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Geachte familie van een bewoner van woonzorgcentrum de ceder,
Vorige week kregen we het goede nieuws dat alle 59 personeelsleden en jobstudenten die een
covid-test hebben ondergaan, negatief zijn, dus geen COVID-19 besmetting hebben.
Vrijdag 1/5/2020 zijn de 59 bewoners van wzc de ceder getest. De resultaten zijn binnen en zijn
schitterend! Alle bewoners scoren negatief. Geen enkele bewoner heeft dus een COVID-19
besmetting.
Geachte familie, dit is een fantastisch resultaat. Het kwam tot stand door de permanente hoge
kwaliteit van werken van alle personeel, de ondersteuning van het Beersels bestuur, maar ook door
uw welwillende en steunende medewerking aan alle opgelegde maatregelen en zeker ook door het
dapper aanpassen en volhouden van al onze bewoners. We lopen allemaal al 8 weken op de tippen
van onze tenen, maar mogen nu fier zijn, WZC De Ceder is COVID-vrij, al onze bewoners en
personeel zijn gezond en leven zo goed en normaal als mogelijk in deze pandemie.
We moeten allemaal: personeel, bewoners en familie blijven opletten, we moeten alle maatregelen
goed blijven opvolgen: altijd handhygiëne, altijd mondmasker, altijd afstand.
Hierbij willen we u iets vragen, de tuingesprekken zijn een echt succes, en zullen, met het goede
weer in het vooruitzicht, nog toenemen. Wilt u, zodra u de parking van de Ceder opkomt, of uit uw
auto stapt, uw eigen mondmasker aandoen? Dit om uzelf, maar ook de bewoners en personeel te
beschermen. U staat vaak met velen aan de andere kant van de omheining, de bewoners van de
assistentiewoningen komen door ook langs.
Dank u wel hiervoor.
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Ons woonzorgcentrum gaat nog niet open voor fysiek bezoek.
Ik zet even op een rijtje wat u wel kan doen.
Alle afspraken hiervoor maakt u tijdens weekdagen tussen 9 en 16 uur op
animatie.wzcdeceder@ocmwbeersel.be of T02 334 99 00.
De bezoekjes of videogesprekken gaan enkel door op weekdagen, dit omdat ze extra personeel
vragen dat in het weekend en ’s avonds niet aanwezig is.

1. Schrijf een brief, een kaart, breng een foto of fotoalbum. Stuur het op met de post of steek
het in onze speciale gele brievenbus die aan de ingang aan straat staat.
2. Telefoneer. Indien je familielid gehoorproblemen heeft: we hebben een luidspreker die we
op een toestel kunnen aansluiten. Maak voor een luidsprekergesprek een afspraak.
3. Doe een videogesprek. Maak hiervoor een afspraak.
4. Doe een tuingesprek. U langs de ene kant van het scherm, de bewoner langs de andere
kant. Doe hierbij een mondmasker aan. Maak een afspraak.
5. Woont uw familielid op het gelijkvloers of aan de parkingkant van het gebouw: doe een ‘ik
zie jou’- telefoongesprek.
Zondag is het moederdag. Net als elk jaar krijgen al onze moeders een kadootje. Ik mag nog niets
verklappen, ik kan je wel zeggen dat het prachtig en persoonlijk is. Alle bewoners worden zondag
ook getrakteerd op een fijn diner, met aperitief, wijn, soep, voorgerecht, hoofdgerecht en
moederdaggebak bij de koffie. Je kan deze menu net als alle andere menu’s volgen op onze
website www.wzcdeceder.be. Deze feestmaaltijden zijn lekkere lichtpuntjes in het leven van onze
bewoners; ook op 1 mei hebben we onze bewoners mooi culinair verwend.
Geachte familie, het zijn fysiek zware, maar emotioneel en psychologisch superzware tijden.
Personeel en bewoners, en ook u als familielid, we komen voortdurend in nieuwe situaties
terechtkomt en zijn daardoor soms onzeker en bang om besmet te worden met alle gevolgen
vandien. Laat ons verder goed samen werken, elkaars noden respecteren, samen naar oplossingen
zoeken, en als we elkaar tegenkomen, iets liefs zeggen en eens samen lachen.
Geachte familie, dank je wel voor je inzet, zeker deze voorbije 8 weken, ze hebben mee geleid tot
dit mooie resultaat. Laat ons zo samen verder doen.
Graag tot volgende week voor meer nieuws uit woonzorgcentrum de Ceder.

Met vriendelijke groeten,
Tina Van Bockstal
directeur woonzorgcentrum De Ceder
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