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Diversiteit: meer dan een modewoord, 
het is een gevestigde waarde. In 
vergelijking met pakweg vijftig jaar 
geleden is onze leefwereld vergroot 
van het kerkplein en de markt naar de 
hele wereld. 

Waren onze grootouders nog tevreden 
met een tocht naar Scherpenheuvel 
of hooguit naar de Noordzee, dan 
reizen onze kinderen de hele wereld 
rond en gaan onze kleinkinderen 
voor maanden naar exotische studie- 
of vakantiebestemmingen in verre 
werelddelen. 

Zelfs wie geen landsgrenzen oversteekt, 
ontmoet op bus of trein, in het warenhuis 
of aan de schoolpoort “vreemden” die 
toch geen buitenlanders, maar echte 
Belgen zijn. 

Aten we vroeger dagelijks aardappelen 
met groenten en vlees, zoals onze 
moeders ons dat geleerd hadden, dan 
smullen onze kinderen van pita’s, kebab 
en loempia’s alsof het nooit anders is 
geweest. 

Eertijds trokken we ons alom uit de slag 
met een mondje Frans, nu horen we de 
meest vreemde talen en verstaan geen 
jota van wat onze stadsgenoten elkaar 
vertellen. Globalisatie noemt men dat 
met een duur woord en diversiteit is 
er een rechtstreekse afgeleide van. Op 
minder dan een eeuw veranderde ons 
dagelijks panorama van één kerktoren 
naar een skyline die de hele aardbol 
omvat. 

Ook in De Wingerd heeft deze diversiteit 
post gevat. Hoe gaan we ermee om? Is 
het een verrijking of maakt het alles 
alleen maar moeilijker? Verzetten we 
ons ertegen of spreiden we de armen in 
een verwelkomend gebaar? Zien we er de 
voordelen van of alleen maar nadelen? Ik 
steek mijn licht op bij Nele Gaeremynck, 
die als beleidsmedewerker dagelijks met 
deze realiteit in aanraking komt en in het 
kader van een project hierrond één en 
ander neerpende in de nieuwsbrief voor 
de medewerkers. 

Is er reeds een zekere diversiteit hier 
in De Wingerd wat de herkomst van 
bewoners en medewerkers betreft?

Nele: In onze bewonerspopulatie is 
het nog niet uitgesproken het geval, 
maar het staat er zeker aan te komen 
want bv in Brussel, waar de mix van 
verschillende culturen en talen nog veel 
groter is en vroeger begon dan hier, is 
het in de woonzorgcentra ondertussen 
een dagelijkse realiteit. Ook mensen van 
vreemde origine worden een dagje ouder 
en de opvang bij de kinderen of andere 
familieleden is niet altijd mogelijk.

Onder onze medewerkers daarentegen, 
en dan vooral in het dagcentrum, 
kijkt niemand nog op van een donkere 
huidskleur of een Slavische tongval van 
collega’s. Deze mensen zijn inderdaad 
anders, maar horen er ongetwijfeld 
gewoon bij. We mogen ons gelukkig 
prijzen dat we op hen beroep kunnen 
doen want door de vergrijzing van onze 
bevolking zal de nood aan zorgkundigen 
en andere medewerkers in de zorg steeds 
groter worden en met enkel autochtone 
mensen zullen we hem niet kunnen 
lenigen. Het is goed dat we die diversiteit 
creëren precies om binnen afzienbare 
tijd ook bewoners van andere culturen 
te kunnen opvangen op de manier die wij 
hier altijd voorstonden en zoals we het 
uitschreven in de visietekst: met respect 
voor ieders eigenheid, ieders oorsprong 
en achtergrond.

Diversiteit is het tegengestelde van 
homogeniteit. Een homogene groep is 
makkelijker hanteerbaar. Waarom dan 
toch kiezen voor diversiteit?

Nele: Het antwoord is mooi vervat in een 
gedicht van Hein Walter (zie kader) dat 
ook in het personeelsbladje verscheen. 

In diversiteit leven is niet altijd 
vanzelfsprekend. Welke vereisten zijn 
er om hier toch in te slagen?

Nele: Respect voor elkeen en een 
gezonde nieuwsgierigheid naar de 
mening en de levenswaarden van anderen 

zijn van kapitaal belang. Dit wordt 
prachtig verwoord door Florence, één 
van onze medewerkers met Afrikaanse 
roots (zij komt uit Ghana). Zij zegt 
het volgende: “Ik vind het heel fijn 
om met verschillende mensen met een 
andere cultuur te werken, het maakt 
je mensenkennis breder, je eigen leven 
wordt daardoor rijker. Als je meer kennis 
hebt van andere mensen met een andere 
achtergrond, leer je ook gemakkelijk 
omgaan met verschillende mensen.” En 
verder: “De ene mens verschilt van de 
andere, maar eenmaal je mekaar goed 
kent, het karakter, de gewoontes, dan 

komt het goed. Er kunnen gemakkelijk 
conflicten ontstaan wanneer men weinig 
respect heeft voor de andere cultuur, 
omdat de ene vindt dat zijn mening 
belangrijker is dan die van de andere.” En 
ze voegt eraan toe: “Kijk vooral naar de 
positieve kanten en mogelijkheden van 
verschillen tussen mensen, respecteer 
elkaars mogelijkheden en accepteer 
anderen zoals zij zijn.”

Nele: Diversiteit is trouwens veel 
omvattender dan ongelijkheden in 
cultuur, huidskleur of taal. Diversiteit is 
ook aanwezig door het verschil in leeftijd. 
Henri Meulemans, als medewerker met 
30 jaar ervaring in De Wingerd, werkte 
reeds heel veel samen met jonge collega’s 
en vertaalt het als volgt: “Ieder met 
zijn mogelijkheden, zijn beperkingen, 
zijn ervaringen brengt leven, elk op zijn 
plaats en op zijn ritme.”

Is er onder de bewoners, met toch allen 
dezelfde nationaliteit, geen wereld van 
verschil? Ook daar moeten we rekening 

mee houden en zorgen dat elkeen 
zich aanvaard en opgenomen voelt. In 
die optiek zijn de levensverhalen zo 
belangrijk. Dat zijn vragenlijsten die 
bij de komst van een nieuwe bewoner 
voorgelegd worden en door hem/haar 
of een familielid op totaal vrije basis 
ingevuld worden. We krijgen dan een zo 
volledig mogelijk beeld van zijn/haar 
opvattingen, vroegere levenssituaties, 

Diversiteit in de Zorg
Een gesprek met Nele Gaeremynck over zorgen voor diversiteit

 Eenvormigheid

Er was eens een land waar iedereen
hetzelfde was, de een na de ander.

De mensen gedroegen zich
volgens de maatschappelijke norm.

Iedereen had dezelfde huidskleur
en iedereen had dezelfde blik in de ogen.

Men droeg er kleren in één soort.
Ze aten hetzelfde eten en iedereen
werd volgens dezelfde waarden opgevoed.

Het was een vrij land.

Men mocht er zeggen wat men wilde,
maar niemand voelde de aandrang
om te zeggen wat niemand wilde horen.

Het land was in balans, de inwoners 
leefden er
zoals hun ouders hadden geleefd; 
de toekomst was gelijk aan de tijd die was 
geweest.

 Diversiteit

Er was eens een land waar niemand 
gelijk was, geen een als een ander.

De mensen bepaalden zelf hoe
ze leefden, welke taal ze wilden spreken.

Je zag er culturen uit alle streken,
donker en licht en niemand was vreemd.

Zoveel soorten mensen en iedereen uniek.
Niemand bepaalde voor een ander
hoe die moest leven.

Het was een vrij land.

Men mocht er zeggen wat men wilde
en dat deed men.
Verschil van mening was er goed gebruik.

Het land was in balans, de inwoners 
zichzelf,
en ook al wisten ze niet hoe de dag
er morgen uit zou zien,
ze waren gelukkig.                           H.Walter

Verscheidenheid is er trouwens altijd geweest
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Onze woningen zijn heterogeen samen-
gesteld: in elke woning leven bewoners 
die verschillende vormen van dementie 
hebben en die zich in verschillende 
stadia van dementie bevinden. Als je 
dan ook nog let op opleiding en beroep 
van de bewoners is de diversiteit onder 
de bewoners groot. Wat misschien 
minder opvalt, is dat de diversiteit 
onder de medewerkers nog groter 
is. Naast de Vlaamse medewerkers 
zijn er verplegende, verzorgende en 
logistieke medewerkers die afkomstig 
zijn uit andere landen. 

