Corona, corona, corona…. We kunnen er nog steeds niet
omheen. Ondertussen zijn we één jaar later en nog altijd staat
de werking van De Molenreke op z’n kop.
Toch zien we eindelijk wat licht aan het einde van de tunnel
want de vaccinaties zijn eindelijk gestart!
Iedereen hoopt om z’n vrijheid snel terug te krijgen.

We dromen allemaal van een uitstapje naar zee, een reuze
BBQ, een etentje,… Maar verder dan een uitstapje naar het
vaccinatiecentrum zijn we het laatste jaar nog niet geraakt.
Ondanks de vele maatregelen, probeerden we er toch ‘t beste
van te maken. We leerden des te meer genieten van de kleine
dingen. Zo verwenden we onszelf met lekkernijen, maakten
we eens een wandeling tussendoor, konden we ons uitleven in
In Dominiek Savio werd een grote vaccinatiecampagne
opgezet om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om
zich te laten vaccineren. Ook deze molenrekenaars
hielpen hieraan mee. Tot grote vreugde van velen zijn
de vaccinaties ondertussen volop aan de gang!

creatieve kunstwerken,….
Enkele sfeerbeelden hiervan vinden jullie alvast in deze
nieuwsbrief terug. En er is bovendien ook nog wat
‘hondennieuws’. Veel lees- en kijkplezier!
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Jaarlijks klinken we gezellig samen met alle bewoners, deelnemers en personeel op het nieuwe jaar.
Door de coronamaatregelen mochten we niet allemaal samenzitten. Met de glazen klinken tegen elkaar,
was helemaal uit den boze. Dus gingen we op zoek naar een creatieve oplossing…
We verwenden alle aanwezigen met een rijkelijk gevuld dessertbordje. Om het feestgevoel compleet te
maken, was er ook vuurwerk voor iedereen.
Het was een leuke - en vooral lekkere - verrassing!

Er is een nieuw gezicht in De Molenreke! Geen

Irma, de hond van Elodie, was begin dit jaar

personeel, geen bewoner, geen deelnemer, geen

zwanger. Ze kreeg maar liefst negen lieve, kleine,

vrijwilliger,… maar wel een hond! Welkom Fristi.

schattige Bassetpuppy's.

De vroegere hulphond van Franky, Citrus, is op
pensioen en Franky heeft nu een nieuwe hulphond.

Elodie hielp mee de
pups verzorgen en wou
ze graag eens tonen in
De Molenreke.

Franky aan het woord:

Een pupborrel was niet

“Sindskort is mijn

mogelijk, maar toch

hulphond Citrus op

kwamen er eens drie

welverdiend pensioen.

pups op (k)raambezoek

Ik ben er van overtuigd

naar het atelier.

dat ze er goed van zal
genieten!!
Wie de avonturen van
Citrus bij z’n nieuwe

Citrus geniet van de rust

gastgezin wil volgen,
kan dit op facebook via het account ‘Citrus op
pensioen’. Neem zeker eens een kijkje!
Ondertussen heb ik niet stilgezeten en volgde ik
een opleiding met een nieuwe hulphond bij
Hachicko. Na 7 intense weken mag ik mededelen
dat we op donderdag 1 april (en het is geen grap)
geslaagd zijn voor een opvolger voor Citrus,

genaamd Fristi … hihihi.

Elodie straalde toen ze enkele van haar puppy's kon
tonen aan haar vrienden van De Molenreke!

Ik wil iedereen bedanken die het mogelijk maakte
dat ik kon deelnemen aan de stage. Zeker ook nog
eens bedankt aan de twee vrijwilligers die me
steeds naar Merelbeke brachten tijdens de
opleiding, merci Patrick en Jean-Pierre!”

2 februari is het Lichtmis, een dag waarop velen
pannenkoeken bakken. Miet en Elien sloegen de
handen in elkaar en zorgden ervoor dat er overheerlijke pannenkoeken waren voor iedereen!

1 april slaagde Franky als het nieuwe baasje van
Fristi. Welkom in De Molenreke Fristi!

