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Op 16 maart 2014 is er van 10.00 tot 17.00 uur opnieuw de Dag van de Zorg. Net als twee jaar
geleden zet Woonzorgcentrum (WZC) Ter Leenen dan zijn deuren open voor het publiek. Het
WZC wil aan iedereen tonen dat het klassieke rusthuis op vandaag omgevormd is naar een
moderne omgeving waar ook hu...
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Nog tien dagen en voor het derde jaar op rij zetten ziekenhuizen, woonzorgcentra,
welzijnsvoorzieningen en alle mogelijke zorgorganisaties overal in Vlaanderen hun deuren
open voor het brede publiek. Artsenkrant steunt dit initiatief. U vindt dan ook de poster bij
dit nummer.
Het begint een traditie te worden: in maart is het de Dag van de Zorg. Al vanaf de eerste keer dat
dit initiatief werd georganiseerd, bleek het tegemoet te komen aan een grote nood. Duizenden
bezoekers overspoelden de zorgorganisaties die voor één keer alle deuren vrijblijvend open
zetten.
Dit jaar gaat de aandacht naar vijf grote thema's: vacatures, bouw- en architectuurprojecten,
innovatie, samenwerking en het Jaar van het Brein. Op meer dan 160 locaties worden de
duizenden bezoekers met open armen ontvangen. De Dag van de Zorg is dit jaar het orgelpunt
van de Week van de Zorg, die op 10 maart van start gaat.
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l lOok WZC Het Lindehof neemt deel aan de jaarlijkse Dag van de Zorg. Die vindt in andere
ouderenvoorzieningen plaats op zondag 16 maart, maar het Lindehof doet het een dag eerder.
Op zondag vindt in Belsele het jaarlijkse carnaval plaats, vandaar.
Bezoekers vinden in het Lindehof diverse infostands rond onder meer dementiewerking en het
thuiszorgaanbod van het OCMW. Afspraak zaterdag van 13.30u tot 17u in Het Lindehof in
Belsele. i www.dagvandezorg.be
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KOEKELARE - Zondag 16 maart is de Dag van de Zorg. Het OCMW stelt haar serviceflats
'Huyze Magnificat' langs de Ichtegemstraat 16 open voor het publiek. Iedereen is welkom
om de serviceflats te ontdekken tussen 14 en 17 uur.
De Dag van de Zorg is een opendeurdag voor de zorg- en welzijnssector en vindt jaarlijks plaats
op de derde zondag van maart. Dit initiatief wil een maatschappelijk draagvlak creëren voor de
noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector.
Huyze Magnificat biedt modern wooncomfort bestaande uit vijftien prachtige serviceflats voor
alleenstaande of samenwonende senioren vanaf de leeftijd van 65 jaar. Alle flats zijn momenteel
bewoond.
Tijdens de opendeurdag in Huyze Magnificat worden er rondleidingen voorzien doorheen het
flatgebouw en ondertussen verneemt men ook alle nodige informatie over de voorwaarden en
dienstverlening. Iedereen wordt verwelkomd met koffie en een lekkere pannenkoek. Voor de
kinderen is er een springkasteel voorzien.
(Roger Willems)
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MEULEBEKE - Tijdens de Dag van de Zorg opent burgemeester Dirk Verwilst officieel het
dagverblijf DiMA, dat onderdeel is van WZC Sint-Vincentius. De opendeurdag is een uniek
kennismakingsmoment.
Zondag 16 maart stellen in het Vlaamse land organisaties uit de zorg- en welzijnssector hun
deuren open tijdens de derde editie van de Dag van de Zorg.
"Twee jaar geleden openden wij eveneens alle deuren tijdens de Dag van de Zorg. Toen kwamen
honderden mensen een kijkje nemen. Ondanks het intensieve voorbereidingswerk nemen we
opnieuw deel. Dit keer staat de opening van het dagverzorgingscentrum DiMA centraal.