Sommige medewerkers uit zuiderse 
landen geven de indruk warmer te zijn 
in hun omgang, dichter te staan bij de 
bewoners. Daarom nam ik in het kader 
van het thema ‘diversiteit’ van deze 
huiskrant het initiatief de diversiteit bij 
de medewerkers te verkennen.

Het was de bedoeling een beeld te 
schetsen door een steekproef van 
medewerkers te interviewen. Ze 
moesten uit een andere cultuur komen 
(op één na zijn ze geboren in een ander 
land) en werken in De Wingerd als zorg- 
of verpleegkundige. Ik was namelijk 

nieuwsgierig of de andere culturele 
achtergrond een invloed heeft op de 
zorgverlening. Verder heb ik mij beperkt 
tot één vertegenwoordiger uit een land. 
Medewerkers of afdelingen die toevallig 
niet aan bod komen, bied ik hierbij mijn 
verontschuldigingen aan. 

Bij alle geïnterviewden heb ik dezelfde 
onderwerpen bevraagd. Om herhaling 
te vermijden, heb ik de gestelde vragen 
niet opgenomen in de tekst zodat het 
een doorlopend verhaal wordt. Naast 
geboorteplaats, leeftijd en werkplek heb 
ik gevraagd naar de genoten opleiding, 
waar die gelopen werd en naar eventuele 
stage-ervaring. Verder vroeg ik naar de 
organisatie van de zorg voor ouderen 
in het algemeen (en van mensen met 
dementie in het bijzonder) in het land 
van herkomst en naar hun ervaringen bij 
de zorg in De Wingerd. Ten slotte heb ik er 
ook naar gepeild of bewoners of collega’s 
vonden dat hun zorgverlening anders was 
dan die van Vlaamse zorgkundigen en hoe 
bewoners reageren op hun anders-zijn.

De diversiteit onder zorgverleners met 
een andere culturele achtergrond blijkt 
groot te zijn. Het land van herkomst is 

dichtbij (Nederland) of veraf (Paraguay). 
Zijzelf zijn naar België gekomen ofwel 
hun ouders. Ze hebben stage gelopen in 
De Wingerd of hebben geen voorafgaande 
ervaring met mensen met dementie. 
Sommige medewerkers zijn door anderen 
gewezen op hun geschiktheid om in de 
zorg te werken; anderen hadden al vroeg 
belangstelling voor werk in de zorgsector. 
De toekomstplannen variëren van 
Verpleegkunde studeren tot een rusthuis 
openen in het land van herkomst.

Er zijn ook opvallende overeenkomsten 
tussen veel culturen: het belang van de 
grote familie bijvoorbeeld en het respect 
voor ouderen. Of de andere culturele 
achtergrond een positieve invloed heeft 
op de zorgverlening is niet duidelijk. 
Een mogelijk andere aanpak wijten 
zij soms zelf aan hun persoonlijkheid. 
Positief is de nieuwsgierigheid van 
de bewoners bij medewerkers die er 
exotisch uitzien. Opmerkelijk is dat het 
exotische uiterlijk volgens sommigen een 
voordeel biedt bij de zorgverstrekking. 
Op de volgende bladzijden volgen de zes 
interviewverhalen.  

Johan

Een kleurenpalet aan medewerkers      gezinssamenstelling, geloofsovertuiging, 
hobby’s,  voorliefdes, smaken... Kortom 
we trachten door de kennis van de ander 
hem/haar zo veel mogelijk in zijn/haar 
eigenheid te laten en zich letterlijk en 
figuurlijk thuis te laten voelen.

Dit geldt trouwens ook voor onze mede-
werkers. Zo verklaart onze Litouwse 
Inga: “In De Wingerd ben ik vanaf dag 
één goed ontvangen en opgenomen door 
de collega’s”. Dat heeft ongetwijfeld 
bijgedragen tot een vlugge aanpassing 
in een voor haar toch erg nieuw en 
ongetwijfeld vreemd milieu. 

Wordt deze visie van respect en 
waardering ook te berde gebracht bij 
sollicitanten?

Nele: Er wordt zeker op schrift gezet 
welke competenties we van iedere 
medewerker verwachten en dan is 
“respect” voor elke bewoner één van 
de belangrijkste vereisten. Dit geldt 
zoals gezegd ook voor de medewerkers 
onderling. Wat een schat aan talenten 
en capaciteiten hebben we hier in huis 
en het is evident dat elkeen tot groei 
én bloei moet kunnen komen, dat we 
oog en waardering moeten hebben voor 
ieders gaven. Er moet immers niet alleen 
verzorgd, maar ook georganiseerd en 
geïnformatiseerd, gekookt, gerekend en 
geteld, geschilderd, gezongen, gepoetst, 
gedanst, verhuisd, hersteld, getroost, 
gegekscheerd of diepzinnig geboomd 
worden en…, ga zo maar door. Waar 
zouden we staan als we geen oog hadden 
noch dankbaarheid opbrachten voor hulp 
uit een soms totaal onverwachte hoek? 
Die hulp kan ook van een vrijwilliger of 
een bewoner komen. Anderzijds willen 
we ook eenieder de kans bieden de 
eígen sterktes tot hun recht te laten 
komen, zichzelf m.a.w. te “ontplooien”. 
De verscheidenheid aan gaven is een 
onschatbaar rijk vat vol verrassingen, 
los van de verschillen in cultuur, taal, 
religie of opleiding.

Ik heb het gevoel dat hierover nog heel 
veel zou kunnen gezegd en geschreven 
worden, maar de essentie heb ik, denk 
ik, wel begrepen: diversiteit is een gave 
én een opgave voor al wie er mee in 
aanraking komt, en geldt dát niet voor 
ons allemaal?

Mieke Soens 

Toekomstplannen van verpleegkunde gaan studeren 
tot een rusthuis openen in het land van herkomst...

Abdurahman « Agnes « An « Angelica « Anita « Ann « Anna « Anna-Maria « Anne « Anneleen « Annelien 
«  Annelies « Anne-Marie « Annemie « Annick « An-Sofie « Antje «  Asya « Aurélie « Beate « Bernadette 
« Bogale « Bram « Brenda « Carine « Carolien « Caroline « Cathy « Chantal « Charlotte « Christiane « 

Christine « Cindy « Daan « Davina « Dion « Dominique « Doreen « Dorien « Elien « Elisabeth « Elise « 
Elke « Elle « Emile « Eric « Fabienne « Farah « Florence « Geneviève « Gerda « Helena « Heidi « Hendrika 
« Henri « Hilde « Hildegard « Ilona « Inaki « Inga « Ingrid « Isabelle « Jacoba « Jan « Jasmijn « Jeannette 
« Jelisa « Jelle « Jessica « Jill « Jo « Johan « Johanna « Jolien « Joni « Josine « Julie « Karen « Katelijne 
« Katharina « Kathleen « Katia « Katja « Katleen « Kirsty « Kris « Kristel « Kristin « Lander « Leen « 

Liesbet « Lieselot « Linda « Lindsay « Linsey « Lukas « Magda « Marc « Marcella « Margaretha « Margo 
« Maria « Marie-Christine « Marie-Josée « Marijke « Marion « Marleen « Martine « Martje « Melissa « Mia 
« Milica « Monica « Muriël « Myriam « Nancy  « Nansie « Nathalie « Nele  « Odeta « Oscar « Paulette « 

Petra « Rahma « Rita « Rosa « Saartje « Samira « Sander « Sandra « Sarah « Saskia « Sofie « Sonia « Sonja 
« Stefanie « Stijn « Susan « Sylvia « Thomas « Varinia « Veerle « Véronique « Wivine « Yasmina

Diversiteit verzekerd, met meer dan 170 medewerkers en 125 verschillende voornamen!

