de lente wist het niet
vrije vertaling van: la primavera non lo sapeva - Irena Vella
het was 13 maart 2020
straten waren leeg
winkels waren dicht en mensen bleven thuis
de lente wist het niet
en bloemen bleven opkomen en opengaan
en de zon bleef stralen
en de zwaluwen keerden terug
en de hemel kleurde rood en blauw
’s ochtends werd het brooddeeg gekneed
en in de oven geschoven
het werd steeds later donker en ’s ochtends
kwam het licht vroeg binnen door de
op een kier staande ramen
het was 13 maart 2020
jongeren studeerden online
en ‘s middags wachtte zoals gebruikelijk
een spel kaarten
het was het jaar waarin je alleen naar buiten
mocht om boodschappen te doen
al gauw ging alles dicht
ook de kantoren
het leger begon alle uitgangen en landsgrenzen
te bewaken
want er was niet genoeg plek voor iedereen
in de ziekenhuizen
en mensen werden ziek
maar de lente wist het niet en de scheuten
bleven uitlopen
het was 13 maart 2020 dat iedereen verplicht
in quarantaine werd geplaatst
opa’s en oma’s, families en ook jongeren
toen werd het echt angstig
en alle dagen leken op elkaar
maar de lente wist het niet
en de rozen bloeiden opnieuw
men herontdekte het genot om samen te eten
om te schrijven en de verbeelding
de vrije loop te laten
om te lezen en je te laten meeslepen door de
fantasie

er waren er die een nieuwe taal leerden
die gingen studeren en opnieuw het laatste
ontbrekende doctoraalexamen erbij pakten
die begrepen wat het is om echt met volle
aandacht lief te hebben
die stopten met het voor lief nemen van de
onwetendheid
die het kantoor sloot en een eethuisje opende
met slechts acht couverts
die de verloofde verliet om de liefde voor zijn
beste vriend van de daken te schreeuwen
er waren er die dokter werden om eenieder te
kunnen helpen die het ‘s anderendaags nodig
zou kunnen hebben
het was het jaar waarin men het belang van een
goede gezondheid inzag en van oprechte
genegenheid
het jaar waarin de wereld leek stil te staan
en waarin de economie te gronde ging
maar de lente wist het niet en de bloemen
maakten plaats voor vruchten
en toen kwam de dag van de bevrijding
we zaten voor de televisie en de premier vertelde
op alle media dat de noodtoestand ten einde was
en dat het virus had verloren
dat we allen samen hadden gewonnen
en toen gingen we de straat op
met tranen in onze ogen
zonder mondkapjes en handschoenen
onze buurman omhelzend
alsof het onze broer was
en dat was het moment dat de zomer aanbrak
omdat de lente het niet wist
en was doorgegaan om er te zijn
ondanks alles
ondanks het virus
ondanks de angst
ondanks de dood
omdat de lente het niet wist
en iedereen leerde
wat de kracht van het leven is
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Onze dienst wordt in
de
BLOEMETJES
gezet door een lokaal
tuincentrum.

Eén van de verzorgenden die een bloemetje ontving:
“Wat een leuke verassing deze middag, een bloemetje
voor ons, dank u wel!
Ook dank voor de bemoedigende mails. Het
doet goed in deze oplettende tijd, waar we
constant op onze hoede moeten zijn en toch
warme zorg bieden. Groetjes.”

Een mantelzorger van wie de oma
niet meer naar het dagcentrum kan:
Ik wil jullie in deze bizarre tijden
bedanken voor de uitstekende
verzorging bij mijn meme! Jullie
zijn een grote hulp.
Veel sterkte en hou jullie goed.

Een gesprek met een gezinsbegeleidster:
Jullie kunnen extra hulp bieden in dat gezin? Wauw, jullie verzorgende is ook mijn heldin!

