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Nieuwsbrief bewoners
december 2019

Welkom december
December is een koude en drukke maand, met heel veel gezellige
dagen om naar uit te kijken. Zo hadden we op zes december het grote
kinderfeest van de Sint en zijn Pieten. Zoveel kinderen die al lang voor
deze datum in de weer zijn met hun verlanglijstje. Bij velen komt de
sint wat eerder. In de schoentjes legt hij dan een klein speeltje of wat
snoepgoed. Op de dag zelf krijgen ze iets van hun verlanglijstje.
Daarna kijkt iedereen verlangend uit naar het grote kerstfeest op 25
december.
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Vroeger werd de kerstboom enkele dagen op voorhand gezet, met de
vertrouwde traditionele kerstballen en -versieringen. Tegenwoordig lijkt
kerst in de mode te zijn, de kerstspullen liggen steeds vroeger in de
winkel. Vroeger waren groen, goud en rood de traditionele
kerstkleuren. Tegenwoordig kun je ieder jaar anders gekleurde
kerstballen en andere decoratie aanschaffen, allemaal volgens de
laatste mode. Smaken verschillen en gelukkig blijven de traditionele
kerstballen en -versieringen ook nog verkrijgbaar.
Ik heb de indruk dat er ook steeds meer gegeten wordt met kerst. Meer
misschien niet echt, maar toch anders. Vroeger werd er ook iets
speciaals gemaakt met kerst, met dat verschil dat het traditioneler
bleef. Tegenwoordig liggen er zoveel exotische, nieuwe en diverse
producten in de winkels. Er wordt ook meer aandacht besteed aan hoe
het eten eruit ziet: een garnituurtje, een extra saus en een
versierseltje. Tegenwoordig is het heel normaal. Hierdoor lijkt het
gewoon veel meer.
De echte kerstliedjes worden ook niet meer zoveel gezongen, toch
zullen de overbekende traditionele liedjes waarschijnlijk nooit
uitsterven.
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Of ze over drie generaties nog gezongen worden zoals wij ze nu kennen
is nog maar de vraag. Iedere artiest vindt het tegenwoordig nodig om een
kerstnummer op te nemen. Eigenlijk ook weer geheel volgens de jongste
mode. De traditie van zingende kinderen, op straat of bij de kerstboom,
verdwijnt. De kinderen leren de liedjes niet meer op school zoals wij
vroeger.
En dan … 1 januari, het moment waarop de nieuwjaarsbrieven gelezen
werden. Vroeger werden die in de klas met een pen en inkt geschreven
op mooie versierde brieven. Het waren kleine kunstwerkjes, met prachtige
tekeningen, gouden randen en veel glitters. Zelfs in de teksten van de
nieuwjaarsbrieven zie je de voorbije vijftig jaar een grote evolutie. In mijn
jeugd waren dat heel ernstige brieven, waarin je als kind zware beloftes
maakte aan je ouders, meter of peter.” Toch vind ik de hedendaagse
nieuwjaarsbrieven van mijn kleinkinderen supermooi met soms
eigentijdse lieve teksten. Ik word er elk jaar weer door ontroerd.
Lydie De Ridder

Coach Team, een terugkoppeling.