Diversiteit in taalgebruik bij dementie
Bij het dementieproces verliest men zijn (anders)taligheid, wat er soms toe leiden kan dat 
bewoners het Nederlands verleren en terugvallen op de moedertaal waarin zij opgroeiden.
Taalgebruik en intonatie zijn van groot belang, maar we kunnen ook bewuster en diepgaander 
communiceren door extra aandacht te besteden aan het gebruik van de moedertaal waarmee 
de persoon met dementie is opgegroeid. 
Communiceren met dementerenden in hun moedertaal helpt ook vaak om de betekenis van 
plaatsen en dingen te herinneren.
De verzorgenden en vrijwilligers in het woon- en zorgcentrum De Wingerd doen er alles aan om 
de anderstalige bewoners te omringen met de beste zorgen en besteden ook aandacht aan het 
gebruik van hun moedertaal, door o.a.: 
 • cd’s te beluisteren met hun favoriete muziek;
 • een gedicht of een boek voor te lezen;
 • een fotoboek te bekijken uit het land van herkomst;
 • een typisch buitenlands gerechtje te bereiden.
Communiceren met dementerenden in hun moedertaal helpt vaak om de betekenis van plaatsen en dingen te herinneren. Een paar voorbeelden:
 • Een bewoonster gaat op in een Franse conversatie en begint spontaan haar levensverhaal te vertellen;
 • De aandacht van een Engelstalige bewoner wordt getrokken wanneer hij wordt aangesproken in zijn moedertaal;
	 •	 Een	dame	die	destijds	in	Spanje	studeerde,	fleurt	op	bij	het	horen	van	de	zuiderse	Spaanse	klanken.
Diversiteit in taalgebruik is zeer belangrijk bij anderstalige dementerenden, want hoe meer zintuigen er op die manier worden geprikkeld, des te groter de kans op 
activering, beleving, herinneringen en gevoelens.                                              

Carina
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Ik ben Oscar Mancuello en 28 jaar geleden geboren 
in Paraguay. Drie jaar geleden volgde ik mijn Vlaamse 
vriendin naar België. Ik heb ze tien jaar voordien in 
mijn land leren kennen, waar ze als studente aan een 
studentenuitwisselingsprogramma deelnam. In Paraguay 
heb ik een Licentiaatsdiploma Verpleegkunde behaald 
maar dat wordt hier niet erkend. Momenteel ben ik aan 
het werk als verzorgende in Woning 11. Ik overweeg ook 
hier Verpleegkunde te studeren maar ik heb nog geen 
concrete plannen.

In Paraguay heb ik als verpleegkundige gewerkt in de 
afdeling Interne Geneeskunde van een ziekenhuis. Ik 
deed dat graag en daarom heb ik ook Verpleegkunde 
gestudeerd. Er was in dat ziekenhuis geen afdeling 
voor mensen met dementie. In Paraguay worden 
mensen met dementie — ouderen in het algemeen 
trouwens — opgevangen in familieverband; er zijn geen 
woonzorgcentra. De vrouwen werken zelden buitenshuis 
en staan in voor de verzorging van oudere familieleden. 
In onze cultuur worden rusthuizen negatief bekeken. 
Een ouder in een rusthuis plaatsen zou betekenen dat je 
als kind tekortschiet. Ook de thuisverpleging staat nog 
in de kinderschoenen en betreft dan eerder medische 
zorg dan huishoudelijke hulp of fysieke zorg. Ouderen 
verwachten ook dat hun kinderen later voor hen zullen 
zorgen. In Paraguay kunnen ze terugvallen op de grotere 
familie. In België wordt het probleem meer praktisch 
bekeken. De kinderen werken soms om het rusthuis te 
betalen in plaats van hun ouder in huis te nemen en thuis 
te blijven. Ik droom ervan in de toekomst naar Paraguay 
terug te keren en daar een woonzorgcentrum volgens 
het concept van het kleinschalig wonen te openen voor 
ouderen die geen familie hebben. Ik zou ook voor mijn 
eigen ouders zorgen: thuis of in mijn rusthuis als ze dat 
verkiezen. 

Zoals gezegd had ik geen ervaring met mensen met 
dementie of met Belgische mensen in het algemeen. 
Waarschijnlijk is mijn werkwijze iets anders dan die van 
mijn Vlaamse collega’s. Bewoners en collega’s zeggen 
mij wel eens: jij lacht altijd; je doet je werk graag. Ik 
gebruik graag humor en bekijk de zaak van een positieve 
kant. Ook als je je een dag niet goed voelt; als je dan 
lacht, voel je je beter. Bewoners merken vaak dat ik niet 
van België ben aan mijn huidskleur, zwart haar of aan 
mijn	accent.	Volgens	mij	heeft	dat	een	positief	effect	
op de zorg: ze zijn dan bereidwilliger om mee te werken 
aan de zorg. Uit het buitenland komen, heeft dus ook 
voordelen. Verder heb ik veel talent voor dansen. Soms 
organiseren wij op de afdeling een aperitiefmoment 
met muziek en dans en dan dans ik met de bewoners. 
Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn woning, maar 
tegelijkertijd voel ik mij er ook thuis en wil ik voor 
de bewoners zorgen zoals thuis. Ik ben blij dat ze mij 
vertrouwen en dat ze mij de kans gegeven hebben om 
mijzelf te bewijzen. 

Mijn naam is Milica Novakovic en ik ben in Servië 
geboren in 1971. In Servië heb ik tien jaar in de horeca 
gewerkt en Landbouw gestudeerd. In 1998 kwam ik 
voor één jaar naar België om een specialisatieopleiding 
Landbouw te volgen. Tenminste dat was de bedoeling 
... maar het is anders gelopen. Na zeven maanden 
begon namelijk de oorlog in Joegoslavië, met een 
embargo als gevolg: niemand mocht het land meer in 
of uit. Na mijn opleiding heb ik mij laten regulariseren. 
Toen ik logistiek werk deed in een woonzorgcentrum in 
Leuven meende de hoofdverpleegkundige, die mij met 
de mensen bezig zag, dat ik beter in de zorg zou gaan 
werken. Aan de School voor Landelijke Thuiszorg heb ik 
dan een opleiding voor Verzorgende gevolgd, waarbij 
ik twee maanden stage liep in De Wingerd. Ik heb 
echter eerst twee jaar in de thuiszorg gewerkt. Deze 
vereist geen werk in weekends en op feestdagen. Werk 
tijdens de werkdagen is gemakkelijker te combineren 
met de zorg voor twee kleine kinderen. Het werk 
hield echter hoofdzakelijk poetswerk in en ik bleek 
allergisch voor het poetsmiddel. Toen wou ik liever in 
een woonzorgcentrum werken. Daarvoor moest ik een 
extra-opleiding Zorgkundige volgen, met inbegrip van 
een stage, die ik in De Wingerd liep. Ik kreeg hier nadien 
werk in de ‘mobiele equipe’ waar in het begin slechts 
één late shift per week voorzien was, waarvoor ik een 
beroep moest doen op een babysitter voor de opvang 
van mijn kinderen. Momenteel hoef ik geen avondwerk 
meer te doen.

In Servië komt de familie op de eerste plaats. De kinderen 
zorgen voor hun ouders als deze hulpbehoevend worden; 
er zijn weinig rusthuizen. Zo zorgt op dit moment mijn 
zus in Servië voor mijn mama. Mijn kinderen brengen 
de grote vakantie in Servië door bij hun vader (mijn ex-
man), die patisseriebakker is. Ik denk eraan om na mijn 
pensionering naar Servië terug te keren omdat mijn 
ganse familie daar woont. In België heb ik het meest 
moeite met het weer: het regent hier veel meer dan in 
Servië. 

Ik hou van mijn werk en zou er niet graag mee stoppen. 
Ik ben emotioneel erg betrokken bij de zorg. Als een 
bewoonster een probleem heeft, zal ik nablijven om haar 
dit te laten uitpraten. Eigenlijk neem ik de problemen 
van het werk mee naar huis. Ik weet niet of ik anders 
tewerk ga bij de zorg dan mijn Vlaamse collega’s. Ik 
geef eerlijk en ronduit mijn mening. Zo zal ik niets 
beloven als dit niet mogelijk is. Maar misschien hangt 
dit meer samen met mijn karakter dan met mijn cultuur. 
Bewoners merken wel eens dat ik uit het buitenland kom 
en vragen dan van welk land ik afkomstig ben. Typisch is 
dat ze dan niet weten waar Servië ligt. Maar als ik dan 
zeg dat Servië vroeger deel uitmaakte van Joegoslavië 
dan kunnen ze mij wel thuisbrengen. 

Ik ben Jelle van der Waard en ben 24 jaar geleden 
geboren in Dordrecht, Nederland. Ongeveer twee jaar 
geleden ben ik verhuisd naar België en komen werken 
bij De Wingerd. Aangezien mijn vriend een baan 
aangeboden gekregen had bij de KULeuven, ben ik 
hem gevolgd nadat ik mijn opleiding had afgerond. Ik 
heb in Nederland de opleiding Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg gedaan. Het opleidingsniveau van 
deze opleiding ligt ergens tussen verpleegkundige en 
zorgkundige in. Mijn diploma is  gelijkgesteld met het 
Belgische zorgkundige. Hierdoor mag ik helaas dus geen 
van mijn aangeleerde verpleegtechnische handelingen 
uitvoeren. Om dit te compenseren wil ik graag nog 
verpleegkunde gaan studeren, maar ik heb hiertoe nog 
niet de juiste mogelijkheid gevonden.

