
 

Warme oproep: KEY-veel attenties voor de bewoners en de collega’s 

Dag allemaal,  

We willen graag een warme oproep doen en vragen aan iedereen om KEY-veel post op te sturen voor 
de bewoners en/ of  de collega’s: een kaartje, een leuk tekstje, een tekening, een foto,… Dit mag 
algemeen gericht zijn aan het woonzorgcentrum of aan een specifieke persoon. Je mag dit verzenden 
naar Stroobantsstraat 75, 3040 Huldenberg. 

Iets afgeven aan de inkomdeur van het woonzorgcentrum voor de bewoners en/ of de collega’s mag 
ook altijd: een bloemetje, iets lekker om te eten…  We ontvangen en bezorgen dit graag!  

Om jullie te inspireren geven we graag een overzicht van de attenties voor de bewoners en de collega’s 
in Keyhof tijdens de afgelopen dagen:  

Maandag 16 maart 2020 

De bewoners en de collega’s kregen een kaartje met de  boodschap: ‘Samen staan we KEY-sterk!’ en 
een prachtig boeket rozen! Er werden ook KEY-lekkere wafels gebracht door familie voor de bewoners 
met de hartverwarmende boodschap ‘Voor allen die zich inzetten in deze moeilijke tijden. Van harte! 
Smakelijk! Veel sterkte! Wij leven mee…’ 

  

 

 

 

Woensdag 18 maart 2020 

De bewoners werden nogmaals in de bloemetjes gezet en kregen elk enkele narcissen! Om de collega’s 
een hart onder de riem te steken bezorgden we hen ook enkele positieve boodschappen: ‘Niet elke 
dag is goed, maar er zit iets goed in elke dag!’, ‘Wacht niet op een goede dag, maak er één!’ en ‘Je kan 



 

denken in moeilijkheden, je kan denken in mogelijkheden!’. Verder werd er ook een KEY-lekkere 
kaastaart gebracht door familie voor bewoners.  

  

 

Donderdag 19 maart 2020 

De bewoners werden verwend met een KEY-lekker pannenkoekenfestijn! 

 

Vrijdag 20 maart 2020 

 De bewoners en de collega’s kregen KEY-mooie tekeningen met de positieve boodschap: ‘Hoop is een 
lichtje in je hart dat vandaag moed geeft en morgen kracht!’. Om onze collega’s te bedanken 
applaudisseerden we hartelijk voor hen om 14uur en zongen we het refrein mee van het bekende 
Vlaamse liedje ‘Ik hou van u’! 



 

 

 
Maar dit is nog niet alles: we hebben nog heel wat meer in petto om de dagen op te fleuren! We 
houden jullie hiervanop de hoogte.  

Ook het contact tussen de bewoners en de familie proberen we zoveel mogelijk te stimuleren! Het is 
een uitdaging om hier te zoeken naar alternatieven: individuele zwaaimomenten kunnen altijd en 
telefoontjes naar de woningen zijn ook steeds welkom! Indien jullie zelf een senioren GSM of tablet 
voor uw specifiek familielid zouden willen brengen naar het woonzorgcentrum, dan mag dit zeker en 
vast!  Zo kunnen we in de toekomst misschien starten met skype of een ander communicatieplatform. 
Indien jullie een tablet op overschot zouden hebben die we tijdelijk mogen gebruiken voor een andere 
bewoner, mag je hem ook steeds brengen. 

Alvast hartelijk bedankt voor alle hartverwarmende initiatieven!  

Met vriendelijke groet, 

Alexandra Carvignese 
Sociale dienst – WZC Keyhof 
016 47 98 11 