Burgemeester Dirk Verwilst knipt om 11 uur het lint officieel door", stelt directeur Mieke Van Acker.
"DiMA kent trouwens een zeer goede start. Alle plaatsen zijn de komende weken gereserveerd.
Volgeboekt is een groot woord; de bezetting is in korte tijd weliswaar gestegen tot negentig
procent. het illustreert dat het dagcentrum duidelijk een noodzaak was. Nu de lente stilaan in zicht
is, bekijken we ook hoe we de tuin kunnen aanpakken. Dat alles ten behoeve van de bewoners."
Op 16 maart plaatst Sint-Vincentius zijn vier thuiszorg ondersteunende projecten in de kijker:
kortverblijf Brevis, infopunt dementie, ReActivatie en dus ook DiMA, het gloednieuwe
dagverzorgingscentrum.
De opendeurdag start om 10 uur en duurt doorlopend tot 17 uur. De bewegwijzering zorgt ervoor
dat je niks hoeft te missen. Sint-Vincentius met slogan 'Thuis in ons huis' vind je aan de
Bonestraat 17 in Meulebeke. (dede)
Info: 051 48 81 72
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De Vlaamse Week tegen Pesten wordt jaarlijks georganiseerd in de week voorafgaand aan de
krokusvakantie. Scholen roepen samen het pesten een halt toe. De leerlingen van de lagere
school van 't Molenholleke startten daarom vorige week met de move tegen pesten. Tijdens de
week ging extra aandacht naar allerlei initiatieven om het (cyber)pesten te helpen bestrijden en te
voorkomen. Om dit evenement af te sluiten werd vrijdagavond de move tegen pesten
overgedaan.Tijdens de Dag van de Zorg op zondag 16 maart opent het Rode
Kruisopvangcentrum voor asielzoekers in Heusden-Zolder zijn deuren voor het grote publiek.
Geen vanzelfsprekende deelnemer, want zorgactiviteiten koppel je doorgaans niet aan
asielzoekers. Niets is echter minder waar: zorg voor mensen die gevlucht zijn voor conflictsituaties
of voor andere schrijnende omstandigheden is meer dan nodig. In het Rode Kruisopvangcentrum
van Heusden-Zolder vinden op dit ogenblik zestigtal mensen uit veertien verschillende landen een
tijdelijke thuis. Ze komen er even op adem in afwachting van nieuws over hun asielprocedure. Het
Rode Kruis zorgt voor de basisvoorzieningen en biedt tijdens die periode de nodige steun op
psychosociaal, administratief en medisch vlak. Daarnaast organiseert het verschillende activiteiten
voor ontspanning of vorming.kwetsbaar"Wie 'zorg' zegt, die denkt vaak aan ziekenhuizen,
woonzorgcentra, OCMW's en dergelijke meer", vertelt centrummanager Ludo Vanluyd in
Heusden-Zolder. "Wij bieden andere zorg. Onze bewoners zijn door hun soms traumatisch
verleden en een onzekere toekomst bijzonder kwetsbaar. Zij zijn ook nieuwkomers in onze
samenleving. Daarnaast worden ze geconfronteerd met de ingewikkelde procedures waar zij in
terechtkomen. Zij hebben dus specifieke, professionele zorg nodig tijdens deze voorlopige
situatie."Uitgelezen kans voor bezoekersVoor heel wat mensen staat Rode Kruis-Vlaanderen
synoniem met bloedinzamelingen of eerstehulpposten. Wat velen niet weten, is dat het Rode Kruis
in heel Vlaanderen twaalf opvangcentra heeft. Die kunnen plaats bieden aan meer dan 1.500
asielzoekers. Het opvangcentrum in Heusden-Zolder is daar één van.Filipijnen "Voor ons is de
Dag van de Zorg op 16 maart een uitgelezen gelegenheid om bezoekers inzicht te geven in hoe