Ik denk dat we nog tot aan de grote vakantie van
volgend jaar zullen ‘sukkelen’. Maar ik hoop dat
het veel vroeger is dat we er vanaf zullen zijn!”
Alle bewoners zijn ondertussen volledig

Anja: “Ik had een beetje schrik van de eerste

gevaccineerd. We vonden het interessant om

prik! Ik kreeg de prik in de rechterarm en kon er

eens te horen hoe de vaccins werden gezet en

moeilijk op liggen. Ik had een beetje druk in mijn

hoe ze eventueel een rol kunnen spelen in de

hoofd, maar had geen koorts. Van de tweede prik

versoepelingen binnen en buiten De Molenreke!

heb ik niets gevoeld, zelfs niet de prik!

Martine: “Ik heb meer gevoeld van de tweede

Ik hoop dat we binnenkort weer onze vrijheid

prik dan van de eerste. Ik had pijn in de arm en

terug hebben zodat we weer kunnen weggaan

pijn in het hoofd en ook een droge mond. Ik had

wanneer en waar we willen! Vooral wil ik terug

geen koorts. Het eerste vaccin gaf wat stijfheid in

op vakantie kunnen gaan. De nieuwe

de arm, ik heb er verder niets van gevoeld! Ik liet

versoepelingen in De Molenreke maken voor mij

de prik in de linker arm zetten omdat ik rechts-

niet zoveel verschil, enkel dat mama terug in

handig ben.

mijn studio mag en daar is ze heel blij mee.

Mijn verwachting is dat we het nog kunnen

Ook mis ik het spelen van Rummikub op mijn

doormaken, maar dat we niet zo ziek zullen zijn.

studio op vrijdagavond! Het is toch steeds een

In verband met de versoepelingen hoop ik dat er

leuk moment om naar uit te kijken.

geen mondmasker meer nodig zal zijn om naar
buiten te gaan! Ik laat soms van weg te gaan
omdat ik dan een mondmasker moet aandoen!

Als ik een mondmasker aanheb bedampt mijn
bril heel vlug en zie ik dan minder goed en moet
ik ook veel luider babbelen als de mensen iets
vragen.

Ik denk dat als iedereen gevaccineerd is er pas
veel versoepelingen en vrijheden zullen toegestaan worden. Wanneer dat zal zijn weet ik niet,
ik heb geen glazen bol! ”
Maar hoe rapper, hoe beter natuurlijk! Daar is
iedereen het over eens!

Afgelopen jaar leerden velen verschillende
Het was even wachten, maar begin april was het
eindelijk de beurt aan de mensen van het
dagcentrum .

hobby's herontdekken. Kleuren is al lang een
hobby van Els, maar het afgelopen jaar
schakelde ze een versnelling hoger en kleurde
ze nog meer. Één van haar kunstwerken is wel

Maandagochtend 12 april was de stress te voelen

héél toepasselijk voor deze periode: “These

in het atelier. Alle deelnemers waren wat

things take time”.

zenuwachtig om zich te laten vaccineren…
Iedereen had veel vragen: “Zal het prikje pijn
doen?”, ‘Wie zal het prikje geven?”,…
Maar uiteindelijk verliep alles behoorlijk vlot.
Saskia: “Eerst was ik echt benauwd, maar de
verpleegster stelde me direct gerust. Het was
een verpleegster die
ik kende van vroeger
in Gits. Myriam heeft
goed geprikt. Nadien
had ik wat hoofdpijn
en pijn aan mijn arm,

Ook in de creagroep werd er niet stilgezeten.

maar na 1 dag was

Samen met stagiaire Eline, werden deze

dat al over. Ik verlang

plakkaten gemaakt.

tot ik terug eens mag
gaan shoppen en
eens een glaasje
rosé op restaurant
kan gaan drinken.”

Saskia tijdens de vaccinatie

Daarnaast worden er wekelijks creatieve
werkjes gemaakt volgens een bepaald thema.
Toen we hoorden dat Dirk (den baas van de
bussen) 60 jaar werd, schoot de creagroep in
actie en schilderden ze een mooie nieuwe

voordeur voor hem. Proficiat Dirk!

Ken en Bram waren wat zenuwachtig voor de prik,
maar vóór ze het wisten was het al voorbij. Op naar de
2de prik, hopelijk zijn ze wat minder ziek de dag erna.
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Elke (DC)
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Jaarlijks trakteren Sarah, Martine en Elke
verschillende bubbels maar vonden toch een

Eind maart was er een eerste zomerprik. We
genoten met z’n allen van het goeie weer en
maakten tijd voor wat extra ontspanning.
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