Vergeet ons niet als
je online cadeautjes
bestelt voor kerst
en nieuwjaar

Het wordt kouder en kouder en de dagen worden korter. Met december
komt het einde van het jaar in zicht. Een periode waarin we op zoek gaan
naar warmte, gezelligheid en samenzijn. Binnen onze werking van
kleinschalig genormaliseerd wonen beschikt iedere woning maandelijks
over een bedrag van 50 euro woningbudget. Dit budget is bedoeld voor
de bewoners van iedere woning om net iets extra mee te doen dat het
leven in Keyhof aangenamer maakt. Dit budget kan gedurende de maand
uitgegeven worden of voor een korte tijd opgespaard worden voor een
grotere aankoop.
Zo zijn er woningen waar het besteed is aan wat extra aankleding en
kleine meubels voor wat gezelligheid. Of er worden cadeautjes gekocht
voor onder de net opgetuigde kerstboom. Ook plantjes voor wat extra
sfeer in huis zijn al door verschillende woningen aangekocht en zelfs drie
schattige huisdieren met alle toebehoren die voor leven en getjilp in huis
zorgen.
Allemaal mooie initiatieven om toe te juichen voor aangenaam wonen en
leven in Keyhof.
Verder wensen we iedereen een heel mooie feestmaand, alvast een zalig
kerstfeest en nog verder vooruit een heel gelukkig nieuwjaar!
Het Coach Team
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Nieuwe medewerkers
Dag iedereen,
Ik ben Dirk en misschien zag je mij al eens in Keyhof. Ik ben al 2 jaar
vrijwilliger, doe allerlei klusjes en help Benny. Af en toe rij ik met het busje.
Ik ben hier graag en ken het huis en sommige bewoners al vrij goed.
Ik ben 65 jaar en heb het grootste gedeelte van mijn loopbaan gewerkt in
het onderhoud van technische installaties, dat komt me nu vaak van pas.
Ondertussen ben ik in dienst en dat vind ik leuk. Als ik kan, blijf ik ook
vrijwilliger.
Ik woon in Neerijse op enkele kilometers van Keyhof, dat is een
verademing want vroeger heb ik veel te veel in de files gestaan. Nu kom ik
met de fiets en kijk ik al uit naar de lente en de zomer. In mijn vrije tijd werk
ik in de tuin en ik wandel graag.
Tot binnenkort! Als ik je met iets kan helpen… ☺
Dirk Van Campenhout

Hallo iedereen,
Ik ben opgegroeid in Pellenberg en woon sinds kort in het centrum van
Leuven, waar ik ook studeerde.
Naast mijn werk in het Keyhof, ben ik ook kinesist in een praktijk in SintJoris-Weert.
In mijn vrije tijd ben ik veel met sport bezig. Zo speel ik volleybal in SintJoris-Weert en voetbal ik in Pellenberg. Ook ben ik supporter van Racing
Genk. Ik tracht naar alle thuiswedstrijden te gaan kijken.
Verder beschouw ik mezelf als een muziekliefhebber, al speel ik jammer
genoeg geen instrument. Op mijn favoriete speellijst staan van oude rock
en blues nummers maar evengoed hedendaagse popmuziek.
Ik ben lang actief geweest in de Chiro van Pellenberg, en ga in de zomer
nog steeds mee op kamp om eten te maken.
Voorts zou ik mezelf omschrijven als een rustige jongeman die mensen
probeert te helpen en altijd bereid is tot een babbel!
Senne Pepermans
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Hallo iedereen,
Sinds 12 november ben ik een nieuwe medewerker in het team Hebron.
Mijn opdracht is zorg dragen voor de logistieke en zorgondersteunende
taken. Ik ben Tom, 36 jaar en woon sinds 3 jaar in Huldenberg samen
met Carla en Jack. Naast mijn papa-activiteiten voor onze 4-jarige
oogappel, ben ik creatief bezig met schilderen, gitaar spelen, liedjes
schrijven en het verzorgen van onze huisdieren (hond, katten en
parkiet). Verder ben ik thuis ook de kok en huisman, tot grote vreugde
van mijn vrouw!
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal beter te leren kennen!
Groetjes en tot weldra,
Tom Verstappen

