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Dank aan iedereen voor de warme steunbetuigingen en het deugddoend applaus! 

Dank voor de schenking van zovele mondmaskers (zelfgemaakte en medische) en andere 

beschermingsmiddelen. 

Dank voor dit alles aan zovele Familiezorgmedewerkers en Familiezorgsympathisanten, 

zorgvragers en mantelzorgers…  

Dank ook aan de Vlaamse Overheid, Rotary Oostende Ter 

Streep, Rotary Aalter, Atelier Anne&belle, OCMW Brugge, 

Voka West-Vlaanderen, de Koning Boudewijnstichting, 

apotheek Claeys Oostende, Nico Toma, VTI Zeebrugge, 

NPTV Thuisverpleegkundigen, Intratuin Maldegem, diverse 

lokale afdelingen van FERM, Stad Roeselare, Cortitex, 

TVH, Stad Torhout, Connect Group, VEOS, Gemeente 

Oostkamp, Stad Tielt, De Stalen Greep, Fifty One Club 

Tielt, Thuisverpleging Kathy Callewaert, Kleuren en 

Kantjes, Vrijwilligerspunt Diksmuide, supporters vanuit de 

onderwijsinstellingen … 

En iedereen die we in de hectiek van deze weken in deze 

opsomming misschien over het hoofd zien (waarvoor onze 

excuses!) 

Het doet ons deugd en geeft de extra energie die we nu zo 

nodig hebben. 

Dank voor de vele steun 
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Warm welkom voor een praktijkhelpster in een gezin: 

“Deze morgen werd ikzelf ook zeer hartelijk ontvangen bij Mw. en haar dochter.  

Het is goed gegaan en bij vertrek vertelde ze mij dat ze een goed gevoel had bij mijn hulp en 

komst.” 

 

 

 

Nog meer warme supporters van onze zorg  

 

 

Deze middag op weg naar huis met de 

fiets... 

Was me nog niet eerder opgevallen 

wanneer ik met de auto op weg was. 

Heb toch even mijn fietske langs de 

straat geparkeerd om dit met jullie te 

kunnen delen. 

Ook jij maakt het verschil! 

Houd jullie goed. 

Warme groet 

Medewerker OCJ: 

 

Dank je wel voor jullie inzet en de moed 

om door te gaan. 

Een dochter van een zorgvrager:  

We  zijn jullie heel dankbaar omdat ons 

moeder verder hulp kan krijgen in deze 

moeilijke omstandigheden. 
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De kinderen van een medewerker maakten deze bemoedigende krijttekening 

Bedankt aan iedereen die zo ijverig 

mondmaskers knipt en stikt!  
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Een verzorgende: 

 

Langs deze weg wil ik jullie allemaal 

bedanken voor de mooie 

verjaardagskaart.  

Doet in deze bizarre tijd extra veel 

deugd.  

 

16 jaar geleden kreeg ik op mijn 

verjaardag mijn 3de chemo. Dan ook 

zei ik: wanneer ik er terug gezond mag 

uitkomen, vier ik hem volgend jaar 

dubbel. En zo gebeurde dit ook.  

 

Vandaar, nooit de moed laten zakken in 

deze moeilijke periode.  

Hou jullie goed en nogmaals een grote 

dank! 

Een mantelzorger: 

 

    De dochter van een medewerker wil ons een    

    hart onder de riem steken:  

Dochter van een medewerker: 

Duimen in de lucht voor de zorg op 

een hoopvol gedecoreerd balkon! 
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Sprankeltje van hoop  

 

Jouw onzekere blik,  

nog voor ik helemaal binnen ben  

jouw woorden: ‘Het is lastig.’ 

 

Rustig plaats nemen aan de tafel 

en tijd voor de vraag wát er precies  

zo lastig is. 

Je handen op je schoot, je stem nog wat 

zachter dan anders: 

‘Het duurt zo lang, de kinderen komen  

niet of zoveel minder, ik wil dat het over is.’ 

 

We zoeken samen naar kleine sprankeltjes 

van hoop,  

dát wat je kracht geeft om door te gaan. 

Als je zegt dat je ‘paternoster’ en bidden je 

kracht geeft,  

voel ik een rust over je komen. 

 

Je gaat aan het vertellen wat dit voor jou 

betekent door de kleine vraagjes die ik stel. 

Ondertussen smeer ik jouw boterhammen, 

wordt de koffie klaar gemaakt en voorzie ik 

jouw medicatie op zijn vaste plekje  

zodat je het straks niet vergeet. 

Vlak voor ik de zorg afsluit, vraag ik of je 

‘Lourdes’ kent. 

 

Je blik in je ogen wordt helder, 

de straling die ik anders zie 

is er terug. 

 

Ik haal er mijn iPhone bij en ga op zoek       

naar ‘te Lourdes op de bergen’ 

Je bent verwonderd als je het lied hoort, 

je straalt en ziet zelfs de beelden van de 

basiliek op het schermpje. 

Op den duur zingen we samen mee. 

 

 

 

 

 

Jij uit volle borst, 

ik achter mijn mondmasker dat het jou ook 

lastig maakt omdat dit 

het bewijs is dat het ernstig is. 

 

Ik hoor de kracht in je stem, 

je energie wordt opgeladen 

en aan het einde van het lied zeg je: 

‘Ik ga er weer wat tegen kunnen, ik ben zo 

blij dat je hier geweest bent’. 

 

Dit is ook avondzorg, 

zorg zich verschuilend in meer dan enkel het 

praktisch werk, 

in de manier van nabij zijn die 

oplaadt voor beiden: 

zowel voor de zorgvrager als voor mezelf. 

 

Thuiszorg, Familiezorg op zijn best! 

Ontroerend mooi!! 

 

Tekst en foto door een verzorgende  
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Bedankingskaartje van een gezin: Een verzorgende: 

 

 

Wat zijn jullie een toffe bende,  

en in mijn regio zijn de 

verantwoordelijken en de administratie 

een voor een schatjes. 

Ik vind het een eer voor jullie te mogen 

werken. 

Mijn verantwoordelijke is een top 

madam. 

(Jammer dat ik bijna op pensioen ben) 

Dikke merci 

 

De pakketjes met beschermingsmateriaal voor de 

medewerkers worden met veel liefde klaargemaakt: 

 

 

 

 

 

       Oproep van een verzorgende aan 

 haar collega’s om kaarsjes buiten 

 te zetten voor overleden        

 coronapatiënten.  

 



 

 
© Familiezorg West-Vlaanderen vzw - Hoop-nieuwsbrief in tijden van corona - week 4 

Een mantelzorger: 

 

Gemaakt door een kind van een 

verzorgende: 

Bedanking in St-Gillis (wijk in Brugge) 

met prominente plaats voor de 

verzorgenden: 

Een verzorgende: 

“Aan allen, bedienden, verantwoordelijken… 

wil ik een hart onder de riem steken in deze 

‘coronatijden’. 

Jullie doen ook jullie uiterste best in deze crisis xxx 

Een gemeende dank u wel” 

 


