
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:  11|  22 mei 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! Jouw verhaal de volgende keer hier? Bezorg het ons! 

WIJ ZIJN GOED BEZIG! Nieuws over onze 10de week op afstand 

We verliezen niemand uit het oog, ook onze studenten niet! 

Toitoitoi, Ellen! Veel succes! 

Bachelorproefpresentatie van onze ergo stagiair Ellen via teams. 

Deze week een kleiner krantje omwille van het  

verlengd weekend.  

Niet getreurd, we blijven nieuwsfeiten verzamelen  

en nemen die op in een volgende editie.  



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

16 mei 
LYSTERBESSE 

Centjes voor de Lysterbesse! Alle afspraken via Brigitte Meuris graag. 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

15 mei 

Zo’n creatieve talenten! 

FOTO’s van de ATELIERWERKING 

NOTELAAR  



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

15 mei 

NEERHOF 

Juwelen maken met Hilde  



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

LYSTERBESSE 

Om af te vinken op de bucketlist van  

atelierbegeleidster Emmy:  

tandemrijden 

‘Bubbel 2’heeft weer geluk! 

Hieperdepiep voor Febe!  

‘BUBBEL 2’ 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Tom ziet na lange tijd zijn dochter 
Amber terug via skype.  

Er werd veel aan elkaar  
verteld. 

Hij heeft er enorm van genoten. 

Wat vind je van Svens eigen  

ontwerp? 

Kijk eens wat beter?! 

 

CONTRABAS 

15 mei 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

NIEUWS UIT DE MOLENREKE 

De kapper mag nog niet naar De Molenreke komen, maar kapper Ann zorgde 

voor mooie kapsels! DANK U! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

20 mei 

Daphne is op terugtocht na een verkwikkende 

fietsuitstap met Roberto van de Notelaar. 

Het werd een gezellig uitje waarin Roberto 

veel kon vertellen over de trein, de stations ... 

Ook aan de vijver zien we stilaan meer  

beweging: hier een aantal vissers, aan het  

genieten van het mooie weer, de rust ... 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

20 mei 

Eveline heeft nòg een auto gewassen en stopt het  

verdiende geld in de spaarpot voor de Nieuwe  

Lysterbesse. DIKKE PLUIM voor dit initiatief.  

Niemand in Dominiek Savio mag nog met een vuile auto  

rondrijden  ;-)  

Ons medisch personeel test alle  

bewoners en het personeel op het  

covid 19-virus.  

350 tests op 2 dagen tijd!  

Pluim voor het medisch team! 

Stefanie Deweer verwelkomt de 

collega’s en stelt hen gerust vòòr 

ook zij de test ondergaan.  

Wat een blij weerzien, want  

Stefanie werkt nu hoofdzakelijk 

van thuis uit. 

 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

CARTOONs VAN DE WEEK: thuiswerk? 

Met dank aan Ann Dejonckheere 

1. 

2. 

2. 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

WEDSTRIJDJE uit de Goed NieuwsKrant 10:  resultaat 

 

 

WEDSTRIJDJE in deze editie:  

Ook deze persoon houdt het veilig thuis . Wie zit er achter dit leuke masker?  

Volgende week ontrafelen we het geheim…  maar ze stuurt nu al veel groeten aan iedereen! 

Helaas vond niemand het resultaat op  

deze wedstrijdvraag… 

Waag je kans!  

Prijs: een overnachting met ontbijt in het 

Luxe Hotel! 

—> Stuur je antwoord naar: 0497 65 45 34  

Veel succes!!! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

NIEUWS VOOR DE LEZERS VAN DEZE GOED NIEUWSKRANT 

Onze vrijwilligers worden niet  

vergeten! 

We posten veel foto’s op onze fb-account  

en Tanja Götze reageert altijd!  

Toppie! 

Bewoners en personeel van Barriere 

Wil jij  graag een berichtje sturen?   

