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Hoop-Nieuwsbrief  - terugblik op een bewogen tijd in verbinding 

De afgelopen tijd was er één van grote veranderingen die op een korte termijn heel veel van ons allen heeft 

gevraagd. De medewerkers van Thuiszorg Familiezorg verrichten enorme inspanningen om de zorg bij 

zorgvragers thuis te verzekeren, én om doorheen dit alles ook voor elkaar te zorgen. Daar mochten we in de tien 

edities van deze Hoop-Nieuwsbrief getuige van zijn. Nu de coronamaatregelen versoepeld worden en het gewone 

leven zich stilaan kan herstellen, vonden we het tijd voor een korte terugblik, waarna ook deze nieuwsbrief op 

zoek gaat naar een nieuwe vorm.  

Een zorgvrager aan de telefoon bij de 

thuiszorgverantwoordelijke 

Kijk hé, ik wil je nu zo graag eens iets vertellen, 

en ik weet dat het niet mag, maar ik zou jou nu 

zo graag eens een knuffel willen geven! We gaan 

dit door de omstandigheden nu niet doen, en ik 

weet dat dit eigenlijk niet mag, maar het 

betekent zoveel voor mij dat jullie alles op alles 

zetten om de zorg te blijven realiseren. Dit 

komt nu recht uit mijn hart en ik meen het ook! 

En ik weet dat het niet gemakkelijk is voor 

jullie alsook in de planning om extra hulp te 

voorzien, maar jullie doen het toch maar. Een 

dikke pluim en dank je wel voor iedereen! 

Een thuiszorgverantwoordelijke  

Onze verzorgenden maken echt wel het 

verschil in veel gezinnen. 

Bij een jong gezin met zes kinderen in een 

kwetsbare situatie vielen door corona plots 

verschillende thuisbegeleidingsdiensten en 

opvangmogelijkheden voor de kinderen weg. 

De zorg met onze verzorgenden werd 

opgetrokken van twee halve naar vijf halve 

dagen en dit in een goede samenwerking met 

de consulente van het OCJ 

(ondersteuningscentrum jongeren). 

Door de aanwezigheid van de verzorgenden 

worden veel extra stress en nodeloze 

spanningen voorkomen, de kinderen en de 

ouders vinden een luisterend oor, er is een 

gevoel van houvast en structuur en nog 

zoveel meer. 

Het is onnoembaar en niet te vatten hoeveel 

problemen verzorgenden helpen voorkomen, 

hoeveel psychisch welbevinden ze realiseren 

bij de gezinnen thuis. 

Samen maakten we het verschil voor vele zorgvragers  

De dochter van twee zorgvragers 

Graag  wil ik mijn respect en dankbaarheid uiten 

voor jullie werk. Halfweg maart het bericht van 

de lockdown, en wat met mijn ouders? Beiden 92 

jaar oud, allen in hun huis. Wij hebben geluk 

gehad, met de familiezorgmedewerkers die elke 

dag paraat stonden, al was het zelfs voor hen een 

risico. Het was voor mij een geruststelling en 

zekerheid dat jullie er waren; en dat mijn ouders 

nooit in de steek gelaten zijn.  
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Velen waren bereid om te helpen. Schouderklopjes, 

steuntjes in de rug en woorden van dank werden misschien 

iets vaker dan anders uitgesproken.  

De man van een 

verzorgende  

kapte deze tekst in 

steen, als bedanking en 

erkenning. Via deze weg 

wil ze dit met alle 

collega’s delen en 

iedereen een 

welverdiende pluim 

geven.  

Medewerker provinciehuis 

Het is fijn te ervaren dat er, ondanks alle drukte, een positieve geest 

blijft waaien binnen Familiezorg.  

Een verzorgende aan haar thuiszorgverantwoordelijke 

Wat doet het deugd, die berichtjes op het platform. 

We zullen er nu meer dan ooit zijn. Ik ben dan ook meer dan ooit trots 

op mijn job want nu merk je echt dat we een verschil maken. Je weet 

ook dat je volledig 100% op mij kan rekenen. 

Ik wil je dan ook wel eens een hart onder de riem steken voor al je geduld 

in de planning, de steun en het luisterende oor als dit eens nodig is! 

Verzorg je goed en ook voor je gezin. Veel moed en doorzetting en 

allemaal komen we hier dan samen sterker uit!   

Een verzorgende  

We staan er ook niet alleen voor, onze 

directie, onze verantwoordelijken, 

nieuwsbrieven, iedereen staat voor ons 

klaar als we nood hebben aan babbel. 

De lakens die buiten hangen als ik naar 

mijn werk fiets, het doet me iets, we 

trekken ons eraan op. 

Onze dienst is er altijd voor iedereen.  

We zorgen voor elkaar.  

Dit zijn de lichtpuntjes in moeilijke tijden. 

Een verzorgende  

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.” 
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Spontaan maakten onze medewerkers en sympathisanten  

talloze mondmaskers. 

Een medewerker van het regioteam 

Mijn schoonmama, verzorgende, heeft dit weekend mondmaskers gemaakt. 

Lange tijd geleden heeft ze haar roze schorten ingekort omdat deze te lang 

waren… De stukjes stof had ze mooi bewaard en heeft ze gebruikt voor de 

zelfgemaakte mondmaskers.  

Ze maakte met stukken stof een binnen- en buitenkant. Ze kan deze openen 

zodat ze er bv. een keukenpapiertje kan insteken. Dit is toch ook een 

hoopvolle boodschap die ik graag wil doorgeven. 

Een kraamverzorgende   

                                                                             

Massaal mondmaskers maken 

m…m…m… 

misschien maar meedoen 

m…m…m… 

 

Meten met meetlat 

m…m…m… 

Maken met machine 

m…m…m… 

 

Mooi met motief 

m…m…m… 

Maak maar meer 

m…m…m… 

 

Mondmaskermakertje 
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Er werd geapplaudisseerd, spandoeken 

verschenen in het straatbeeld en we 

haalden met onze coronawerking 

verschillende kranten en de regionale 

televisie. 

Bedankt aan iedereen om deze mooie berichten te delen  

en om zo’n sterke verbondenheid mogelijk te maken!   

Maar ook wanneer deze 

spandoeken stilaan uit het 

straatbeeld verdwijnen, zal 

het applaus blijven duren…  


