
Enkele spontane reacties van sympathisanten bij het artikel in de Standaard  

 

“Ik ben blij dat ook de huiszorg eens aan het woord komt, en op zo'n heel erg positieve manier, alle lof.” 

“Wat een twee mooie getuigenissen van hoe het er aan toe gaat in veel gezinnen… 

Chapeau voor alle Wandelende Engelen van Familiezorg!! Jullie maken zeker het verschil! 

Veel virtuele schouderklopjes voor elk van hen.” 

“Een mooi en gevoelig geschreven artikel, dat terecht het werk van thuisverzorgenden 

in een positief daglicht stelt!” 

“Dat zou wel meer mogen gebeuren, niet enkel in coronatijden!” 

“Een mooi en sterk artikel, de thuiszorgmedewerkers verdienen het om in de kijker te 

worden gezet. 

Een grote pluim en bewondering voor wie er de moed kan in houden om in deze tijden 

blijvend hulp te bieden aan huis: verpleging, verzorgenden, poetshulpen…” 

Kaartje van een zorgvrager die het momenteel erg moeilijk heeft 

aan de verzorgende 
Een oud-verzorgende  

Aan iedereen na week vijf, 

wil ik jullie van harte een dikke 

duim en een pluim op jullie hoed 

geven. 

Hou vol want het geeft moed. 

Samen sterk, zo lukt het op het 

werk ! 

Warme en lieve groetjes  

 

Kraamverzorgende aan het 

werk met beschermend 

materiaal in COVID-19-situatie  

Een verzorgende 

 

Wil jullie nog eens superhard 

bedanken voor alles. 

Na bijna 27 jaar te werken bij 

Thuiszorg Familiezorg start 

ik nog dagelijks met volle 

moed !!!  

Ook hebben we zoveel geluk 

met iedereen van ons regio 

huis… Wat een leuke 

samenwerking ❤ 

Bloemetjes van ATZ gezin 



Kleindochter van twee ouderen waar we zorg 

geven  

In deze waarschijnlijk voor jullie nog extra 

hectische tijden willen we jullie toch nog even 

bedanken. 

Door de huidige omstandigheden is het voor ons 

moeilijk om naar onze grootouders te gaan. Veel 

verder of meer dan even te zwaaien aan het 

raam kunnen we momenteel niet doen.  

Hierdoor voelen we ons wat machteloos, 

vandaar appreciëren wij des te meer wat jullie 

en jullie team voor hen doen!! 

Dank je wel om ondanks het waarschijnlijk 

ongelofelijke moeilijke planningsschema van 

jullie rekening te houden met onze vraag van 

een tijdje geleden om voornamelijk de meest 

gekende verzorgende bij hen langs te sturen. 

Hierdoor valt hun vertrouwde omgeving niet 

weg, kunnen ze beroep doen op iemand die ze 

ten volle te vertrouwen en aangezien ze uit de 

buurt komt blijven ze op de hoogte van de 

'nieuwtjes' in de gemeente. Dit allemaal zonder 

afbreuk te doen natuurlijk aan haar andere zeer 

betrouwbare collega's. Bovendien geeft dit ons 

een veilig gevoel aangezien ze zo slechts met een 

beperkte groep mensen in contact komen 

aangezien onze grootouders zich toch in de 

meest risicovolle groep bevinden.  

Dank je wel om de frequentie waarbij jullie 

langskomen niet te verminderen. Ze hebben echt 

nood aan dagelijkse hulp en we vinden het 

fantastisch dat jullie hiermee rekening houden !  

Dank je wel aan alle verzorgenden voor hun 

engelengeduld als ze keer op keer moeten 

uitleggen aan mijn oma waarom er 

tegenwoordig niemand meer op bezoek komt.  

Dank je wel om steeds met de glimlach bereid 

zijn te helpen. In deze tijden genieten ze echt 

zichtbaar van het contact met de verzorgenden 

aangezien het andere sociaal contact zo goed als 

weggevallen is.  

Dank je wel aan jullie administratief team om 

steeds open te staan voor dialoog zodat we 

samen de beste zorgen kunnen voorzien voor 

hen.  

Ze zijn in goede handen daar twijfelen we geen 

moment aan maar toch tellen we de dagen af dat 

we zelf terug 'echt' op bezoek kunnen gaan bij 

hen. 

Vandaar DANK JULLIE WEL !  

Het mag ook eens gezegd worden. 

Een verzorgende  

 

Bedankt om ons in de woelige coronatijden 

op de hoogte te houden van wat er allemaal 

omgaat op de dienst!  

Dank u wel!  