Enkele verzorgenden:
“Ik was aangenaam verrast toen ik een
bloemetje voor de poort vond. Toen ik
doorhad dat het van jullie kwam, was het
nog leuker! Fijn weekend en succes met de
vele telefoons en alles wat erbij hoort…”

“Bedankt om (nog zo laat op baan) het
bloemetje te komen afgeven! En natuurlijk
ook voor de aanvulling van het materiaal!”
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zou het kunnen zijn...
dat terwijl wij ziek worden
de aarde kan helen
dat nu van alles verandert en stopt
de natuur weer door kan gaan
zou het kunnen zijn…
dat nu de wereld vertraagt
de liefde kan versnellen
dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen
de rust vinden en naar binnenkeren wordt
zou het kunnen zijn...
dat als we thuis moeten blijven
we weer kunnen ervaren van wie we houden
dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is
zou het kunnen zijn...
dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen
dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen
ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is
zou het kunnen zijn...
dat nu we samen strijden tegen hetzelfde
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden
dat als we elkaar nodig hebben
herontdekken hoe saamhorigheid voelt
zou het kunnen zijn...
dat na de chaos en strijd van deze tijd
een nieuwe wereld wordt geboren
dat na de angst en onzekerheid
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert
zou het kunnen zijn...
dat het zo moet zijn
opdat de liefde wederkeert
Rosalinda Weel
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Enkele mantelzorgers:
Bij deze willen mijn broer, zus en ik jullie
nog eens extra bedankten omdat jullie
mama nog kunnen helpen in deze moeilijke
periode!
Het zou heel moeilijk zijn moest er geen
hulp kunnen gaan, maar we hebben veel
respect dat ze allemaal in de bres springen!
Bedank ze nog eens allemaal de dames die
bij mama gaan, ze zijn stuk voor stuk
kanjers! ❤️

Een praktijkhelpster:
Mevrouw was heel dankbaar dat wij
nog komen poetsen. Haar dochter
komt normaal om de twee weken
helpen, maar dat kan nu niet meer.
Mevrouw verplaatste zich mee met
mij van ruimte tot ruimte. Het
sociaal contact deed haar duidelijk
deugd. Net als bij mij, die vier uur
zijn zo voorbij gevlogen!

Een praktijkhelpster in een nieuw gezin:

Het is dan nog geen vrijdag...
Maar vanmorgen voelde ik me alleszins
superwelkom in het nieuwe gezin in mijn
planning.
Ik was nog geen minuut binnen en deze
emo-mama/praktijkhelpster had al een
krop in de keel, van emoties dan wel
weliswaar...
Daar doen we het voor, hé!

Een kaartje van een verzorgende
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Een verantwoordelijke:
Een mevrouw heeft tweewekelijks 2 uur hulp van onze dienst om
samen boodschappen te doen.
Mevrouw is zo content dat wij verder werken.
Ze zag het niet zitten om haar voorkeurmerken en verpakkingen door te geven aan haar
kinderen. Aan ons moet ze enkel een lijstje meegeven, zonder veel uitleg, omdat wij perfect
weten welk merk, kleur, gewich... kennen.

Een verantwoordelijke:

Een verzorgende:

Er zijn gezinnen die afbellen uit
vrees voor besmetting Corona.

Weer een deugddoende week achter de
rug!

Hierdoor maken we andere gezinnen
gelukkig, hierdoor krijgen anderen
meer hulp.
Niet echt voor prestaties, maar voor
onze aanwezigheid, om de
eenzaamheid te doorbreken.

Mensen kunnen helpen en beiden gezond
gebleven.
Even pauze en volgende week hopelijk
hetzelfde kunnen doen.

Tekening van een zorgvrager
voor een verzorgende

VANUIT DUINHELM WILLEN WIJ
JULLIE VAN HARTE DANKEN
VOOR DE STEUN DIE JULLIE
BIEDEN AAN ONZE CLIËNTEN!!
JULLIE ZIJN FANTASTISCH!!!

EVEN EEN HART ONDER DE RIEM
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Een verzorgende aan haar
verantwoordelijke:
Langs deze weg willen we je uit de
grond van ons hart bedanken om zo
achter ons te staan in deze moeilijke
tijd. Het doet deugd te weten dat er
altijd iemand is die we kunnen bellen.
Dit is voor jou ook
niet altijd even
makkelijk.
Een hele oprechte
dikke

Paaseitjes als ‘zoete zonde’ en bemoediging.