Hallo iedereen,
Ik ben Edith (52 jaar) en woon in Herent. Ik heb verpleegkunde
gestudeerd in St-Elisabeth in Leuven. Daarna werkte ik in de
thuisverpleging. Ouderen liggen me nauw aan het hart.
Tijdens de kennismakingsdagen voelde ik duidelijk dat er in Keyhof
gewerkt wordt aan menswaardig , comfortabel, actief ”leven” voor elke
bewoner en, dat in een huiselijke sfeer. Hier wil ik graag aan
meewerken.
Ik ben opgegroeid op het platteland. In mijn vrije tijd ben ik dus opnieuw
te vinden in de natuur of in de eigen tuin.
Tot weldra,
Edith Ausloos
Bezoek onze website!
Ga naar:
www.keyhof.be
of onze facebookpagina
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Vrijwilligerswerk, daar wordt iedereen beter
van
Op 5 december werd de internationale dag van de vrijwilliger
gevierd. Een gelegenheid om wereldwijd eens stil te staan bij de
vrijwillige en onbaatzuchtige inzet van zovele mensen in de
samenleving.
Er wordt – volgens de recentste gegevens – geschat dat er zich in
België ongeveer 1,2 miljoen mensen vrijwillig inzetten. Dat is heel
wat, maar het spectrum van de inzet is dan ook zeer breed. Het
gaat om inzet voor sportclubs, jeugdverenigingen, culturele en
sociale verenigingen, maar ook inzet in scholen, ziekenhuizen,
zorgcentra, enz.
Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de vraag
waarom mensen zich zo willen engageren. De motieven zijn heel
uiteenlopend: voor de ene is het zich inzetten voor een hobby, voor
de andere zich inzetten voor een sociaal doel, of het organiseren
van een netwerk voor mensen met een gelijke belangstelling, voor
nog anderen het ondersteunen van de professionele werkers, denk
aan de ziekenhuizen en zorgcentra. Maar zowat iedere vrijwilliger
heeft zijn redenen om zich te engageren: het spontane sociale
engagement, dankbaarheid en vanuit die dankbaarheid iets terug
willen geven aan de maatschappij, maar ook erg persoonlijke
redenen kunnen een rol spelen zoals het zoeken naar een zinvolle
invulling voor de vrijgekomen tijd na een arbeidscarrière, of het
blijven onderhouden van sociale contacten. En eigenlijk gaat het
telkens om dezelfde basis: iets willen doen voor de anderen op een
geëngageerde en vrijwillige basis, en zo een beetje bijdragen tot
een warmere wereld.
In Keyhof werken op dit ogenblik 20 vrijwilligers die zich mee
inzetten om te helpen van dit woonzorgcentrum een warme thuis te
maken voor de bewoners. Deze ploeg wordt aangestuurd door Inge
De Greef als coördinator. De vrijwilligers zetten zich o.a. in bij de
maaltijdbegeleiding, het cafetariagebeuren, administratieve
ondersteuning, het organiseren van de bibliotheekwerking op maat
van de bewoners, de organisatie van allerlei activiteiten, zoals de
herdenkingsviering, het sinterklaasfeest, de jaarlijkse uitstap, de
lentemarkt, en nog zo veel andere animatie-activiteiten die
plaatsvinden binnen Keyhof.
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Wie met de vrijwilligers praat, merkt direct hun grote betrokkenheid bij
het leven in het woonzorgcentrum. Daarom is het ook eens goed deze
mensen te bedanken voor hun inzet. Een inzet die weliswaar altijd
aanvullend is bij de dagdagelijkse inzet van het professionele team,
maar een inzet die mee helpt om van Keyhof een warme thuis te
maken voor iedereen.
En precies daarom is vrijwilligerswerk voor iedereen belangrijk: voor
het functioneren van Keyhof, voor de bewoners die vaak een
individuele band opbouwen met de vrijwilligers, en uiteraard voor de
vrijwilligers zelf.
Straks, eind december, wordt in Vlaanderen weer de Warmste Week
beleefd, waarbij heel Vlaanderen zich inzet voor goede doelen. En
precies deze Warmste Week toont aan hoe groot de inzet van
vrijwilligers kan zijn, en vooral hoe mobiliserend. Naast wat decreten,
wetten, en allerlei reglementen van overheidswege doen, doen
vrijwilligers precies dat tikkeltje meer: solidariteit en menselijke warmte
in de samenleving brengen!
Jo Blankaart