De zorg van mensen met dementie in Nederland is 
vergelijkbaar met die in België. Tijdens mijn opleiding 
heb ik verschillende stages gedaan: op revalidatie, 
CVA en ook een in een rusthuis met dementiezorg. De 
afdelingen waren daar homogeen ingedeeld volgens de 
verschillende fases van dementie. Ik besloot daaruit 
dat werken in een dementie-afdeling niets voor mij 
was. Echter toen ik het concept van De Wingerd nader 
bekeken had, heb ik mijn mening hierover enorm 
moeten bijschaven. 

Het grootste verschil dat ik merk tussen België 
en Nederland is de manier van communiceren. 
Nederlanders hebben het hart op de tong; ze komen 
veel sneller onverbloemd voor hun mening uit. Terwijl 
ik in Nederland alles ronduit kan zeggen, moet ik hier 
mijn boodschap subtiel brengen en oppassen dat ik niet 
de dingen verkeerd laat overkomen. Daar had en heb 
ik het meeste moeite mee. België is daarentegen wel 
een prettiger land om in te wonen; de mensen houden 
hier van lekker eten en weten wat genieten is op een 
Bourgondische manier. 

De eerste paar weken in De Wingerd waren lastig voor 
mij omdat ik de meeste mensen moeilijk kon verstaan. 
De dialecten van de verschillende regio’s in Vlaanderen 
waren voor mij onverstaanbaar. Dit was ook enorm 
vermoeiend. Vanaf de eerste dag heb ik daarom in een 
schriftje een soort woordenboek gemaakt tussen het 
voor mij vertrouwde Nederlands en het Vlaams. Sommige 
mensen horen niet dat ik van Nederland afkomstig ben 
en ook de bewoners merken aan mijn taalgebruik niet 
meer dat ik uit Nederland kom. Gelukkig maar, want 
het ‘Hollands’ schept een afstand tussen mij en de 
bewoners, wat de zorgverlening niet ten goede komt. 
Als ik bewoners in hun dialect aanspreek, zijn ze meer 
bereid mee te werken aan de zorg. Als Nederlander ben 
ik ook drukker dan de gemiddelde Belg. Ik zeg graag 
dat ik ADHD heb, maar dan vertaald als: “Alle Dagen 
Hollands Druk”. Toch probeer ik mij per bewoner aan te 
passen zodat dit niet als storend wordt ervaren. 

In Beeld: Bouwwerken (deel 1)
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Zesentwintig jaar geleden ben ik geboren in 
Somalië. Mijn naam is Ayan Abdirizak en ik werk als 
verpleegkundige	 in	 de	 zorgflats.	 Zestien	 jaar	 geleden	
zijn mijn ouders als politieke vluchtelingen naar België 
gekomen. Mijn opleiding heb ik vooral in België genoten; 
ik heb Algemene Verpleegkunde gestudeerd. Ik wou 
oorspronkelijk in een ziekenhuis werken. Tijdens mijn 
laatste stage op de spoedafdeling, kwam ik in contact 
met veel oudere patiënten en dat sprak mij aan. Enkele 
van mijn klasgenoten werkten in De Wingerd en waren 
daar tevreden over. Ik heb niet naar werk moeten 
zoeken; ik kon op verschillende plaatsen beginnen. Het 
kleinschalig wonen van De Wingerd had mijn voorkeur: 
zorg verstrekken op het tempo van de bewoners. 

In Somalië zijn er geen rusthuizen en zorgen de kinderen 
voor hun ouders. Zo is mijn oma dement en ze woont 
in bij mijn ouders. Zelf zou ik ook mijn ouders in huis 
nemen wanneer dat nodig zou zijn. Omdat ik negen 
broers en zussen heb, zou het niet moeilijk vallen 
de zorg te verdelen. In onze cultuur is de familie en 
vooral de grote familie (ruimer dan het kleine gezin) 
belangrijk. Ouders rekenen op hun kinderen en ook na 
hun huwelijk blijft hun invloed groot.  

De zorg voor ouderen raakt mij. Bij elke bewoner stel 
ik mij voor dat het om mijn oma zou gaan: wat zou 
ik dan doen? Samen met mijn broers en zussen heb ik 
vier jaar voor mijn oma gezorgd toen ze begon dement 
te worden. Collega’s en bewoners vinden mij positief 
ingesteld, altijd opgewekt. Vooral ’s morgens ben ik 
goed gemutst: ik ben een ochtendmens. ’s Avonds voel 
ik mij veeleer moe. Sommige bewoners merken dat ik 
een andere huidskleur heb en noemen mij naar andere 
bewoners toe dan ‘bruine’ of ‘zwarte’. Ik vind dat niet 
erg, zeker niet als ze elkaar vertellen dat ik mijn zorg 
goed	heb	uitgevoerd.	Ik	werk	graag	in	de	zorgflats	omdat	
de communicatie hier erg open is. Als je iets moet 
weten, laten ze dat onmiddellijk weten. Ook kritische 
bedenkingen worden rechtuit gezegd (zodat je er iets 
aan kan doen) en niet achter je rug doorverteld. Zo’n 
werksfeer vind ik aangenaam.  

Ik ben Yasmina Ameziyan en ik werk in de Dagcentra. 
Zesentwintig jaar geleden ben ik in België geboren. 
Mijn mama is ook Belgisch, maar mijn papa is van 
Marokkaanse oorsprong. Mijn opa is in België komen 
werken toen mijn vader vier jaar oud was. Zelf ben ik 
nog maar éénmaal in Marokko geweest en toen heb ik de 
gebruikelijke toeristische streken bezocht. Ik zou nog 
wel eens terug willen gaan naar Marokko om Tanger te 
zien, waar mijn vader geboren en opgegroeid is. Tijdens 
mijn opleiding voor zorgkundige heb ik stage gelopen in 
Woning 4. Hoewel ik liever in een woning wou werken, 
werd ik na mijn sollicitatie in De Wingerd toegewezen 
aan de dagcentra. Nu verkies ik dit werk en zou ik niet 
meer willen wisselen met een woning. 

In Marokko wordt de zorg voor ouderen door de kinderen 
opgenomen en liever niet uit handen gegeven. De 
vrouwen werken doorgaans thuis en hebben daar dus 
ook tijd voor. Mijn Marokkaanse familieleden zouden 
hun ouders nooit naar een rusthuis sturen maar wel naar 
een dagcentrum. Er zouden in Marokko ook dagcentra 
moeten komen. Of ik later de zorg voor mijn ouders zelf 
zal opnemen weet ik niet. Van collega’s die dit gedaan 
hebben, hoor ik dat ze minder geduld hebben met hun 
ouders dan met bewoners omdat de situatie moeilijker 
is en de emotionele betrokkenheid groter. Misschien wil 
ik het wel proberen maar of ik het zal volhouden is een 
andere zaak. 

Of mijn andere culturele achtergrond invloed heeft op 
mijn zorgverstrekking weet ik niet. Van bewoners en 
collega’s krijg ik wel te horen dat ik vriendelijk ben, 
maar dat heeft misschien meer te maken met mijn 
persoonlijkheid. Sommige bewoners merken aan mijn 
uiterlijk dat ik uit het buitenland kom. Racistische 
opmerkingen komen wel eens voor, maar daar neem 
ik geen aanstoot aan; ik wijt die aan de dementie. 
Onlangs heb ik deelgenomen aan een Marokkaanse 
bruiloft en daarvan heb ik nog hennapatronen op mijn 
handen. Dit lokt vragen uit bij de bewoners: Vanwaar 
komen die tekeningen? Hoe verloopt zo’n huwelijk? Wat 
eten jullie? Deze openheid bij bewoners voor andere 
culturen ervaar ik natuurlijk als heel positief. 

