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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.  

www.cheerforchampions.be 

Indiaanse parabel  

 

Er wonen twee wolven in mij 

Één wolf van liefde en geluk 

Één wolf van angst en verdriet. 

Uiteindelijk is er maar één die 

overleeft. 

De wolf die ik voeding geef. 

 

 

 

  Medewerker onthaal & administratie 

 

 Ik volg een cursus fotografie en 

daar kregen we een opdracht om 

iets te doen rond corona, om de 

medemens wat moed te geven in 

deze moeilijke tijden. 

Hierbij mijn resultaat, ik wil 

iedereen van Familiezorg 

hiermee ook wat moed geven om 

vol te houden. 
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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. 

 

Een sympathisant  

 
Voor alle medewerkers van Familiezorg, uit grote 

dankbaarheid voor zoveel warme, deskundige zorg. 

Dat dit kleine geluksbrengertje iedereen veel geluk 

mag brengen.  
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Kaartje aan verzorgende die start in cohortzorg 

Traktatie van een verzorgende voor collega’s  

‘achter de schermen’ 
Een gepensioneerd verzorgende  

 

Hallo  

Moedige engelen  

Die volhouden en blijven ervoor gaan  

Mogen met 1 mei een dagje extra uitrusten  

Of genieten van de lente 

Kleine witte klokjes,  

bengelen aan hun stokjes. 

Ze zijn zo speciaal  

Het mei klokje symbool van 

geluk 

Dat wens ik jullie allemaal 

Van harte een applaus  

Lieve groetjes  

Verzorgende aan verantwoordelijke  

Van harte bedankt! In deze moeilijke tijd is er wegens jullie en ook onze zorgvragers 

enorme dankbaarheid getoond, dat doet deugd om verder onze taak vol zorg, gedrevenheid 

en liefde voor onze job verder uit te voeren. 2020 is een jaar dat ikzelf zeker niet ga 

vergeten , maar met jullie motiverende ondersteuning slagen we erin om door te zetten. Ook dikke merci en 

applaus voor jullie.  

 

Gezinnen in cohortzorg via verantwoordelijke(n) 

 

 

Mevrouw was vol emotie dat er zo goed voor haar 

gezorgd wordt en zo blij dat de verzorgende in het 

cohortteam zit! 

 

Meneer was blij en heel het gezin was zeer alert 

om alle inspanningen om de richtlijnen te volgen. 

Ik belde het gezin ook op om hen hiervoor te 

bedanken. De zoon van het gezin 

die de hele tijd op zijn kamer zat, 

riep op het einde van de 

namiddag naar beneden ‘Dank je 

wel  dat je ons wil komen 

helpen!!’ 


