
 

 

Dag allemaal,  

We deden een warme oproep en we vroegen 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 is een groot 
succes waarvoor we je graag bedanken! Je mag dit nog steeds algemeen richten aan het 
woonzorgcentrum of aan een specifieke persoon: 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…  Dit kan in de week tussen 8uur30 en 19uur. In het 
weekend kan dit tussen 8uur30 en 17uur. We ontvangen en bezorgen dit graag! Dit wordt niet langer 
24uur in quarantaine geplaatst. 

 

Het contact tussen de bewoners en de familie proberen we elke dag nog steeds zoveel mogelijk te 
stimuleren! Individuele zwaaimomenten kunnen altijd aan de balkons die uitkijken op de binnentuin. 
Telefoontjes naar de woningen zijn ook steeds welkom! Indien je zelf een senioren GSM of tablet voor 
uw specifiek familielid zouden willen brengen naar het woonzorgcentrum, dan mag dit nog steeds!  
Indien je een tablet op overschot zouden hebben die we tijdelijk mogen gebruiken voor een andere 
bewoner, mag je hem ook steeds brengen. Verder vragen we om filmpjes te sturen naar: 
info@keyhof.be met daarbij voor welke bewoner dit is. Dan kunnen we deze videoboodschap met veel 
plezier aan hen tonen! 

Enkele afbeeldingen van de zaken die we de afgelopen week  in ontvangst mochten nemen:  

 

mailto:info@keyhof.be


 

Zoals beloofd houden we jullie op de hoogte van alle attenties en initiatieven die aan bod kwamen: 

Vrijdag 27 maart 2020 

De bewoners van Nazaret ontvingen van vrijwilligster Els een KEY-lekkere attentie die met veel liefde 
aan hen werd bezorgd! Per bewoner een geschenkje en een kaartje per woning, een hartverwarmend 
initiatief!  

 

 

Maandag 30 maart 2020 

De collega’s kregen een KEY-tje met dankwoord om hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet en 
positieve houding in deze moeilijke tijden! Op het Key-tje staat hun naam in het goud, want onze 
collega’s zijn goud waard! Als we het even moeilijk hebben, draaien we het KEY-tje om en halen we 
nieuwe energie uit de volgende boodschap die op de achterkant staat geschreven: ‘KEY-goed bezig!’.  

 



 

Dinsdag 31 maart 2020 

Vandaag kregen de bewoners en de collega’s twee KEY-leuke gedichtjes! ‘Een nieuwe dag met nieuwe 
zorgen, maar dat geeft niet, want het wordt altijd weer morgen!’ en ‘Zullen we focussen op wat we 
goed vinden gaan, op de positieve puntjes van onze dag en ons bestaan, kijken naar waar we trots op 
zijn, naar wat we hebben bereikt, naar wie er voor ons is en wie of wat ons verrijkt, de wereld wordt 
wat mooier heus als iedereen zo kijkt!’ Verder vinden we het heel erg dat we de bewoners niet meer 
mogen ontvangen in de cafetaria van Keyhof. Daarom hebben we besloten te starten met ‘Café aan 
huis’. Elke woensdag zullen we langs komen op de woningen met een KEY-lekker drankje of 
versnapering voor de bewoners die dit wensen, volledig kosteloos!   

 

  

Woensdag 1 april 2020 

Lachen is gezond! Daarom enkele KEY-grappige mopjes over het coronavirus! Jullie kunnen de mopjes 
mee beleven: ‘Ze hadden mij gezegd: een mondkapje en handschoenen volstaan om te gaan winkelen. 
BENDE LEUGENAARS! Kom ik daar aan, blijken de mensen allemaal kleren aan te hebben zeg!’ en 
‘Volgens mij gaat dit gedoe nog duren tot juni… maar dat blijft tussen mei en juli hé!’  en tot slot ‘Mijn 
reisplannen voor 2020: Woonkameroen, Tuinzania, Halsinkie, Islamabadkamer, Toiletland, Serre 
Leone, Keukenhof, Parijskast, De Balkanlanden en Berging aan zee!’ 



 

 

Vrijdag 3 april 2020 
Omdat we alvast uit keken naar het KEY-mooie weer kregen de bewoners een tekening, af te werken 
met materiaal uit de natuur om wandelingen te stimuleren! De instructies werden in een gedichtje 
gegoten: ‘Pasen komt dichterbij en daarom geven wij, een afdruk met een konijntjesgezicht, want 
voor al die schattigheid zijn we gezwicht! Versier deze met materiaal uit de natuur. Klaar? Stuur de 
tekening op naar familie of hang deze aan de muur!’.  

 

Er staat nog heel wat op de planning voor de komende dagen! Volgende week krijgen jullie opnieuw 
een overzicht!  Tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Alexandra Carvignese 
Sociale dienst – WZC Keyhof 
016 47 98 11 