Mijn naam is Asya Akgül en ik ben 28 jaar geleden 
geboren als Koerd in Turkije. Toen ik 3 à 4 jaar was, 
zijn mijn ouders naar België gekomen als politieke 
vluchtelingen. Ik heb één jaar verpleegkunde gestudeerd 
en dan mijn studie afgebroken. Tijdens deze studie heb 
ik stage gelopen in De Wingerd, na dat jaar werd ik 
opgebeld om er te komen werken als zorgkundige. Ik 
werk nu in woning 9 en vind de sfeer in De Wingerd 
heel aangenaam: de bewoners leven er aan hun eigen 
tempo en nemen samen deel aan activiteiten. In andere 
rusthuizen wordt de zorg soms tegen de klok verstrekt en 
worden de bewoners nadien aan hun lot overgelaten. 

In Turkije zijn geen woonzorgcentra. Oudere mensen 
worden opgevangen door hun kinderen en gaan bij hen 
inwonen. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Een 
oom van mij heeft dementie en woont samen met zijn 
vrouw in bij zijn dochter. De cultuur is er anders dan 
hier. Ouders zeggen tegen hun kinderen: ‘later komen 
wij bij jou wonen’. De ouders hebben voor hun kinderen 
gezorgd; later worden de rollen omgekeerd en zorgen 
de kinderen voor hun ouders. Dat zal ik later ook doen 
voor mijn vader, ook al werk ik voltijds. Mijn broers en 
zussen zullen mij daarbij trouwens steunen. In België is 
de opname van ouderen in een woonzorgcentrum heel 
vanzelfsprekend. Vanuit mijn cultuur heb ik dat moeten 
leren begrijpen. 

Toen ik als zorgkundige begon te werken waren mijn 
ouders daar fel tegen. Ze begrepen niet dat ik oudere 
mannen en vrouwen moest wassen en moest helpen met 
eten. Toen ze zagen dat ik mijn job graag deed, zijn 
ze langzaam maar zeker van idee veranderd. Nu zijn 
ze trots op mij. Vanuit mijn  cultuur heb ik een groot 
respect voor ouderen en dat neem ik mee in mijn manier 
van zorg verlenen. In Turkije staan jongere mensen in 
het openbaar vervoer bijvoorbeeld automatisch recht 
voor oudere mensen: een klein voorbeeld maar wel 
heel typerend. Ik vind het belangrijk dat de bewoners 
er mooi en verzorgd uitzien. Dit is vaak het enige wat ze 
nog hebben en ik zie het als mijn taak van zorgkundige 
hierover te waken. 

Toch leerrijk, zo’n rondrit door Leuven!
Naar jaarlijkse gewoonte werd op 3 september een oldtimernamiddag georganiseerd. 
Past een verslag van deze rondrit door Leuven in een oldtimer wel bij het thema 
van deze krant, namelijk ‘diversiteit’? De auto’s waren alvast divers: in merk, kleur, 
uitrusting (open en gesloten dak) en grootte (van een kleine Fiat  tot een extra-
lange Mercedes). De inzittenden waren ook divers, in leeftijd (van een jongeman 
tot negentigers), geslacht en mentale mogelijkheden (mensen met dementie en 
partners zonder). Zelfs het weer was divers: van een stralende zon tot stortregen. 
Vanwege het variabele weer had Mia De Brabander ’s morgens laten weten dat de 
voorziene	koffiepauze	aan	het	Arenbergkasteel	 afgelast	werd.	En	gelijk	had	ze:	
toen wij bij het kasteel aankwamen, was het aan het regenen. Hilde Wittebolle, 
die als fotograaf van dienst van elke oldtimer een foto nam, stond droog in de 
overdekte laadruimte van een vrachtwagen!

Op zo’n namiddag ga je er als vrijwillig begeleider van uit van nut te kunnen 
zijn voor mensen met dementie. Er werd bijvoorbeeld verwacht mee te rijden en 
de inzittenden te vertellen welke opmerkelijke gebouwen wij zoal voorbijreden. 
Bovendien kreeg ik op voorhand een schematische en stapsgewijze beschrijving 
van	de	route	en	werd	mij	gevraagd	de	chauffeur	te	souffleren	welke	weg	hij	moest	
nemen.	Dit	bleek	water	naar	de	zee	dragen.	Onze	chauffeur	heette	Jacques	en	was	
opgegroeid in de wijk rond St.-Jacob. Hij kende Leuven beter dan ik!

Wij zaten met zijn vijven in een witte Jaguar, bouwjaar 1961 met 210 pk. Snel 
optrekken	dat	dit	 bakje	 kon!	Onze	 chauffeur	was	een	 kei	 in	mechanica	en	had	
vroeger bij Mercedes gewerkt. Handig manoeuvreren dat Jacques kon! Het traject 

liep door Leuven en Heverlee met als hoogtepunten Sint-Geertrui, Sint-Michiels en 
de universiteitsbibliotheek in Leuven en het Arenbergkasteel en de Abdij van Park 
in Heverlee. 

Zoals afgesproken vertelde ik attent de mensen bij mij in de wagen welke mooie 
gebouwen wij voorbij reden. Dit bleek volstrekt overbodig. Bij mij in de auto 
zaten drie oudere heren die duidelijk bekend waren met Leuven. Twee van hen 
hadden een universitair diploma en herinneringen die teruggingen tot ver vóór 
mijn geboorte. In plaats van dat ik hen de namen hielp herinneren van de mooiste 
gebouwen, vertelden zij mij hoe Leuven eruit zag na de bombardementen 
tijdens de tweede wereldoorlog en dat er vroeger binnen de Leuvense ring drie 
legerkazernes waren. Het werd een uitstap in een mij slechts gedeeltelijk bekend 
verleden. Toch leerrijk, zo’n rondrit door Leuven! Het was zo’n namiddag dat je je 
als vrijwilliger achteraf afvraagt wie er nu eigenlijk geheugenproblemen heeft. Nu 
ik erover nadenk, de ervaringen van een vrijwilliger in een woonzorgcentrum zijn 
toch wel erg divers.   

Johan
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Na een verblijf van Juliette in het 
dagcentrum, kwam ze terecht in de 
kleinschalige woning nummer 5 van 
het woonzorgcentrum “De Wingerd”. 
Acute verslikkingsproblemen maakten 
het ondertussen nodig over te gaan tot 
permanente sondevoeding.

De toepassing van sondevoeding is nieuw 
en ongewoon in het centrum. Maar dankzij 
de bijzondere inzet en bekwaamheid 
van het verzorgend personeel is ze 
succesvol.

Ondanks de beperkingen voelt Juliette 
zich goed en geniet ze van een behoorlijke 
levenskwaliteit. Meestal zittend in haar 
relaxzetel in de leefruimte betekent het 
dagelijks bezoek van haar echtgenoot 
(mij), de drie zonen, de familieleden 
en de vrienden heel veel voor haar. 

Zij voelt zich tevreden wanneer het 
verzorgend personeel steeds met veel 
inlevingsvermogen en op een vriendelijke 
wijze aandacht aan haar besteedt. In 
haar kamer geniet ze ook van de vele 
bloemen en van de vele foto’s. Deze 
roepen voor haar vele herinneringen  
aan vroeger op. Ook een vriendelijke 
groet van de andere bewoners en van 
hun bezoekende familieleden vrolijken 
haar op. Dat Juliette in haar bijzondere 
situatie steeds zo goedgezind en rustig 
blijft, is merkwaardig. Is het te danken 
aan de aangepaste zorg en het comfort 
in het centrum? Aan haar blijmoedig 
karakter? Of is dit dan toch een vorm van 
genade in moeilijke omstandigheden?

Juliette was vroeger steeds zeer actief. 
Haar taak als secretaresse van de afdeling 
Kindergeneeskunde op UZ-Gasthuisberg, 
heeft ze met een bijzondere toewijding 
uitgevoerd. Zij was sociaal bewogen, 
onder meer als bestuurslid van KVLV 
en van NEOS. Ook was ze lid van de 
welzijnsraad te Bierbeek. Zij begeleidde 
mij in vele verre landen en had het 
vermogen om echte vriendschapsbanden 
te bouwen over de grenzen en de 
levensbeschouwingen heen.

Zij	is	steeds	een	mooie,	fiere	vrouw.	Ik	had	
haar dan ook na 54 jaar huwelijk graag 
thuis blijven verzorgen. Maar omwille van 
mogelijk ernstige complicaties bleek een 
definitief	verblijf	in	het	woonzorgcentrum	
meer aangewezen.

Het is stiller in huis en soms blijft er een 
gevoel van machteloosheid achter, maar 
er is de troost dat Juliette hier de beste 
zorgen krijgt.