Een medewerker van het permanentieteam:
Iedereen verzet bergen werk vanuit een
pracht-ingesteldheid. Wat een rijkdom!
In het permanentieteam zijn we gewoon om
telewerk thuis op te nemen. Plots hebben
we er nu zo veel collega’s bij .
Ik bewonder de collega’s –
permanentiemedewerkers die overdag in
het regiohuis of provinciehuis alles geven
om de gezinnen en de basismedewerkers te
ondersteunen en dan buiten de kantooruren
zo courageus zijn om beschikbaar te blijven
in deze hectische periode met heel andere
oproepen dan in meer gewone
omstandigheden. Het aantal oproepen is
sterk toegenomen maar ook de aard van de
oproepen is sterk gewijzigd
en vergt een andere inzet.
Gelukkig krijgen we heel veel
steun van alle
zorgcoördinatoren,
thuiszorgverantwoordelijken, collega’s van
ondersteunende diensten en directie!
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Een kraamgezin waar de 4 kindjes
momenteel thuis zijn. Mevr. kon
naar de kinderarts doordat de
verzorgende een extra moment kon
komen.
Dank u dat jullie mij blij maken
want zonder jullie zat ik nu terug in
een depressie.
Het is zwaar met 4 kindjes. Ik zal
het missen als jullie er niet meer
zijn.
Hopelijk blijven jullie nog eventjes
want ik ben jullie heel dankbaar
voor alles.
Ik heb al heel veel van jullie geleerd.

Een verzorgende aan de
thuiszorgverantwoordelijke:
Hopelijk met jullie alles nog ok?! Ook
wou ik je langs deze weg eens bedanken
voor je inzet, luisterend oor en begrip.
Weet wel wij zijn er ook om eens te
luisteren naar jou. Want ook jij hebt
een zware taak om in deze tijden mee
om te gaan. Hopelijk kunnen we elkaar
snel weer eens zien om die lach en traan
met elkaar te delen…
Je bent van onschatbare waarde!

Dochter van zorgvrager:
Bedankt in naam van onze hele familie
om nog altijd verzorging te voorzien in
deze moeilijke tijden.
We hebben de grootste waardering voor
uw mensen en in ons geval voor N., H. en
D. die bij ons moeder schitterend werk
leveren.
En zijn hen heel dankbaar, zonder hen
zou het heel moeilijk worden voor ons
moeder.

Voor alle verzorgenden, vrijwilligers en
medewerkers van Familiezorg WestVlaanderen.
We horen dagelijks van cliënten hoe jullie
aanhoudende inzet, aanmoedigingen en
luisterend oor voor veel mensen hun
‘lichtpuntjes’ zijn in deze uitdagende
tijden. Een ferme Dankjewel voor al jullie
FANTASTISCHE werk en doorzetting !
Zorg goed voor jezelf en elkaar,
Veel groeten van ons ganse team,
Dienst Ondersteuningsplan W-VL (DOP)

Een verzorgende:
Het zijn vele mooie initiatieven die jullie nemen in deze coronatijd, daarvoor wil ik jullie meer dan
hartelijk dankjewel zeggen!
Als verzorgende werden we, maar nu nog steeds zeer duidelijk en correct geïnformeerd over de te
nemen voorzorgsmaatregelen om ons werk in de gezinnen veilig voor de zorgvrager, maar ook voor
onszelf te kunnen verderzetten.
Ook de Hoop-nieuwsbrief is hartverwarmend, DIKKE MERCI
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Een verzorgende:
We staan er ook niet alleen voor, onze
directie, onze verantwoordelijken,
nieuwsbrieven, iedereen staat voor ons klaar
als we nood hebben aan babbel.
De lakens die buiten hangen als ik naar mijn
werk fiets, het doet me iets, we trekken ons
eraan op.
Onze dienst is er altijd voor iedereen.
We zorgen voor elkaar.
Dit zijn de lichtpuntjes in moeilijke tijden.
lichtpuntjes
soms zijn ze groot
soms zijn ze KLEIN
je hoeft ze niet te
zoeken
je kunt ze ook zijn

Een verzorgende:
Als verzorgende zijn we vooral in deze tijd
bezig met het welzijn voor onze mensen,
dat staat voorop .
Velen zijn nu nog meer thuis gebonden;
geen Okra, Samana, vrienden of buren die
spontaan binnen springen.
Ook dagverzorgingscentra zijn gesloten.
De dagen die een regelmaat hadden,
vielen weg, dit maakt het ook niet
makkelijker voor de mantelzorgers.
Daarom vraagt men aan ons om meer
uren aanwezig te zijn. We zijn meer dan
welkom en die dankbaarheid voelen we
allemaal.
Daarom doen we het.
Samen kunnen we het!
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