
GOED NIEUWSKRANTJE  
ACHTER DE SCHERMEN VAN ONZE VOLWASSENENWERKING. 
ER IS MEER DAN CORONA. ONZE WERKING GAAT DOOR! 

DIT IS EEN UITGAVE VAN DOMINIEK SAVIO VZW NUMMER:  02|  20 maart  2020 

We informeren jullie via deze weg over alle  

fijne, hartverwarmende  activiteiten bij ons. 

Alvast een dikke duim voor jullie:  

bewoners, cliënten en medewerkers  

om er het beste van te maken in  

deze periode! 

WIJ ZIJN GOED BEZIG! 

Davy gaat de creatieve toer op.  

 

GROTE DANKJEWEL aan 

Conny, Marleen en hun 

vele collega’s om alles  

hier zo netjes te houden!  

 

#DominiekSavioblinkt! 

GROTE DANKJEWEL ... 

Gaston denkt al aan een volgend plan  

voor morgen. :-) 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

ZONNEBADEN en andere weetjes 

Woensdag 18 maart 

Genieten van de zonne-energie.  

Ook het personeel moet extra vitamientjes opdoen. 

Dat zorgt voor een goed gevoel! 

Vergeet ook zelf niet af en toe naar buiten te gaan. 

GROETJES UIT ... 
Ook als we elkaar niet in levende lijve kunnen zien, 

kunnen we met elkaar communiceren! 

Skypen, beeldbellen… we proberen alles uit om met 

elkaar in contact te blijven! Keep up the spirit! 

LEVE DE TECHNIEK!! 

Hallo!  Alles goed? Je ziet er prima uit. 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

KAN ER NOG GELACHEN WORDEN? 

NIEUWS UIT DE MOLENREKE 

Een man loopt de spreekkamer van de dokter binnen.  
In z'n neus heeft hij een banaan,  
in z'n linkeroor een komkommer en 
in z'n rechteroor een wortel.  
Hij vraagt aan de dokter:  

"Wat zou mij mankeren, dokter?"  
De dokter antwoordt: "U eet niet op de normale manier."  
(bron: www.seniorennet.be) 

Communiceren met de buitenwereld.  

Hallo! Ik ben blij om jou te horen én te zien! 

Pannenkoekenverwennerij! Gezellig en lekker! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

VERGADEREN 

EN DE NODIGE 

VOORZORGS-

MAATREGELEN 

NEMEN 

TIJD VOOR  

EEN KNIPBEURT  

BUITEN :-) 

LEUKE IDEETJES OM ZELF MEE AAN DE SLAG TE GAAN: 

—>  je kamer anders inrichten (grote schoonmaak!) 

—>  elkaar uitdagen om de beste mop te verzinnen (stuur gerust door voor in dit krantje) 

—>  ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...’ spelen 

—>  voor de spiegel oefenen hoe je het best kan knipogen ook al draag je een mondmaskertje  

—>  jezelf de p-taal aanleren (na iedere klinker zet je een p en je herhaalt de klinker) 

 In de p-taal klinkt ‘coronavirus’ dan ‘coporoponapavipirupus’, dat klinkt al veel exotischer  

 en vrolijker, niet? Of ‘hallo’ wordt dan ‘hapallopo’… Probeer maar eens uit.  

GOED OM TE WETEN 