Dank voor de zorgen en voor de vriendelijke 
woorden tijdens de bezoeken.

Marcel

Uitzonderlijke zorg in De Wingerd
Een bewoner met sondevoeding

De Wingerd besteedt veel aandacht 
aan diversiteit in de ouderenzorg. De 
verscheidenheid in het aanbod van zorg 
en ondersteuning draagt men hoog in het 
vaandel.

Zo bracht Anieta Klingeleers, massage-
specialiste, verzorgenden en vrijwilligers 
technieken bij om deze vervolgens 
toe te passen bij de bewoners van het 
woonzorgcentrum. Aangeraakt worden, 
heeft voor de meeste personen met 
dementie een rustgevende werking. 
Aanraking is van onschatbare waarde en 
kan op allerlei subtiele manieren, een 
hand op de schouder, handen aanraken, 
een aai over de rug. 

Massagetechnieken van hoofd, gelaat, 
schouders, handen en voeten werken 
ontspannend. Deze massage wordt op 
een rustige en respectvolle manier 
uitgevoerd.	 Vooral	 het	 positieve	 effect	
door middel van aanraking en de 
toepassing van massage, laten de mensen 
voelen en zien dat er aandacht voor ze 
is. De intonatie in hun stem veranderd, 
de gelaatsuitdrukking wordt zachter, en 
mensen die doorgaans druk zijn, worden 
rustiger. Voor mensen die angstig zijn is 
deze manier van aanraken rustgevender 
en werkt door in het dagelijks leven. 

Naast	 het	 positief	 effect	 op	 het	
gedrag, kunnen de verschillende 
massagetechnieken de relatie tussen de 
gever en ontvanger gevoelig versterken 
en een brug slaan tussen diegene die 

masseert en de persoon met dementie. 
Het is belangrijk dat je steeds blijft 
observeren om te kunnen inspelen op de 
handelingen die de dementerende als 
aangenaam ervaart.

Geregeld worden sessies georganiseerd 
voor de bewoners. Tijdens de voorbije 
warme zomerdagen werden de bewoners 
bijvoorbeeld vergast op een weldoend 
voetbadje met aansluitend een voet- 
een beenmassage op basis van een 
natuurlijke, verkoelende gel, wat een 
positief	effect	heeft	op	de	doorbloeding.
Rustgevende muziek heeft een heilzame 
werking op de algemene gesteldheid 
en bij het beluisteren ervan worden 
massagetechnieken van hoofd, schedel 
en gelaat toegepast. Natuurlijke geuren 
hebben eveneens een heilzame en 
rustgevende uitwerking op de mens, dus 
worden eventueel ook enkel druppels 
etherische olie tijdens de massage 
gebruikt.                        

Carina

massagetechnieken
Vrijwilligers zorgen voor differentiatie

Feest voor fijnproevers
Een uitnodigend programma: Jan, Eva en Jasper Hautkiet die samen met Patrick Riguelle in 
De Wingerd een avondje Franse chansons brengen. Drie rasmusici, die Hautekieten,  en een 
onwaarschijnlijk goede zanger als Patrick Riguelle: geen wonder dat de zaal vol zit.

‘t	Begon	anders	moeizaam:	Riguelle	zat	vast	 in	de	file!	Ons	aller	Mia	hakte	de	knoop	door:	
de lekkere, gastronomische hapjes die voorzien waren voor nà het optreden werden vooraf 
opgediend! Een koud kunstje voor onze vrijwilligers-met-dienst.

Toen begon het échte feest: gekende en mindergekende Franse liedjes volgden elkaar op en 
werden herkend en zelfs meegeneuried door onze bewoners. Hoogtepunten waren natuurlijk 
de Brel-chansons als ‘Rosa’ en ‘Ne me quitte pas’, maar ook ‘La petite Tonkinoise’, ‘Salade de 
fruits’ , het zo mooie ‘Le temps des cerises’ en ‘Paris s’éveille’. Jan en Eva Hautekiet wisselden 
elkaar af aan de piano en speelden zelfs een quatre-mains, terwijl Jasper perfect  het ritme 
aangaf op zijn contra-bas.              

Als toemaatje bracht Patrick Riguelle een hilarische versie van het voor mij onbekende ‘Je 
ne suis pas bien portant’ uit 1932 van ene Gaston Ouvrard. Wat de zaal deed daveren van het 
applaus!

Na	 dit	 heerlijke	 optreden	 vergastten	 de	 vrijwilligers	 iedereen	 nog	 op	 koffie,	 een	 stukje	
appeltaart	met	ijs,	’n	macaron	en	een	praline!	Werkelijk	een	avond	voor	fijnproevers.

Paul Coosemans

Wie na het lezen van dit artikel achter is gebleven met vragen over de toepassing 
van sondevoeding, kan via de zorgcoördinator steeds een afspraak maken voor een 
gesprek met de behandelende arts. 
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Dit is een echt gebeurd verhaal over Billy, een jongentje 
van 6 jaar, die aan terminale leukemie leed. Hij woonde 
met zijn moeder Nancy in die grote Amerikaanse stad 
Phoenix. Ze wist heel goed dat haar zoontje maar 
enkele maanden meer te leven had. Haar hart was vol 
droefheid. Toch wou ze het niet laten zien aan Billy. Wat 
wenste ze dat haar zoontje zou opgroeien zoals ieder  
ander kind en dat hij zijn dromen kon waarmaken. Ze 
nam zijn hand vast en vroeg: “Billy wat zou je graag 
worden als je groot bent?” “Brandweerman, mama!” 
riep hij verheugd uit! “Brandweerman wil ik worden!”  
“Wel, Billy, we zullen zien of we daar iets kunnen aan 
doen!”

Diezelfde dag nog trok Nancy naar de brandweerkazerne 
van Phoenix en de eerste man die ze daar aantrof was 
Bob, een pompier met een hart van goud.

Nancy vertelde Bob over haar zoontje Billy, over 
zijn droom om brandweerman te worden, over zijn 
ongeneeslijke ziekte en ze voegde eraan toe: “Bob, zou 
Billy eens kunnen meerijden in een brandweerwagen 
om een toertje te doen rond de kazerne?”

Bob antwoordde: “We kunnen beter doen dan dat. Als 
je zorgt dat Billy woensdagmorgen klaar staat, maken 
we hem erebrandweerman voor de hele dag! Dan mag 
hij meekomen met ons en hier in de kazerne ontbijten, 
meerijden met alle oproepen van de dag, alles erop en 
eraan!”

Nancy	vond	dat	fijn	en	haar	hart		popelde	om	dit	alles	te	
vertellen aan haar zoontje. “Mevrouw! riep Bob nog na, 
geef me eens zijn maten, dan zorgen wij ervoor dat hij 
een echt uniform krijgt en we geven hem ook een helm 
van de Brandweer van onze stad Phoenix en passende 
rubber laarzen!”

Drie dagen later pikte Bob Billy op, deed hem zijn 
uniform aan, de helm en de laarzen en begeleidde hem 
van zijn ziekbed naar de kazerne, waar de ladderwagen 
klaar stond om te vertrekken bij de eerste oproep. Billy 
was	in	de	hoogste	hemel	en	fier	als	een	gieter	zat	hij	
tussen twee bonken van pompiers.

Die dag waren er drie oproepen en telkens mocht Billy 
mee. Hij zat niet alleen in de ladderwagen, maar ook 
in de ziekenwagen en zelfs eens in de auto van de 
commandant.	 Hij	 werd	 ook	 gefilmd	 en	 hij	 kwam	 ‘s	
avonds op het TV-nieuws.

Nu zijn droom in vervulling was gegaan, leefde Billy 
nog drie maanden langer dan de dokters voor mogelijk 
hielden.

Op een nacht begonnen zijn vitale functies dramatisch 
achteruit te gaan en de hoofdverpleegster riep de 
familieleden op, zodat Billy niet alleen zou zijn 
bij zijn sterven. Zijn mama Nancy belde naar de 
brandweerkazerne en ze vroeg Bob dat hij eventueel in 
uniform naar de kliniek zou komen om bij Billy te zijn 
bij zijn dood. De commandant zei tot pompier Bob dat 
ze iets heel speciaals zouden doen voor hun jongste lid. 
Hij belde het ziekenhuis op: “Wij komen met een man 
of vijf naar het ziekenhuis, wij zullen de sirene doen 
loeien! Roep om dat er geen brand is, maar laat het 
venster van Billy’s kamer openstaan!”