Mail naar ann.dobbelaere@dominiek-savio.be of marleen.vanoverbeke@dominiek-savio.be 

Andere info voor ons Goed NieuwsKrantje is ook méér dan welkom! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

ZIN IN ZINGEVING? 

  

 

Pinksteren 

In die coronatijd  
waren enkele van zijn leerlingen thuis in hun kot.  
Ze waren bang dat ook hen iets zou overkomen,  
ontgoocheld omdat alles wat zij gedroomd  
en gepland hadden niet was uitgekomen… 
En eenzaam bij momenten… 
 
Toen kregen zij een telefoontje,  
een whatsappje, een SMSje, een mail  
van Jezus de Verrezene  
maar dat zagen zij niet,  
of liever: ze hadden het niet door. 
Ze hoorden zijn vraag: 
‘Hoe gaat het met jullie?’ – ‘Houden jullie nog vol?’  
En zij vertelden dat het lastig was en vaak eenzaam… 
Hij antwoordde hun:  
‘Ik versta dat. Maar kijk je niet blind op wat je mist,  
kijk verder dan je gemis,  
verder dan je angst en je alleen zijn,  
kijk verder dan de vieringen die niet konden doorgaan.  
Heel het verhaal van ons met God,  
gaat doorheen kruismomenten,  
maar die hebben nooit het laatste woord.  
Kijk naar de tekenen van hoop.’ 
 
Er is maar één zorg:  
‘Hoe kan Gods’ liefde in deze tijd zichtbaar worden?’ 
 
Ze kregen het warm van binnen,  
het klaarde op in hun hart.  
Ze hadden even gezien dat er meer was…  
ze begonnen rond te telefoneren,  
te mailen, te whatsappen om hoop te brengen,  
om anderen moed in te spreken,  
om er te zijn voor anderen. 
 
De eucharistie waar brood gebroken wordt  
was volop aan het gebeuren, ook al kon zij niet gevierd worden… 
 
Carlos Desoete 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Oproep: Wat wil jij het eerst doen als je terug uit ons ‘Saviokot’ mag komen? 

Eerste respons van de bewoners van de Lysterbesse: 

GINO: Ik ga eerst en vooral 

naar mijn zus Marleen. 

MARTIJN: mijn fiets nemen 
en naar mijn mama gaan. 

MIGUEL: van alles met 
mijn familie doen,  
zowel met oma, als met 
tante Marinka en gezin. 

CARLO: ik zou direct 
naar mijn vriend gaan. 

GERDA: een goeie steak 
gaan eten in Bistro 
Nouvelle. 

OLIVIER: met vrijwilliger 
op bezoek gaan bij 
mijn mama Alice  

EVELINE: ritje naar de Aldi/ 
bij bewoners terug op 
studio mogen, zoals  
samen iets eten met  
Martijn. 

JOHAN: met de fiets naar de 
Aldi/ naar Pampas (Zuid-
Amerikaans) restaurant 
gaan te Gent en genieten 
van lekker eten. 

Ellen: gaan shoppen met 
& genieten van een  
lekkere BBQ met de  
familie. 

Fuxin: eens terug een goeie 
knuffel kunnen krijgen/
geven. 

Leen: bij mooi weer een 
toer gaan doen, genieten 
van de zon en de vrijheid. 

DIMITRI: Naar de Mc Donald’s 

gaan... 
FARID: Als het een zonnige dag is, wil 

ik heel graag een toertje doen buiten 

de Lysterbesse en sowieso ga ik dan 

direct naar mijn familie in Mechelen. 

Wil je met jouw woongroep verslag uitbrengen over wat je (eerst) wil gaan doen, eenmaal 

je terug uit ons Saviokot mag? Stuur dan een mail met de quote van elke bewoner én een  

foto van iedere bewoner naar Ann Dobbelaere. Wie weet staan jullie in de volgende editie? 

OPROEP 


