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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 thuiszorgverantwoordelijke bakte thuis 

hartenwafeltjes en bracht ze naar de buren, waar 

een verzorgende aan het werk was:   

‘Bedankt! Jij maakt het verschil.’ 

Een verzorgende die met pensioen is:  

Voor jullie allemaal na deze tweede    

coronaweek: 

Een warm en hartelijk  

  Applaus   
Ik ben TROTS op jullie, lieve collega’s.   

Omdat je het beste uit je warme hart 

haalt om aan de mensen optimale zorg 

te geven.  

Lieve en welgemeende groetjes 
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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 deze 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 verzorgende: 

Weet dat ik 10 formulieren vol kan 

schrijven met hoe ik tevreden ben van jou 

en gans je team. 

Ik wil nog eens benadrukken dat ik steeds 

wil helpen en inspringen waar nodig voor 

de tijd dat ik nog bij jullie werk en ook als 

ik op pensioen ben. Zolang ik gezond kan 

blijven en mijn werk op een degelijke 

manier kan doen, geen enkel probleem. 

Van dat verlof dat ik nog tegoed heb en je 

hebt personen tekort wil ik dit zeker laten 

vallen hoor. En eens op pensioen en toch 

verzorgenden tekort, wil ik zeker 

bijspringen. 

Ik kan een hele dag allerlei lieve berichtjes 

zenden naar je en naar veel collega's maar 

iemand die je goed kent weet dat zo. Dat 

zit diep van binnen in je Hart en dat voel je 

alleen al met de ogen. 

Ik ben heel blij dat onze gezinnen nog hulp 

kunnen krijgen en dat er een goede 

samenwerking is. 

Ik heb dus voor 6 personen en mezelf 

mondmaskers klaar (voor elk 2). Ik zal deze 

maandagmorgen bij het gezin binnen- 

brengen. Hopelijk blijven we allemaal 

gezond. 

Heel veel lieve groeten en zorg goed voor 

jezelf en je gezin. Je bent onmisbaar. 

Een thuiszorgverantwoordelijke:  

Een verzorgende belde op en zei dat er aan de 

deur van het gezin een wit lint hangt omdat 

meneer wou duidelijk maken dat hij echt 

dankbaar is dat we zo goed voor hem zorgen. Ze 

kwam thuis en ook haar dochter had een wit 

laken uitgehangen… 
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Een mantelzorger in het 

communicatieschriftje: 
Een verzorgende:  

 

Hierbij wil ik jou ook bedanken om ons te 

steunen in deze moeilijke periode. De vele 

telefoontjes doen ons beseffen dat we 

verder moeten om onze opdracht te 

volbrengen. 

 

Jou bedanken om nog een toertje om te 

rijden met een extra schort! 

 

Jou gewoon bedanken voor je vele 

puzzelwerk voor een goeie haalbare 

planning! Voor alles eigenlijk.... 

 

Ook natuurlijk een bedankje aan je vele 

collega's in het regiohuis die steeds 

vriendelijk onze telefoontjes 

beantwoorden... 

Een verzorgende:  

 

Ik wil jullie allemaal bedanken in deze 

coronatijden voor alle warme steun  

die ik krijg alsook veel liefdevolle 

dankbetuigingen. 

 

Ik wens jullie en jullie families ook veel moed 

en sterkte. 

 

Want samen zullen we erin slagen erdoor te 

komen. 

Een verzorgende:  

 

Ook al ben ik veraf van jullie, toch wil ik 

jullie dit virtuele boeketje schenken en 

jullie in het bijzonder een hart onder de 

riem steken. 

Weet dat ik elke dag opnieuw aan jullie 

denk en aan alle zorgvragers in deze bizarre 

ongewone onvoorziene omstandigheden. 

Wou dat alles terug normaal kon zijn.  

 

 
 

Een medewerker van de sociale dienst van een 

ziekenhuis:  

@ jullie dienst ook een dikke merci voor alle 

goede zorgen aan zij die het nodig hebben in deze 

bizarre tijden!! 

Een medewerker van een mobiel team voor 

personen met een beperking:  

Chapeau voor de inzet van jullie 

werknemers! Het is meer dan welkom.   Werken in de zorg 

doen we samen! 
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Een verzorgende: 

Beste Familiezorgkrijgers.  

Als je het moeilijk hebt en het even niet meer weet, weet 

dan dat een warme gloed diep vanbinnen je de kracht geeft 

om door te zetten. 
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Een enthousiaste verzorgende die in Nederland woont en dagelijks de grens over moet... 