Ongeveer vijf minuten later arriveerde een ladderwagen 
bij het ziekenhuis. De ladder werd tot aan het open 
venster van Billy’s kamer op de derde verdieping  
geschoven. Vijf pompiers kropen langs het venster 
Billy’s kamer binnen!!!

Ze	 knuffelden	 één	 voor	 één	 de	 kleine	 brandweerman	
en	 ze	 vertelden	 hem	 hoe	 fier	 ze	 op	 hem	waren.	 Met	
zijn laatste adem vroeg Billy aan de commandant: 
“Commandant ben ik nu een echte brandweerman?”

De commandant keek hem liefdevol aan en zei met 
bevende stem: “Billy, jij bent een echte brandweerman 
en Jezus - onze hoofdcommandant - houdt je hand 
vast!” “Ja dàt weet ik, zei Billy glimlachend, en ik hoor 
de engelen zingen!” 

Toen sloot Billy zijn ogen en sliep in voorgoed.

waar gebeurd verhaal uit Phoenix in de VS,  
voor ‘Wingerd’ aangepast door Pater Piet

Preekstoel  
Billy, de kleine brandweerman

Thalien De Bruyne was 20 
toen ze dit gedicht schreef, 
om dementie uit te leggen 
aan kinderen van 5de en 
6de leerjaar, geïnspireerd 
door ervaringen met haar 
eigen oma.

Met mijn aktetas in de hand
wacht ik zoals iedere dag op de bus.

Ik zie Marietteje aan de overkant
En werp haar een kus.

Ik stap op en zet me goed vooraan.
We rijden langs de kerk.

Ik zie mijn kleinkinderen aan de schoolpoort staan.
En weet, ik ben al bijna op het werk.

Aangekomen en wel, nog 100m stappen.
Opletten voor dat putje!

Dat mogen ze wel eens oplappen.

Nu werk ik hier reeds 40 jaar.
Ik ben er stilletjes aan mee klaar.

Met mijn aktetas in de hand
wacht ik zoals iedere dag op de bus.
Ik zie Marietteje aan de overkant.

Waarom werpt ze mij een kus?

Ik stap op en zet me goed vooraan.
We rijden langs de kerk.

Ik zie mijn kleinkinderen aan de schoolpoort staan.
En denk, ben ik al bijna op het werk?

Aangekomen en wel, nog 100m stappen.
Opletten voor dat putje!

Zouden ze dat ooit nog oplappen?

Nu werk ik hier reeds 40 jaar.
Ik ben er stilletjes aan mee klaar.

Met mijn aktetas in de hand
wacht ik zoals iedere dag op de bus.
Ik zie een vrouw aan de overkant.

Waarom werpt ze mij een kus?

Ik stap op en blijf aan de deur staan.
We rijden langs de kerk.

Ik zie mensen aan de schoolpoort staan.
En denk, ben ik al bijna op het werk?

Aangekomen en wel, nog even stappen.
Oh, daar is een putje!

Dat moeten ze eens oplappen!

Nu werk ik hier reeds een aantal jaar.
Ik ben er stilletjes aan mee klaar.

Met mijn fiets in de hand
wacht ik zoals iedere dag op de bus.

Ik zie een vreemde vrouw aan de overkant.
Ze lijkt op iemand van het circus.

Ik mag erop als ik mijn fiets laat staan.
We rijden langs een groot gebouw.

Ik zie mensen aan de schoolpoort staan.
En denk, op school heb ik altijd kou.

Aangekomen en wel, nog even stappen.
Oh, daar is een putje!

AU!

Wat Alz je alles vergeet,
wat je normaal wel weet?

Mijn Aktetas
Dementie muzisch uitgelegd

Poëzie

Venus uit haar schelp
 
leg ik ontwakend
mijn schelp aan je schelp,
dan ruisen er vage gezangen
over elkanders hervonden verlangen
 
eerst ademen we de wind
van toen het kind in ons
de molens wiekte,
dan komt
het gefluister
 
in de stilte in het duister
naar een stonde samen dood

De schelp waarin je de zee hoort ruisen, de geboorte van Venus van Sandro Botticelli, het verlangen naar 
wat ons overstijgt en ook samenbrengt, de brug tussen leven en dood… Het komt allemaal bij me op in dit 
gedicht van Anne Wiering, pseudoniem voor Ann Haesendonck die onlangs in De Wingerd overleed. En ik 
herinner me hoe haar ogen schitterden toen ze me na een van onze poëzie-en-pianonamiddagen bij zich 
wenkte en omhelsde.

RT



Praatcafés Dementie
• Donderdag 15 oktober 2015 

Mijn familielid lijdt aan dementie. Wat 
doet dat met mij? 
Marieke Verbiest, klinisch neuropsychologe 
Beginuur: 19u30 
Locatie: WZC Edouard Remy 
Frederik Lintsstraat 33, 3000 Leuven 

• Donderdag 19 november 2015 
Heeft het nog zin dat ik langs ga? 
Meerwaarde van een bezoek bij een persoon 
met dementie. 
Katja Van Goethem, consulente ECD Memo 
Beginuur: 19u30 
Locatie: WZC Ter Meeren Wollfshaegen 186, 
3040 Neerijse

Woonzorgnet Dijleland is naast UZ Leuven, OCMW-
Leuven, Landelijke Thuiszorg, Lannoo, Sel GOAL, 
Stad Leuven, UCLL, Mixtories partner in het nieuwe 
project “Wereld van herinneringen” van M-Museum. 

Dit project kadert binnen het groot sociaal-artistiek 
project “De Alzheimer Code” dat in september  2015 
startte in Vlaanderen en Brussel. De Alzheimer Code 
biedt een uitgebreid programma aan: tentoonstellingen 
in het M HKA (Antwerpen), het Museum Dr. Guislain 
(Gent),	 	 Muntpunt	 (Brussel),	 films	 en	 documentaires	
op Canvas, workshops en interactieve voorstellingen 
voor	kinderen	en	jongeren,	momenten	van	reflectie	en	
“Wereld van herinneringen” in M-Museum.

De ondertitel  “Alles vervaagt, behalve de verwondering” 
maakt duidelijk waar dit project over gaat. Men wil 
kunst immers toegankelijk maken voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. M-Museum  laat hen 
(her)ontdekken wat ze kunnen, wat ze weten en wie ze 
zijn. Mensen met dementie, hun mantelzorgers, maar 
ook professionele hulpverleners worden meegenomen 
naar een wereld die herkenbaar is en waar ze zich thuis 
voelen. 

Het startpunt van dit project was het taboe dat vaak 
nog leeft rond dementie. Men vertrekt nog al te vaak 
vanuit de beperkingen die dit ziektebeeld met zich 
mee brengt. M-Museum wil vanuit creativiteit en 
verbeeldingskracht “anders” kijken naar dementie 
om te komen tot verwondering en het ontdekken van 
nieuwe mogelijkheden.

Het bijzondere aan “Wereld van Herinneringen” zijn de 
verschillende invalshoeken van waaruit men dementie 
benadert:

De herinneringskamer
Kijken naar objecten roept herinneringen en emoties op. 
Het spreekt de verbeelding aan en brengt gesprekken 
op gang. Een Leuvense stoof, een porseleinen servies 
of een oude tol … Stuk voor stuk katapulteren ze ons 
naar onze jeugdjaren, een vakantieherinnering of onze 
studententijd. Herinneringen geven ons leven kleur. 
In de herinneringskamer van M gaan familieleden, 
mantelzorgers of personeel samen op ontdekking. 

Acht portretten: persoonlijk erfgoed, digitaal 
verteld
Acht mensen met dementie vertellen verhalen aan 
de hand van foto’s en persoonlijk archiefmateriaal. 
Ze maakten deze videoportretten zelf, met de hulp 
van een mantelzorger, hulpverlener of familielid. Het 
versterkte hun onderlinge band en gaf hen de kans om 
op een andere manier te communiceren met elkaar en 
de buitenwereld. 

Dementie onder de microscoop: wetenschappers aan 
het woord
Via	 filmpjes	 informeren	 M	 en	 UZ	 Leuven	 het	 publiek	
over de wetenschappelijke kennis rond dementie. Wat 
gebeurt er met onze hersenen? Hoe communiceer je met 
mensen met dementie? Prof. dr. Bart De Strooper, Prof. 

dr. Dirk De Wachter, Prof. dr. Birgitte Schoenmakers, 
Prof. dr. Jos Tournoy en Prof. dr. Mathieu Vandenbulcke 
zijn aan het woord.

