoeg
bedanken.
Hetzelfde geldt voor de 4 vrijwilligers die het eten afruimen en de was rondbrengen. Zij gaan vaak
met een grote smile huiswaarts, dankbaar voor de fijne kleine momentjes van die dag.
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We hebben geluk. Sinds de coronacrisis uitbrak, is het mooi weer. WZC De Ceder heeft een grote
mooie afgesloten tuin, omgeven door hekken en glasschermen. De ideale setting voor een veilig
bezoek aan je familielid, elk langs een kant van het glasscherm. Maak via
animatie.wzcdeceder@ocmwbeersel.be of 02 334 99 00 een afspraak. Op even dagen kan je
bezoek brengen aan bewoners van de 2de verdieping, op oneven dagen aan bewoners van
verdieping 1 en in de ochtend aan bewoners van het gelijkvloers. Zo houden we iedereen mooi
gescheiden. Deze tuinafspraken boomen. Vaak zitten 3 groepjes tegelijk in zo een tuinafspraak,
allemaal op veilige afstand van elkaar.
Ook de videogesprekken lopen door. Ze zijn ideaal voor bewoners die zich niet goed kunnen
verplaatsen of bij slechter weer. Maak ook hiervoor een afspraak op bovenstaande mail of telefoon.
Geachte familie, nu je niet zo vaak meer naar de Ceder kan komen, zie je niet wat onze bewoners
zien: de vorige lente aangeplante zomereiken staan nu allemaal in blad en de bloemenborder aan
de voet van die eiken staat boordevol margrieten. De ontluikende natuur is voor veel bewoners en
personeel op dit moment iets hoopgevends, een balsem op de ziel.
Deze quarantaine duurt lang, iedereen snakt naar meer en beter. Er zijn op dit moment geen nieuwe
richtlijnen bekend over mogelijke bezoekregelingen voor woonzorgcentra.
Weet dat we alles in het werk zullen stellen om, eenmaal die er zijn, bezoekjes veilig te organiseren.
Weet ook dat alle personeel , vrijwilligers en bewoners samen, gesteund door het Beersels bestuur,
er alles aan doen om iedereen hier goed te laten leven met de nodige zorg. Geacht familielid, hou je
aan de maatregelen, zorg goed voor iedereen die je graag ziet en kom deze moeilijke tijd goed en
wel door.
Volgende week stuur ik je graag een nieuwe mail vol nieuws uit woonzorgcentrum de Ceder.
Met vriendelijke groeten,

Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder
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