Wist je dat:
 Mevrouw Simonne Moens winnaar is van de vorige prijsvraag.
Het antwoord op de vorige vraag was “bibliotheek.” Zij krijgt een
mooi geschenkje.
 We op 20 december een kerstfeestje organiseren met live
muzikanten. Inschrijven is niet nodig.
 André in de cafetaria optreedt om 14u30 op 27 december. Hij
zingt en vertelt ons ondertussen een prachtig romantisch
verhaal over “Kerst op hoge zee.”
 De bibliotheek wekelijks op maandag open is van 14u tot 16u
 kanaal 90 het infokanaal van Keyhof is. Binnenkort vind je via je
televisietoestel heel wat informatie. Moet je zeker eens
proberen!
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Vernieuwde bibliotheekwerking
Op 25 november zijn we gestart met een vernieuwde
bibliotheekwerking, Deze nieuwe aanpak werd eerst
voorgesteld en besproken in het CoachTeam, aan de
medewerkers tijdens een woonoverleg en aan de bewoners op
de gebruikersraad.
De nieuwe aanpak bestaat uit twee luiken.
Het eerste luik is de bibliotheek in de cafetaria. Iedere maandag
tussen 14 en 16 uur kunnen alle bewoners terecht in de
cafetaria. Op dat moment staat er een heuse “boekenkast op
wielen” met een ruime keuze aan boeken. Een keuze die ruim
genoeg is om aan alle interesses te voldoen. Het gaat om
romans in de vorm van grootletterboeken, gewone romans,
informatieve boeken, natuurboeken, kijkboeken, strips,
knutselboeken,….. Voor het keuzeaanbod wordt hoofdzakelijk
samengewerkt met de bibliotheek van Neerijse.
Bedoeling is de leescultuur van onze bewoners te bevorderen en
te behouden. De bewoners die interesse hebben, worden door
vrijwilligers begeleid in hun keuze. Zij kunnen dan ook de
gekozen boeken meenemen naar hun kamer, of woning. Voor
anderen is vooral het sociaal contact belangrijk, en dient het
boek meer als middel om een gezellig contactmoment te hebben
en herinneringen op te halen. Alles gebeurt ongedwongen en in
een gezellige sfeer met een drankje. Ook wie niet direct iets met
boeken heeft, is meer dan welkom. Een vrijwilliger begeleidt
telkens deze gesprekken. De bewoners worden, indien nodig,
vanuit hun woning tot in de cafetaria begeleid door medewerkers
en vrijwilligers.
Ondertussen hebben een aantal sessies plaatsgehad, en we
mogen zeggen dat het initiatief werkt: sommige bewoners
komen een boek halen, anderen willen van het moment gebruik
maken om daar ter plekke in een boek te bladeren, en krijgen op
die manier (opnieuw) de smaak te pakken, anderen hebben
meer deugd aan de begeleide gesprekken, bv. aan de hand van
kijkboeken, waarbij de illustraties vaak herinneringen oproepen.
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Het tweede luik start in januari en bestaat uit een individueel
aanbod voor bewoners die het moeilijker hebben met lezen,
helemaal niet tot lezen meer kunnen komen of niet naar de
cafetaria kunnen komen. Vrijwilligers zullen aan de hand van een
aantal boeken deze bewoners een individueel (voor)leesmoment
bezorgen, zullen het boek gebruiken voor een contact, of zullen
door een heel gerichte keuze van boeken met de bewoners
herinneringen proberen op te halen in het licht van hun
levensverhaal.
Boeken brengen mensen bij mekaar, en boeken doen mensen
met mekaar praten . Dit proberen we te doen aan de hand van
onze nieuwe bibliotheekwerking. Iedereen is welkom op
maandag van 14 tot 16 uur! Ook medewerkers zijn iedere keer
welkom om eens te kijken welke boeken misschien wel geschikt
zijn voor de mensen die ze dagelijks begeleiden, daardoor
precies weten welke interesses er leven, en op die manier de
vrijwilligers kunnen helpen in het kiezen van boeken.
We bouwen onze bibliotheek verder uit en zijn daarvoor op zoek
naar mooie boeken met prachtige foto’s of afbeeldingen. Vergeet
ons niet wanneer je je eigen collectie opruimt, verder vertellen
mag natuurlijk ook.
Dank aan iedereen die deze vernieuwde bibliotheekwerking
vorm wil geven!
Inge De Greef
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Team zingeving
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De laatste dagen
en de laatste vragen
van het geleden jaar
staan voor de deur,
de bomen kouder
en de dromen ouder
maar de verwachting
nog vol gloed en kleur
want wij geloven:
het licht van boven
is niet te doven
stelt niet teleur
voor alle vragen
van alle dagen
achter de einder
achter de deur.
Anton van Wilderode
uit: Op hoop van vrede (Altiora 1988)
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Januari