Een thuiszorgverantwoordelijke: 

 

 Aan de praktijkhelp(st)er en de verzorgende die de woning net houdt en zo het aangenaam 

vertoeven maakt, 

 Aan de verzorgende die de eetlust aanwakkert en dat luisterend oor biedt, 

 Aan de man die tussen al zijn vrouwelijke collega's zeker niet moet onderdoen, 

 Aan die vrijwilliger die mee de eenzaamheid doorbreekt en de mantelzorger even tijd geeft 

om tot rust te komen, 

 Aan jullie, collega's, directie die iedereen de kans geeft uit te blinken in waar hij/zij goed in is 

en ervoor zorgt dat je altijd dat tikkeltje extra van jezelf geeft, 

 Aan mezelf die hoopt met het inzetten van mijn kunnen met de naaimachine het gevoel van 

veiligheid bij verzorgenden, praktijkhelp(st)ers, vrijwilligers... te verhogen, 

 Aan iedereen: geloof in je kunnen, jezelf, je talent want iedereen maakt op zijn/ haar manier 

het verschil. 

En bundelen we dit, dan maken we als dienst het verschil! 

Een cliënte aan de praktijkhulpverantwoordelijke: 

 

Dank je wel voor je werk om alles weer te regelen in deze corona-periode! 

Deze week mocht V. dus 2 x komen en ze heeft weer prachtig werk verricht! Dank je wel voor die 

regeling. 
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Een medewerker administratie en onthaal: 

Mijn ouders lieten een boeket na aan de 

achterdeur met volgende boodschap:  

‘Voor de zorg!’  

Een thuiszorgverantwoordelijke:  

Na een hectische week en een weekend 

terug komen op je werk en deze attentie 

van ons diensthoofd op onze bureau zien 

staan! Bedankt! 

Een vrijwilligersverantwoordelijke: 

De tante van een medewerker is hier nog 

vrijwilligster. Je raadt nooit haar leeftijd… Ze 

wordt dit jaar 88… Ze is nog altijd actief als 

vrijwilligster, maar ze is nu uiteraard tijdelijk 

gestopt omdat ze in de risicogroep valt. Ze is 

ondertussen gestart met het naaien van 

mondmaskers... 

Opluchting bij het ontvangen van dit bericht: 

Gisterenavond (24/03/2020) hebben we 38.000 

medische (chirurgische) mondmaskers van de 

Vlaamse overheid mogen ontvangen. We bekijken 

om deze zo vlot mogelijk te distribueren. 
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Een medewerker van het provinciehuis:  

 

In het stille Brugge hing vanaf 12 u een 

groot wit laken aan het torentje van de 

Poortersloge… juist naast ons 

provinciehuis! 

 

Een verzorgende aan haar thuiszorgverantwoordelijke:  

 

Bedankt voor het meeleven met ons, ook voor jou een dikke pluim om ons de kracht te geven, om 

ons te beluisteren en antwoorden te geven of om oplossingen te zoeken! Ik vind het super om in ons 

team te werken! Zorg goed voor jezelf en je naasten! 

Een zorgvrager: 

Een medewerker van het 

provinciehuis: 

 

Elke avond om 20u gaan in onze 

buurt de ramen en deuren open. 

Handgeklap stijgt op tussen de hoge 

huizen. 

Ik applaudisseer telkens, ook voor al 

onze verzorgenden en 

praktijkhelpsters die bij de 

zorgvragers thuis gaan, zelfs daar 

waar eigen familie niet meer durft te 

komen. 

Zij doen het toch maar en worden niet 

vaak vernoemd in de media.  Werken in de zorg 

doen we samen! 
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Een mantelzorger:  

Ik wil jullie allemaal nog eens een dikke 

pluim geven voor alles wat jullie reeds deden 

en nog steeds doen voor ons vader en 

moeder. 

Hopelijk kunnen jullie het in deze rare tijden 

volhouden. 

Dikke, dikke, dikke merci!!! 

Hou jullie goed! 

Een verzorgende:  

Tijdens avondzorg een bord karnepap gemaakt 

met een gezichtje om blij van te worden. 

Opbeurend én motiverend om te eten... 

Een verzorgende aan haar 

thuiszorgverantwoordelijke:  

Je bent een verantwoordelijke op z'n plekje 

binnen Familiezorg. Ook in moeilijke tijden. 

Niet simpel om voor iedereen goed te doen. 

Neem het aan dat je het verdorie heel goed 

doet met de middelen die je hebt. We moeten 

er door. Ik wens je een goede week toe   
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Een mantelzorger:  

 

Ik wou u en uw collega's verzorgenden 

bedanken voor alle goeie zorgen voor ons ma, 

zonder jullie en zonder vrijwilliger G. hadden 

wij een groot probleem. Ook wij worden 

getroffen door deze crisis, ons werk draait 

momenteel driedubbel, hebben in het 

weekend iemand moeten bijnemen omdat we 

het niet aankunnen, maar het is met plezier, 

maar nadien voor ons als voor jullie zal de tol 

zwaar wegen. 