De portretten en video’s zijn te zien in de 
onthaalruimte van M, die gratis toegankelijk is tijdens 
de openingsuren.

M-collectie: vertrekpunt voor herinneringen
Duik in de wereld van herinneringen met een 
herinneringsparcours, een aangepaste audiotour, of een 
rondleiding op maat van rusthuisbewoners. 

Museum-M heeft dit project geloofwaardig willen 
maken door personen met dementie zoveel mogelijk 
te betrekken bij de hele opmaak. Enkele bewoners 
van o.a. De Wingerd en bezoekers van het dagcentrum 
naaiden mee aan de kussens die de herinneringsmuur 
opvrolijken. Andere bewoners spraken de audiotour 
in en gaven hun persoonlijke commentaar bij de 
uitgekozen kunstwerken. Tenslotte beluisterde radio 1 
een bewoonster van De Wingerd, die samen met haar 
begeleidster het museum bezocht. 

Het project “Wereld van herinnering” loopt een heel 
jaar. Meer info kan je vinden op:
www.mleuven.be/wereldvanherinnering
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Expertisecentrum Dementie 
Vlaams-Brabant 
Tel: 016/50.29.06 
Open op werkdagen van  
9 tot 12 en van 14 tot 17 uur.
E-mail: memo@dementie.be
Meer info: www.ecdmemo.be

MEMOrabel  
De Wingerd en ECD Memo zijn partners in “Wereld van herinneringen”     M-Museum Leuven, 4 09 2015 ‹› 30 06 2016

Bewonersnieuws
We verwelkomen 12 nieuwe bewoners: dhr. 
Cuypers woning 1; mevr. Kestens in woning 4; 
mevr. Titellion in woning 5; mevr. Lismont, mevr. 
Bastiaensen en mevr. Van Keirsblick in woning 6; 
mevr. Schoonjans in woning 8; dhr. Verbinnen in 
woning 9; mevr. Honée en mevr. Thomas in woning 
10; mevr. Decime, mevr. Loyens, dhr. Sempels en 
dhr. Uyttenbroeckx in woning 11; dhr. en mevr. 
Pollefeyt-Verstraete en dhr. en mevr. Cockx-
Loyens	in	de	flats.	Mevr.	Broeckx	verhuist	van	de	
flats	naar	woning	11.

We deelden in het afscheid van de families: 
Vercammen, Keustermans, Wittebolle, Vanthienen, 
Van Gerven, Gielens, Van Rompaey, Taes, Wynants, 
De Smet, Roelants, Hayen, Haesendonck, Byrne, 
Pillen, Valkenborgh, Sempels en Verstraete.

Bezoek M-Museum gratis !
Als partner mag het woonzorgcentrum De Wingerd 
100 tickets wegschenken, elk goed voor één 
groep van  maximaal 8 personen met dementie 
én 8 begeleiders; met minder kan ook. Wie 
interesse heeft, mag contact opnemen met Karen 
Dourée. Zij is op maandag, dinsdagvoormiddag, 
donderdagvoormiddag en vrijdag te bereiken op 
het secretariaat en legt je graag uit hoe het in 
zijn werk gaat om een bezoek af te spreken in het 
M-Museum en bezorgt je meteen ook de tickets... 

In Beeld
20 augustus 2015: we verzamelden zoals elk jaar voor 
een zangstonde rond het tradionele kampvuur op de 
Kluis in Sint-Joris-Weert.

24 september 2015: bewoners, familie, vrijwilligers en 
medewerkers van woning 7 gaan op uitstap naar het 
provinciaal domein.

Familie en bewoner genieten van een zomers ritje op 
de	duofiets.



Internet: www.wingerd.info
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woonzorgcentrum De Wingerd

Wingerdstraat 14 - 3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90  F: 016 20 44 45
E: wingerd@wingerd.info                         

Centra voor Dagverzorging & Kortverblijf
Thuisondersteunende Diensten
T: 016 28 48 00   E: cathy.sweerts@wingerd.info

Kleinschalig Genormaliseerd Wonen 
Zorgflats	voor	echtparen
Sociale Dienst De Wingerd
T: 016 28 47 93 E: brenda.van.espen@wingerd.info

Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
T: 016 28 49 50  E: liesbet.volders@wingerd.info

Woonzorgnet Dijleland vzw

Samen met de woonzorgcentra Ter Meeren in Neerijse, 
Keyhof in Huldenberg en Dijlehof in Leuven, werkt 
De Wingerd aan kwaliteitsvolle zorg in deze regio.  
    

[ www.woonzorgnet-dijleland.be ]

DE  WINGERD
WOON- EN ZORGCENTRUM

DE  WINGERD
WOON- EN ZORGCENTRUM

Werkten mee aan deze editie

Johan Beullens, Stien Claus, Paul 
Coosemans, Thalien De Bruyne, Piet 
Debruyn, Marcel Herregodts, Carina Ix, 
Stijn Paemelaere, Griet Robberechts, 
Mieke Soens, Rudi Thomassen, Katja 
Van Goethem en Jan Vanwezer. 

Foto’s:  medewerkers en vrijwilligers 
 Andy Merregaert 

Vormgeving: S. Paemelaere 
Eindredactie: P. Coosemans
  tel. 016/25.45.64

Reageren op de inhoud via: 
redactie@wingerd.info

Jaarabonnement: € 12,00
Steunabonnement: € 50,00

IBAN: BE69 7343 5622 0078 
BIC:   KREDBEBB    

Sponsors

Pues Begrafenissen
 
Eikestraat 2
3020 Winksele

Drukkerij Ameel 

Platte-Lostraat 216
3010 Kessel-Lo

Uitvaartcentrum 
De Meerleire -Tossyn
Brusselsestraat 61 
3000 Leuven

Verzekeringskantoor
Vanden Eynde-Tuyls  
‘s Hertogenlaan 42 
3000 Leuven

Viridee Hof-makers
  
W. Degreefstraat 10a
1560 Hoeilaart

KBC Bank 

Dorpsstraat 54 
3040 Neerijse

BECKERS MOTORS 

Ambachtenlaan 50 a
3001 Heverlee

SCA hygiene products 

Culliganlaan 1D
B-1831 Diegem 

Patrona pharma group

Henri Jasparlaan 138 
1060 Brussel

Apotheek Vivantia

Kon. Leopold I-straat 34 
3000 Leuven

De bouwwerken lopen van de zomer 
2015 tot het najaar 2016. Volg de 
vorderingen en de bereikbaarheid van 
het woonzorgcentrum online via:
facebook.com/wzcdewingerd

27 augustus 2015: Het uitzonderlijk 
vervoer is vanmorgen stipt op tijd 
aangekomen. De tijdelijke woonunits 
worden geplaatst en gemonteerd. 
Spannend!

31 augustus 2015: Er wordt met man 
en macht gewerkt om de tijdelijke 
woningen klaar te krijgen. Kijklustigen en 
nieuwsgierigen komen vanaf het terras of 
in het Grand Café al eens piepen, maar 
de werfzone blijft uiteraard verboden 
terrein. 

21 september 2015: Een gedeelte van 
de bezoekersparking wordt ingenomen 
door bouwcontainers en de trap naar de 
tuin ter hoogte van Wingerdstraat 10 en 
12 is daardoor afgesloten. De Flats en 
Woning 11 blijven bereikbaar via het 
hellend vlak. Op het grasveld wordt 
straks een bouwkraan geplaatst en om 
veiligheidsredenen zal de toegang tot 
de woningen 9 en 11 voor de duur van 
de bouwwerken omgeleid worden via de 
hoofdingang (Wingerdstraat 14).

28 september 2015: De woonunit krijgt 
stilaan vorm en de eerste torenkraan 
wordt opgesteld op de parkeerplaatsen 
voor de administratieve vleugel. 

30 september 2015: Onze creatieve en 
dappere collega’s zijn begonnen aan de 
schilder- en behangwerken om van de 
tijdelijke woonunits écht een gezellige 
thuis te maken!

7 oktober 2015: We organiseren een 
kijkmoment voor bewoners, familieleden 
en alle geïnteresseerden in de tijdelijke 
woonunits.

22 oktober 2015: Woning 11 verhuist en 
wordt meteen opgesplitst in twee nieuwe 
groepen zoals die straks hun intrek 
nemen in de twee nieuwe kleinschalig 
genormaliseerde woningen voor telkens 
8 bewoners. 

In Beeld: Verbouwingen (deel 2)