December
15 Su
16 Ma
17 Di
18 Wo
19 Do
20 Vr
21 za
22 Zo
23 Ma
24 Di
25 Wo
26 Do
27 Vr
28 za
29 Zo
30 Ma
31 Di

Turnen met kinesist
Gebedsviering
Bibliotheek
Pianoconcert met Jean-Marie

10u
11u15
14u-16u
9u30 tot 11u

Cafetaria
Kapel
Cafetaria
cafetaria

Turnen met kinesist
Cafetaria met Frans: jarigen van de maand
Kapelviering
kerstfeestje

10u
14u30
14u30
15u

Cafetaria
Cafetaria
Kapel
Cafetaria

Cafetaria met vrijwilliger (Eddy)
Turnen met kinesist
Gebedsviering

14u
10u
11u15

cafetaria
Cafetaria
Kapel

Pianoconcert met Jean-Marie
Kerstdag
Turnen met kinesist
Cafetaria met Eddy en Katleen
André kerstoptreden

9u30 tot 11u

cafetaria

10u
14u30
14u30

Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria

Cafetaria met vrijwilliger (Eddy)
Turnen met kinesist
Gebedsviering
Pianoconcert met Jean-Marie

14u
10u
11u15
9u30 tot 11u

cafetaria
Cafetaria
Kapel
cafetaria
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2 Do
3 Vr
4 Za
5 Zo
6 Ma
7 Di
8 Wo
9 Do
10 Vr
11 Za
12 Zo
13 Ma
14 Di
15 Wo
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Nieuwjaarsdag
Turnen met kinesist
Cafetaria met Eddy en Katleen

10u
14u30

Cafetaria
Cafetaria

Cafetaria met vrijwilliger (Eddy)
Turnen met kinesist
Gebedsviering
Bibliotheek
Pianoconcert met Jean-Marie

14u
10u
11u15
14u-16u
9u30 tot 11u

cafetaria
Cafetaria
Kapel
Cafetaria
cafetaria

Turnen met kinesist
Cafetaria met Eddy en Katleen

10u
14u30

Cafetaria
Cafetaria

Cafetaria met vrijwilliger (Eddy)
Turnen met kinesist
Gebedsviering
Bibliotheek
Pianoconcert met Jean-Marie

14u
10u
11u15
14u-16u
9u30 tot 11u

cafetaria
Cafetaria
Kapel
Cafetaria
cafetaria

Nieuwe prijsvraag
Bezorg de oplossing van de rebus voor 6 januari aan Elien (onthaal) of Inge.
Een onschuldige hand trekt de winnaar. Vergeet dus zeker je naam niet te vermelden op het
bijgevoegde strookje.
Wie zijn de twee vrijwilligers die, vanaf 25 december, bewoners en bezoekers welkom heten in de
cafetaria?

