
 

 

dinsdag 5 mei 2020 

 

Betreft: Hartverwarmende bedankingen voor de collega’s 

Dag allemaal,  

 

De Steuntafel van Keyhof wordt nog steeds elke dag bewonderd door de bewoners en de collega’s! De 
voorbije weken werd deze opnieuw 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 appreciëren we enorm en delen we graag met iedereen! 

Deze week kregen we opnieuw  tal van dank- en steunbetuigingen voor alle medewerkers in Keyhof! 
Hieronder een overzicht van de voorbije weken, waarvoor oprecht DIKKE MERCI! Geniet er van! 

 

 

 

 

 



 

Als bedanking voor de inzet van het zorgpersoneel in Vlaanderen biedt Touring gratis pechverhelping 
aan voor al het zorgpersoneel in Vlaanderen bij pech op weg naar het werk! Bij deze bezorgen we jullie 
dan ook graag het telefoonnummer van de pechverhelping: 070 34 47 77. Voor meer informatie 
kunnen jullie ook steeds terecht op de klantendienst: 02 233 22 02. Hopelijk hebben we het niet nodig, 
maar bij deze een KEY-leuk initiatief! 
 
 
 

 

Deze prachtige papieren kunstwerkjes werden ons bezorgd als bedanking voor het werk dat we steeds 
met veel plezier doen in WZC Keyhof! Op de bloemetjes staat te lezen: ‘Laat ons als bloemen zijn voor 
elkaar: HOOP, LIEFDE, KLEUR, LICHT’. Met dank aan de nicht van Marcelline en de zus van Valerie. 

 

 



 

 

We mochten ook verschillende kleurrijke bloemen in ontvangst nemen uit De Serre van De Berken. Dit 
werd aan ons bezorgd door de Rotary Club Overijse-Zoniën. Op de voorkant van het bijhorende kaartje 
staat dat ze de helden in de zorg een fleurige knuffel geven om de moed er in te houden! Op de 
achterkant van dit bijzondere kaartje staat het volgende te lezen:  

‘500 helden! Dit is bij benadering het aantal zorgverleners onder jullie die uitzonderlijk zwaar werk 
verrichten in de 8 woonzorgcentra die onze druivenstreek rijk is. Het kan niet genoeg benadrukt 
worden… jullie inzet, volharding en moed in deze moeilijke tijden, om zorg te blijven bieden aan 
diegenen die het op dit moment het hardst nodig hebben, verdient ons aller respect en waardering. Als 
blijk van dank schenkt Rotary Overijse-Zoniën jullie allen een bloemetje uit De Serre (van De Berken), in 
de hoop dat dit fleurig niemendalletje kan bijdragen tot kracht en moed die jullie nu het meest nodig 
hebben.’ 

Hebben jullie deze plantjes al ergens een mooi plekje gegeven? Laat ze maar pronken op jullie 
terrassen of in de tuin! 

 

‘Beste Keyhof Team, jullie zijn uitstekend bezig. Dank u voor alles wat jullie doen voor de bewoners 
en de families!’ – Maggy (dochter van Isabelle) 

 

 

 



 

 

Verder mochten we ook een heerlijk opkikkertje ontvangen! Mmm, dat heeft gesmaakt! Met dank 
aan de geheime boodschapper! 

 

‘Gewoon even om te melden dat we het HEEL KNAP vinden dat jullie ons, bijna dagelijks, op de hoogte 
houden van de gang van zaken in verband met het corona-virus in het wooncentrum. Jullie doen het 
daar SUPER! Evenals het overzicht van het wekelijks doen en laten op de verschillende woningen, met 
foto's,  wordt gesmaakt. Ook door de mensen waar ik de mailtjes naar doorstuur. Nogmaals, HARTELIJK 
DANK!’ - Anneke (metekind van Frida en nicht van Wim) 
 
 

 

‘Lieve iedereen van Keyhof, ik denk superveel aan jullie en vraag me dikwijls af hoe het met jullie gaat, 
maar jullie doen het supergoed hoor ik. Hou vol, er komen heel binnenkort betere tijden! Heel veel 
moed en kracht gewenst!  Liefs xxx, van de kersverse oma Lut!’ – Lut 



 

 

Van Mieke en Alain mochten een bedankingskaartje ontvangen én een bedankingsmail! DIKKE MERCI! 
Op het kaartje stond te lezen: ‘Dank, dank dank! Dank voor alle zorg die jullie verlenen in deze extra 
moeilijke (lange) periode… Mensen met een hart van goud! Jullie verdienen een GROOT compliment! 
We zetten jullie daarom graag in het licht! LOVE YOU ALL!’ en in de mail stond geschreven: ‘Heel erg 
bedankt voor de attentie en nog veel moed! Groeten aan de hele ploeg!������’  
– Mieke en Alain 

 

 

We mochten met veel plezier een geweldig boeket bloemen ontvangen met de boodschap: 
‘DANKJEWEL, aan Sarah en personeel, veel dank voor jullie goede zorgen!’ - Julienne 

 



 

 

 

We kregen een gezonde vitamineboost en ontvingen 15 groenten-en fruitboxen! We konden kiezen 
uit KEY-lekkere wortelen, witloof, komkommers, rode bieten, sla, tomaten, aardappelen, ajuinen,  
banen, perziken, mandarijnen, peer, etc. om onze smulpakketten samen te stellen! Met dank aan 
SAMMAN en Kadonation! Op de begeleidende brief stond te lezen:  

‘Voor jou! Van ons allemaal! Deze boostbox wordt je met veel liefde aangeboden via het nationaal 
groepscadeau op www.kadonation.com/boostbox. Daar vind je ook alle lieve boodschappen voor jou 
van de schenkers terug!’   

Neem dus gerust eens een kijkje op de website! 
 
Tot volgende week! 
 

http://www.kadonation.com/boostbox

