
 

 

vrijdag 17 april 2020 

 

Betreft: Hartverwarmende bedankingen voor de collega’s 

Dag allemaal,  

 

De Steuntafel van Keyhof wordt elke dag bewonderd door de bewoners en de collega’s! Elke week 

wordt deze aangevuld met kaartjes, foto’s, snoepjes… om iedereen een hart onder de riem te 

steken! Alles wat hier staat kregen we van familie, kennissen, vrienden, bewoners van de 

assistentiewoningen…. Dit alles doet ons enorm veel plezier en die vreugde delen we graag!  

Deze week kregen we opnieuw  tal van dank- en steunbetuigingen voor alle medewerkers in Keyhof! 

Hieronder een overzicht van deze week, waarvoor oprecht DANKUWEL! Geniet er van! 

 

 

 

 

 

 



 

‘Vandaag ontving ik, via Sarah, voor de zoveelste maal een boeiende reportage over het leven in 

Keyhof! Het maakt me blij te lezen wat er allemaal gebeurt voor de bewoners. Jullie creativiteit is 

groot! Zoveel aandacht en inzet om het voor iedereen, in deze moeilijke periode toch een beetje 

aangenaam te maken, verdient waardering en dankbaarheid. Het doet mij telkens weer deugd dit 

positieve nieuws te mogen vernemen! Heel, heel veel dank voor alles wat jullie met een groot hart 

doen! Ik hoop en wens dat alle bewoners en medewerkers van Keyhof gezond mogen blijven…!’ 

 - zuster Julienne 

 

 

‘Jullie zijn super goed bezig! Doe zo verder!’ – Lander, Floor en Nancy 



 

 

Op het kaartje met de mooie zon stond het volgende te lezen:  

‘Goed bezig! Mooie paasdagen!’ – S.F. (Secret Friend? ) 

Op het kaartje met de vrolijke vlinders stond het volgende geschreven:  

‘Aan iedere medewerker van het Keyhof die op welke wijze ook zo goed voor onze geliefden zorgen 

in deze onzekere coronatijd: een oprecht dankuwel! Zalig Pasen en ooit komt het goed en sluiten we 

elkaar in de armen. Alvast een bemoedigende knuffel!’ – Familie Broothaers 

 

 

‘Van harte, voor jullie hartelijke inzet!’ 



 

 

We kregen gratis Flamigel geschonken voor onze dierbare handen! Op het papier mochten we het 

volgende lezen: 

‘Regelmatig en zorgvuldig de handen wassen met sterke of ontsmettende zeep is de oproep van de 

laatste weken om de strijd tegen het COVID-19 virus aan te gaan. Hierdoor krijgen de meeste 

mensen uit de zorgsector last van rode, geïrriteerde of beschadigde handen, waardoor verder 

werken moeilijk en pijnlijk wordt. Met ons bedrijf waren we op zoek naar een manier om jullie te 

helpen en kwamen we uit bij ons product Flamigel, ontwikkeld voor de behandeling van 

oppervlakkige schaaf- en brandwonden, ook erg geschikt voor het genezen van beschadigde huid. 

Graag bieden we de zorgverleners dan ook deze tubes aan omdat ook hun handen extra zorg 

verdienen! Want handen zijn belangrijk en vele handen maken licht werk!’ – Flen Health NV 



 

 

We mochten dit mooie gedicht ontvangen van Ingrid, bewoonster van de Assistentiewoningen: 

‘Voel meer vreugde. Verdriet heeft te maken met het open gaan van je hart. Als je jezelf toe kunt 

staan verdriet te voelen, vooral als je kunt huilen, zul je bemerken dat je hart verder open gaat en je 

meer liefde en vreugde kunt voelen. Omdat ik mezelf mijn verdriet laat ervaren, kan ik meer vreugde 

ontvangen!’ – Shakti Gawain 

 

‘Hartelijk dank aan al de medewerkers voor de uitstekende zorgen!’ – Silja 

 

‘Heel erg bedankt en veel moed verder nog👍👍👍’ – Alain en Mieke 

 


