Pinksterbloem
Afbeelding van Alexas_Fotos via Pixabay

Een mantelzorger
de warme geest van jullie dienst
openbaart zich zowel in jullie stille,
ongeziene daadkracht

als in diegenen die zich liefdevol weerhoudt van
zorg
om zelfredzaamheid te ondersteunen

als in zichtbaar, geestdriftig enthousiasme
zowel in woorden als in daden

de levenskrachtige geest van jullie dienst

zowel in jullie vooruitzien als in jullie vermogen
in het nu te leven

toont zich zowel in diegene die gedegen ernstig is

zowel in jullie voorzichtigheid als in jullie
vertrouwen
de lichtende geest van jullie dienst
toont zich zowel in diegene die vrede beoogt

als in diegene die uiting geeft aan humor
zowel in jullie deskundige daadkracht
als jullie even warme aandacht en aanwezigheid
en zeker in jullie liefde
de geest van jullie dienst is liefde

als in diegenen die het opbouwend conflict
aangaat

dankbaar voor jullie inzet en

zowel in diegene die zorg geeft gul en ongemeten

voor de geest van jullie dienst
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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

van lockdown naar wake-up
laat ons voelen
laat ons denken
laat ons bezinnen
laat ons spreken
laat ons hopen
laat ons vertrouwen
laat ons bidden
laat ons verbinden
laat ons zorgen
laat ons werken
laat ons beminnen
laat ons dansen
laat ons ademen
laat ons groeien
laat ons bloeien
laat ons geloven
in herstel en genezing
van onszelf en de anderen
de wereld
en de kosmos
laat ons stilletjes ontwaken
laat ons stilletjes bewust worden
laat ons langzaam heropleven
laat ons elkaar opnieuw en anders ontmoeten
van dichtbij naar veraf
van essentieel naar niet-essentieel
van onszelf naar de anderen

Luc Degrande
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Een continuïteitsverantwoordelijke

En thuiszorgverantwoordelijke

Deze periode voelt voor mij aan als een
periode van groei, op domeinen die ‘iets’
nodig hadden om zichtbaar te worden.
Dat het als het ware een revolutie zou
zijn, is bijna ongelooflijk. Deze groei
merk ik ook in de relatie tussen de
verzorgenden en hun verantwoordelijken
en dit geeft moed en voldoening.

In deze periode heb ik meer dan ooit de noodzaak van
een goeie samenwerking met de zorgvrager en de
mantelzorgers ondervonden.

De Hoop-nieuwsbrief is er eentje waar ik
elke week blij en warm van word. De
gouden ring in het doosje van Jade met
‘Ook dit gaat
voorbij’ (zie Hoopnieuwsbrief 9) is
een prachtige
verrijking van mijn
persoonlijk mapje
“positiefjes”. Blij
dat deze vandaag
op mijn pad komt.

Van een zorgvrager voor de verzorgenden

Ik concentreer me op de zonnekant, want ….. ‘als je
naar de zon kijkt, vallen alle schaduwen achter je’.

Een gepensioneerd verzorgende
Week 10 bijna voorbij, terug wat rust in het weekend.
Wat is het een geluk dat al de weken heel veel mooi
weer hadden.
We konden op adem komen en frisse lucht halen.
Blijven volhouden en op tijd wat rust kan voor
iedereen een welgekomen deugd zijn.
Ik blijf voor jullie duimen in de lucht
En APPLAUS !!!!
DE ZON speelt
Met de bomen
Danst vrolijk tussen het
Wuivende riet
Spiegelt zich in het water
en verandert in een
gouden gloed
Als de avond valt

Een verzorgende
Heel erg bedankt voor de bemoedigende woorden.
Het zijn inderdaad geen gemakkelijke tijden, we zijn ons heel erg bewust van de risico’s waarmee we te
maken krijgen dagdagelijks.
Maar als we dan vertrekken en we krijgen een dikke, oprechte merci dan weten we waarvoor we het doen.
Zo trots om verzorgende te zijn.
Het doet enorm deugd dat er gedacht wordt aan ons, we staan er
niet alleen voor.
© Familiezorg West-Vlaanderen vzw - Hoop-nieuwsbrief in tijden van corona - week 10

Een gepensioneerd verzorgende

Een verzorgende

Moedige helpsters, collega’s
Ik bewonder jullie moed!!!!
In deze tijd is moed en geduld er om te
streven naar iets beter,
het geeft hoop in deze uitzichtloze tijden.

Ook jullie staan er voor ons als we het moeilijk hebben
of eventjes het niet zien zitten... Samen kunnen we dit
aan ❤

Jullie doen het wel dag in dag uit, ook in
jullie gezin wil je er zijn met veel liefde.
Maar het kan soms zwaar wegen.
Een goede raad: wees “ LIEF” vandaag
voor jezelf.
Zoals één van de kleinkinderen zei:
Oma, ik geef je een knuffel in de lucht
En hoop dat je het vangen zal
Dus ik gooi ook een knuffel in de lucht
naar jullie
met de zon erbij en wat wind in de zij
kan die knuffel jullie bereiken!

Een zoon van een zorgvrager
Beste medewerkers van Familiezorg,
Beste allemaal !
Hierbij stuur ik alle medewerkers van Familiezorg mijn oprechte dank voor jullie altijd geziene en
gewaardeerde inzet, om een respectvolle zorg en ondersteuning te bieden aan hulpbehoevende burgers
thuis, en dit zowel in het verleden als ook vandaag tijdens deze crisisperiode.
Ik kan me zeer goed voorstellen dat het voor een organisatie momenteel niet eenvoudig is om enerzijds de
organisatie zelf vlekkeloos te laten verlopen en anderzijds rekening te houden met de behoeftes, vragen,
angsten en bezorgdheden van zowel de klanten thuis als de eigen medewerkers. Ik zie en hoor dat er op
alle niveaus van de vzw met inzet en toewijding en met hart en ziel wordt gewerkt aan de realisatie van de
missie van de vzw vanuit haar visie en waarden.
Ik ken en waardeer uw organisatie al van kinds af aan door de liefdevolle en enthousiaste manier waarop
mijn moeder over jullie spreekt: vroeger als gezins- en bejaardenhelpster, nu als hulpbehoevende.

Een verzorgende
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