Ook de ondersteuning van de 

veiligheidsregels en het materiaal zijn zeer 

welkom!  

 

 

 

 

 



 



Rotaract  Mandeleie 

 

 

Krant van West-Vlaanderen 



Een verzorgende -  Corona 

 

een raar beestje 

kruipt in je lichaam en je hoofd 

neemt al mijn zelfcontrole weg 

eet aan mijn kalmte en zekerheid 

maakt tranen aan de lopende band 

vechten tegen dit beestje 

ook al ben ik niet echt ziek 

vraagt zoveel van mijn lichaam 

mentaal ga ik er elke dag wel eens onderdoor 

mijn "duracelleke" is aan vervanging toe. 

de combinatie van werk en privé  

loopt nu op 1 weg 

constant denken aan mijn menskes in 

eenzaamheid 

de angst om mijn verzwakte ouders te verliezen 

mijn vriendin met kanker te moeten afgeven 

angst, eenzaamheid, hopeloosheid 

en toch… 

blijven verder doen 

blijven helpen waar je kan 

blijven hopen 

en genieten van de kleine dingen… 

een kleine glimlach  

een "tot de volgende keer" 

een "dank u wel" 

een wuivende hand achter het vensterraam 

een wit laken 

een applaus 

een verantwoordelijke van Familiezorg  

die niet enkel een verandering in je planning 

doorgeeft 

maar ook vraagt hoe het met je gaat 

die ook eens haar bezorgdheid uit 

zoveel kleine dingen die echt het verschil maken 

dat houdt me sterk 

dat houdt me overeind 

de "kleine gelukjes"  

die onder normale omstandigheden  

mijn dag goed maken  

maken nu het echte verschil! 

Een verzorgende over een vast groepje mensen 

dat dagelijks staat te applaudisseren op straat  

 

Ze staan er weer 

elke avond 

al van in de  

verte turend 

verlangend uitzien  

naar  

‘nog een keer’ 

 

En dan… 

blikken die elkaar 

kruisen 

 

applaus 

hartverwarmend verbonden 

 

Ze staan er weer 

elke avond 

misschien ook wel 

in hun hart 

al zingend 

‘we zullen doorgaan’ 

 

Ze staan er weer 

elke avond 

op hun vaste plek 

zwaaiend 

klappend in hun 

Handen 

 

Verbondenheid zonder meer 

elkaar niet kennend  

vóór deze tijd 

 

 

Zo zie je maar: 

zorgverleners aanmoedigen 

brengt  

Innigheid! 

 
 



 

De Standaard  



Medewerker permanentie 

 

Gisteren had ik een verzorgende aan de lijn 

die vertelde: 

“We proberen zo zorgvuldig mogelijk te 

werken – als het ware in een boogje rond de 

mensen, maar we zijn er. Met de nodige 

middelen en goeie ondersteuning vanuit 

Familiezorg lukt dat wel.  

Weet je wat dan deugd doet, ik 

voel dat de gezinnen ons 

vertrouwen.  Ze zien dat we 

onze uiterste best doen om het 

veilig te houden en durven 

daarom dan ook zorg toelaten” 

 

Dit kan enkel maar een pluim zijn aan alle 

verzorgenden, praktijkhelpers en vrijwilligers 

die zo zorgvuldig en zorgend hun taak 

opnemen, maar zeker ook aan alle mensen van 

de regiohuizen en provinciehuis die die 

mogelijkheden helpen creëren en volhouden! 

Een gezin  

 

Het zal zomeren in ons hart, 

als wij ons vandaag,  

en morgen geen zorgen meer maken, 

die we overmorgen vergeten zullen zijn. 

Het zal zomeren in ons hart, 

als wij naar de zonnekant kijken,  

en niet langer omzien naar voorbije sombere 

dagen. 

Het zal zomeren in ons hart, 

als wij met een knipoogje naar onze 

blunders zien, 

die anderen ook geregeld begaan. 

Het zal zomeren in ons hart, 

als wij eens zalig niets doen. 

Wat op tijdverlies lijkt,  

kan onnoembaar belangrijk zijn... 

Ik wens u en uw gezin een Zalig Pasen toe!

Geniet van de tijd met mekaar! 

Dank voor de goede zorgen! 

We zullen doorgaan, tot we samen zijn! 

 Werken in de zorg 

doen we samen! 

Een verzorgende die thuis mee supportert 

Ook hier hopen we dat de helikopter/drone eens voorbijvliegt.  

Ik zette alvast ook thuiszorg de zon de kijker en letterlijk in het  

zonnetje met een applausje.  

