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 Een gezin aan een verantwoordelijke  

Ja,  het blijft duren he. Maar probeer vol te houden! 

Wat mis ik zoveel mensen amai...  

 

 

 

Een gepensioneerd verzorgende   

Hallo aan de HELDEN  

Hier ben ik weer met APPLAUS!!!!!! 

Jullie geven niet op, ik ook niet.  

Als ik denk hoe jullie nu moeten werken, 

1) beginnen met het NODIGE  

handen wassen, ontsmetten, masker opzetten 

enz… 

2) Daarna het MOGELIJKE om de mensen te 

helpen bij alle taken die ze vragen… 

en dan ineens doe je zomaar 

3) het ONMOGELIJKE iets meer, het 

luisteren naar de mensen eenzaam, alleen, 

onzeker… 

Wat is dat allemaal - niet te begrijpen die 

corona tijd. 

Intussen tikt de klok verder en bij de volgende 

zorgvrager wil je ook op tijd kunnen helpen, 

maar nog eerst terug handen wassen, 

ontsmetten, masker af... 

Het zal wel de juiste volgorde niet zijn, maar 

ik bedoel dat er voor jullie in de zelfde tijd 

zoveeeeel….bij komt. 

  

Daarom: DE HELDEN! 

Lieve warme groetjes  

Een fijn weekend  

En blijf gezond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zorgvrager zingt het opbeurende lied  

'Laat de zon in je hart' voor zijn verzorgenden 

en alle medewerkers van Familiezorg.  

“Ze verdienen allemaal een dikke pluim voor al 

hun inzet in deze moeilijke tijd.” 

Een jonge mama 

Hoewel wij aanvankelijk wat weigerachtig stonden 

tegenover kraamzorg in deze corona-periode (ons 

dochtertje is op 18/03 geboren), zijn wij achteraf gezien 

heel blij dat we uiteindelijk toch besloten hebben 

kraamzorg aan te vragen. Onze zorgen bleken helemaal 

onterecht, alle veiligheidsvoorschriften worden goed 

nageleefd. De kraamzorg is voor ons een aangename 

ondersteuning in het huishouden, maar is bovenal 

waardevol wat betreft de zorg voor onze dochter en mezelf.  

De kraamverzorgende van ‘de wieg’ deelt veel tips, gaat 

heel zorgzaam om met ons dochtertje, schenkt aandacht 

aan mij en mijn welzijn, heeft tijd voor een deugddoend 

babbeltje, enz. Nu ondersteuning van familie en andere 

diensten heel beperkt of onbestaande zijn, is kraamzorg in 

onze ogen nog waardevoller en essentiëler!  

Een dikke dankjewel aan alle kraamverzorgenden!  

 

 

Week van de Kraamzorg  

van 4 tot 10 mei 2020 
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                Onze vrijwilligerswerking in de media 
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Reacties op ons  filmpje  ‘We zullen doorgaan’ (klik op de foto om het filmpje te bekijken) 

 

 

 

 

 

We zullen doorgaan!  

We kennen dat hoe moeilijk 

ook nooit opgeven . 

Dat is Familiezorg ,dank 

voor al de goede zorgen in 

deze tijd .         

 

Zo mooooi! De 

tranen liepen over 

mijn wangen.    

Zo goed jullie 

doen het zo 

goed dank je 

 

Schitterend filmpje! Samen 

zijn we sterk!   

Prachtig, om 

kippenvel van te krijgen.... 

Jullie zijn heel goed 

bezig. Jullie maken 

het verschil voor heel 

veel mensen. Ik zie het 

bij mijn zus! 

Danku   aan de 

medewerkers in de 

regiohuizen voor de 

superbegeleiding alweer. 

We zijn niet anders 

Respect Voor jullie. Als 

thuisverpleegkundige zie ik 

iedere dag jullie warme 

inzet. Mensen kijken uit 

naar jullie.    

Prachtig filmpje, jullie 

moeten doorgaan zoveel 

mensen hebben jullie 

nodig, #Familiezorg#is 

onmisbaar, volhouden!  

 

Ontroerend mooi ❤ dik 

applaus, samen sterk!  

Chapeau voor al de zorgverleners van 

Familiezorg ❤❤❤ 

http://www.familiezorg-wvl.be/nieuwsitem.aspx?id=284
https://www.facebook.com/hashtag/familiezorg?hc_location=ufi