het Rode Kruis de bewoners begeleidt en welke specifieke zorg we bieden. Op die manier tonen
we graag de maatschappelijke rol die onze begeleiders en vrijwilligers hier dagelijks vervullen",
aldus Ludo Vanluyd.In het opvangcentrum van Heusden-Zolder kunnen bezoekers tussen 13 en
17 uur doorlopend terecht. De begeleiders zullen er toelichten hoe de asielzoekers worden
opgevangen en hoe hun verblijf zinvol en toekomstgericht wordt gemaakt. Om 14.30 uur kan u
komen luisteren naar Frank Warnier, die in december onze Teamleader van de BENELUX Relief
ERU was op het eiland Panay in de Filipijnen. Op die manier kan u een beter beeld krijgen welke
zorg het Rode Kruis aanbiedt. De inkom is gratis.Zaterdag werd er voor de tiende keer de
rondellen gekruist om het tiende landelijke Schremkestornooi Haïti te spelen in de petanquelokaal
van de Olympia.De rondellen hebben het luchtruim onveilig gemaakt om zo naar de juiste schrem
gezwierd te worden. Kampioen van dienst werd War Nijs, op de tweede plaats stond Gregory Nijs
en op de derde plaatst Paula van de sporthal. De winnaar van vorig jaar, Siemen V., werd zwaar
afgestraft. Het tornooi werd feestelijk afgerond met een heerlijke barbecue.
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Geen kant-en-klare schotels meer die massaal aangevoerd worden én een warme maaltijd
met nog meer variatie: de bewoners van de vijf Sint-Niklase OCMW-rusthuizen worden
verwend. Paul Van Landeghem
Belsele 'De warme maaltijd is voor veel bewoners van onze woonzorgcentra hét moment van de
dag', zegt directeur seniorenzorg en thuiszorg Nele De Pagie. 'Zij kijken uit naar wat er op tafel
komt en hebben veel meer variatie nodig dan bijvoorbeeld ziekenhuispatiënten. Daarom is het
zeer belangrijk om niet alleen gezonde voeding op het menu te zetten, maar vooral ook veel
afwisseling.' Om daarop in te spelen past het OCMW voortaan het principe vanontkoppeld koken
toe. 'Dat betekent dat het koken en het eten los van elkaar gebeuren', zegt Patrick Everaert, hoofd
voeding van het OCMW.
'De maaltijden worden in bulk in de centrale keuken bereid, snel gekoeld en in grote porties
opgeslagen in een voedselbibliotheek. Daar kunnen ze tot drie dagen bewaard worden op een
constante, lage temperatuur. Vervolgens gaat het eten in bulk naar de diverse woonzorgcentra om
daar in de regeneratie- of satellietkeukens opnieuw verwarmd en verder afgewerkt te worden.
Daardoor is het mogelijk om meer variatie in de maaltijden te steken en te werken met een cyclus
van drie maanden, met lente,- zomer-, herfst- en wintermenu's', aldus Everaert.
'Bij elke nieuwe inwoner komt onze diëtiste langs om de voorkeuren te noteren en om vast te
stellen wat hij of zij mag of kan eten', zegt directeur De Pagie. 'Voor wie iets niet lust, is er steeds
een gezond alternatief.'
Vergeten groeten
'Zo kunnen heel wat nieuwigheden op het menu geplaatst worden', zegt OCMW-voorzitter Mike
Nachtegael (SP.A).

'En de desserts worden meer en meer in huis bereid in plaats van ze aan te kopen. Onze soepen
worden bereid met verfijnde bouillons. Ook zijn we gestart met vergeten groenten. Zo vond
iedereen de stamppot van pastinaak heel lekker.'
Bijkomend voordeel is nog dat vanaf volgende week ook geregeld 's avonds een warme maaltijd
aangeboden zal worden.