Ik hoop ook dat onze dienst er zeker opkomt vanuit Aalter zelf. 



Een vrijwilligster  

Bij Leonidas in Gent kun je een kg 

paaseitjes bestellen voor jezelf en een goed 

doel doorgeven die je ook 1 kg wil 

schenken. 

Vrijwilligster C. heeft aan een aantal 

vrienden onze dienst voorgesteld ! Wie 

weet… 

Een aantal dagen later werden de pralines 

in het regiohuis afgeleverd en die worden 

nu verdeeld onder de verzorgenden.  

Een vrijwilligster in Kerk & Leven 

Enkele pastoors  

BRAVO voor alle werkers in deze coronatijden, bijzonder 

aan onze zorgverstrekkers! 

We hebben deze dagen, al onze vormelingen opgeroepen om 

via een zelf gemaakte raamaffiche, tegen Pasen, alle actuele 

sociale HELDEN te ondersteunen en te bemoedigen. Laat 

jullie zorgverstrekkers maar de ogen openen als zij in onze 

straten komen!  

Een postkaartje van een verzorgende 

“Directie en personeel, 1000 x dank voor de goede info en 

ondersteuning in deze moeilijke periode. 

Maar… alles komt goed!! 

En… 

 



Houten postkaart voor  regiohuis Waregem 

 

Een verzorgende  

 

Door het Corona virus beleven we zonder 

meer een van de meest angstaanjagende 

periodes in ons leven. 

Alsook onze zorgvragers. 

Sommige zijn angstig en verdrietig. 

Anderen vechten tegen de eenzaamheid 

en isolatie. Voor velen valt de structuur 

ook volledig weg. 

Het luisterend oor is wel heel belangrijk 

nu! 

Ik ben dan ook echt blij steun en 

structuur te kunnen bieden. 

Het warme gevoel bij iedere: ”dank je 

wel voor alles” of “wat zou ik doen 

zonder jou (jullie)?”. 

Op weg naar huis kan ik dan zeggen: 

“Het was weer een goeie dag.” 

The making of -  reportage op WTV  

 

 

Mailtje van een mantelzorger 

Een dikke proficiat voor jullie blijvende 

inspanningen in deze moeilijke tijden!! 

Chapeau voor jullie allemaal en bedankt voor de 

goede zorgen voor mijn moeder!  

Een onthaalmedewerker 

Wat een deugddoende telefoon mocht ik 

net in ontvangst nemen: de zoon van 

mevrouw D. belde op om ons allen een 

dikke pluim te geven. Ze zei dat  het 

ongelooflijk is wat we doen in deze 

moeilijke periode. Voor hem betekent 

het ongelooflijk veel dat de zorg gewoon 

verder kan blijven gaan zoals het altijd 

is. Niet alleen voor hem maar ook voor 

mevrouw zelf. Dankzij ons gaat alles met 

mevrouw nog steeds goed op dit 

moment. Hij wou dit ons persoonlijk 

eggen omdat hij vindt dat we dat van 

harte verdienen.” 



Bericht van een mantelzorger 

Deze morgen een telefoontje gehad van H. dat 

ze maandag komt inslapen bij mama. 

Dit heeft mijn dag echt goed gemaakt , een 

boost!! 

‘k Heb haar dit ook onmiddellijk gezegd! 

Dank voor alles! 

Het zijn zo’n lieve mensen!! 

Zonder vrijwilligers was dit allemaal niet 

mogelijk! Tenzij ik ga inwonen bij mama….. 

Wit laken met hartje hangt sinds het begin 

( 13/3) aan venster vooraan, alsook het dagelijks 

applaudisseren om 20u 

Het zijn helden, de mensen in de zorg! 

 Bedankje van gezin aan praktijkhelpster 

 Verzorgende met zelfgemaakt mondmasker 

 

  

Wij wensen jullie allen een deugddoend 

paasweekend. 

Oprechte DANK voor jullie inzet om het 

beste van jezelf te blijven geven in jullie 

zorg voor kwetsbare mensen in deze 

crisistijd. 

Er mag niet vergeten worden dat jullie ook 

in de frontlijn staan. Jullie zijn ook helden 

in deze coronatijd! Goeie moed verder!  

 Een zorgvrager  

 

Bedankt dat de verzorgende kon komen. Ze 

heeft fantastisch werk geleverd! 

 

En een goed gesprek heeft deugd gedaan.  

 

Beste groet  

Medewerker provinciehuis 

Het is fijn te ervaren dat er, ondanks alle 

drukte, een positieve geest blijft waaien 

binnen Familiezorg.  