 

Ook dank aan vrijwilliger G., heb 

handschoenen en gel voorzien voor hem en 

hij kreeg een mooi katoenen mondmasker. 

 

Hou er de moed in en vooral zorg in de eerste 

plaats goed voor elkaar. 

Een verzorgende:   

 

Ik heb al een aantal mondmaskers gemaakt 

voor de familie. 

Moest het nodig zijn wil ik er wel een aantal 

maken voor de collega's.  

De echtgenote van een mantelzorger:  

In naam van mijn man antwoord ik 

even. Want hij is momenteel bij zijn 

ouders en helaas is er daar geen wifi. 

Mijn man heeft de nieuwe vrijwilligster 

alles wat kunnen tonen en schetsen. 

Blijkbaar is het goed verlopen en heeft 

ze gezegd dat ze normaal gezien vrijdag 

zal terug keren. 

Wat een geluk dat er zo’n mensen 

bestaan die dit zien zitten om te doen en 

dan nu in deze tijd!!! 

Ik ben deze nacht ook eens blijven 

slapen. Een huis, een bed dat je niet 

gewoon bent, gewoontes van anderen… 

Je moet er kunnen mee omgaan! 

Chapeau!!! 

Een verzorgende aan haar regionaal 

diensthoofd: 

Oooooo jouw mailtje doet ook zoveel 

deugd, ook jij maakt echt het 

verschil, samen met iedereen van de 

bureau… 

We zijn allen heel bezorgd, maar Samen 

staan we sterk !!!! 

Ik ben ontzettend blij dat ik dagelijks 

nog mag en kan gaan werken, doe dit uit 

de grond van m’n hart! 

Ook dikke duim voor iedereen op de 

bureau, moet voor jullie nu ook niet 

makkelijk zijn… 

De ouders van een 

thuiszorgverantwoordelijke:  

Wij hebben het witte laken voor jou en jouw 

dienst uitgehangen. 
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Een thuiszorgverantwoordelijke: 

 

Deze vrijdagmorgen al veel ‘kippenvel’ momenten 

gehad:  

 het lied ‘you never walk alone’ op alle 

radiozenders 

 bemoedigende woorden (die we trouwens 

dagelijks krijgen) van ons diensthoofd 

 steun en flexibiliteit van het hele team  

 de prachtige zorgen van onze verzorgenden 

 de vele hartverwarmende mails van jullie, als 

directie, die ons dag in dag uit blijven steunen 

en motiveren  

 het permanentieteam dat dag en nacht paraat 

staat 

 het ICT-team dat ervoor zorgt dat ook bij ons 

van thuis uit kan worden gewerkt 

 het preventieteam dat ons steeds bijstaat met 

al onze vragen rond beschermingsmaatregelen 

en risico’s 

 … 

Ook voor jullie een hartverwarmende groet. 

Veel goede moed en een kleine 

geluksbrenger met grote betekenis: 

Een zorgvrager aan het regioteam:  

 

Lieve mensen, heel veel dank! 

Zij [de verzorgenden] doen het 

zeer goed, en wij ook... 

En jullie? 

Het allerbeste, en veel hoop dat 

gauw alles weer in de plooien valt! 

Een verzorgende aan haar 

thuiszorgverantwoordelijke:  

 

Dank je voor je ondersteunende 

mail, zo had ik het nog niet 

bekeken! 

Massa's respect dat je er altijd 

staat voor ons. 

Ook vanuit het regiohuis. 

Zeker in deze tijden! 

Dank je! 

Een mantelzorger aan de 

thuiszorgverantwoordelijke:  

Wil je in onze naam alle 

verzorgenden, en vrijwilliger M. 

van harte danken voor hun moed 

en doorzettingsvermogen!  

Wat zouden we doen zonder hen, 

en zonder jou, om alles te regelen 

voor ons vader.  

Een verzorgende: 

Hierbij stuur ik jou een dikke pluim voor al m’n collega’s 

en medewerkers van Familiezorg. M’n hand op m’n hart 

voor allen in deze moeilijke tijden, respect!!   

Een vrijwilligster: 

Voor mij betekent mijn vrijwilligerswerk heel veel, zelfs nu in die hele moeilijke tijd van Corona.  

Door mijn beroep als verpleegster zit dat in mij om voor mensen te zorgen.  

Dat doe ik met hart en ziel. Al gaat het soms moeilijk, toch wil ik volhouden.  

Ik zie altijd het goede in een mens en je krijgt liefde terug. Wat je zaait oogst je.  

Voor mij is dat vrijwilligerswerk een aangename afleiding in de moeilijke tijd die ik meemaak.  

Ik heb het nodig om me nuttig te voelen en heb nood aan sociaal contact. 