Op zaterdag 15 maart kan je tijdens de Dag van de Zorg een blik achter de schermen van de
OCMW-keuken werpen in Het Lindehof, Kerkstraat, Belsele.

PAUL VAN LANDEGHEM
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LICHTERVELDE - Op zondag 16 maart, toepasselijk op de Dag van de Zorg, wordt iedereen
uitgenodigd om de nieuwe campus van Huize Tordale te ontdekken op de site Vancoillie.
De laatste hand wordt er gelegd aan acht studio's waar mensen met een verstandelijke
beperking zelfstandig kunnen wonen, net als aan het wooncomplex waar plaats is voor 24
mensen die nood hebben aan een meer intensieve ondersteuning.
De gemeente was al een tijdje op zoek naar een herbestemming voor de industriële
archeologische erfgoedsite, waar de restanten van een olieslagerij, een maalderij en een
houtzagerij nog te bewonderen zijn. In 1996 werd de site beschermd en twee jaar later opgekocht
door de gemeente. Een van de aanpalende woningen biedt ondertussen al enkele jaren onderdak
aan de Heemkundige Kring 'Karel van de Poele'. De gemeente vond uiteindelijk in vzw Huize
Tordale de ideale partner om de site toegankelijk te maken voor het ruimere publiek.
De nieuwe woningen werden gebouwd door Huize Tordale uit Torhout, een dienstencentrum dat
jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Straks kunnen er in totaal
32 mensen terecht. "We bieden daarbij twee verschillende manieren van wonen aan: enerzijds is
er het woonerf waar groepswonen voorop staat, terwijl in de 8studio's de nadruk op zelfstandig
wonen wordt gelegd. Binnen onze vzw gaan we op zoek naar welke ondersteuning zij verder
nodig hebben", verduidelijkt Evy De Geytere, algemeen directeur Tordaele. "Daarnaast wordt ook
een aangepaste dagbesteding aangeboden voor mensen met een verstandelijke beperking.
Daarbij wordt specifiek op zoek gegaan naar de noden binnen Lichtervelde, met de nadruk op
dienstverlening zodat wij op een nuttige manier ons steentje kunnen bijdragen", vervolgt Evy. De
mensen die er vanaf 17 maart hun intrek nemen, zullen bijvoorbeeld ingeschakeld kunnen worden
bij plechtigheden in het Huis Vancoillie. Op deze manier krijgen we een mooie wisselwerking
tussen de twee partners.
De zoektocht naar een herbestemming verliep niet van een leien dakje. "De afgelopen jaren
hebben we hard ons best gedaan om ervoor te zorgen dat hier weer volk over de vloer kan
komen, dat hier geleefd kan worden. In eerste instantie hadden wij een museum in gedachten,

maar door middel van een aantal verplichtingen, opgelegd vanuit het museumdecreet, en het
totale kostenplaatje werd dit moeilijk haalbaar", verduidelijkt burgemeester Ria Pattyn. "Uiteindelijk
vonden we in Tordale een magnifieke partner. Ook een pluim voor de mensen van Ruimte en
Erfgoed. Zij gingen akkoord om de site op deze manier vorm te geven en zo een onderdak te
bieden aan de cliënten van Tordale." Tenslotte doet het binnenplein nu ook dienst als doorsteek
voor voetgangers en fietsers vanuit de Statiestraat naar de Tweelindenstraat/Stegelstraat. "Met
deze autovrije doorgang willen we ook een open gemeenschap creëren, waar zitbanken zowel
door bewoners als passanten gebruikt kunnen worden. In de nabije toekomst komen daar
misschien nog kunstwerkjes van onze bewoners bij. Zo willen we zoveel mogelijk passage
genereren", besluit Evy. Op 16 maart kan iedereen tussen 10 en 17 uur het industrieel erfgoed,
samen met het ondersteuningsaanbod van Tordale op de site Vancoillie ontdekken. (Mathijs
Heytens)
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