
De afgelopen weken verliepen niet zoals gepland.  

Het coronoavirus zette de hele werking op z'n kop.  

Enerzijds viel het dagcentrum volledig stil, cliënten  

mochten niet meer komen wegens het gevaar op  

besmetting. Anderzijds werd aan bewoners binnen de 

woonsituatie gevraagd om zoveel mogelijk tijd door te 

brengen op hun studio om zo de contacten met elkaar  

miniem te houden. Daar waar het leven bruist in De  

Molenreke kwam alles plots tot stilstand. 

 

Sinds juni zijn er geleidelijk aan versoepelingen en  

keren we stap voor stap terug naar de ‘normale’ werking. 

Er is nog een lange weg te gaan, maar samen (op afstand 

natuurlijk ) komen we er wel.  

In deze nieuwsbrief blikken we terug naar hoe iedereen de 

afgelopen periode beleefde... 

 

… Een zomerse babbel met Annelore 2 

… Welkom Kelly M. 2 

… Wij bleven in ons kot 3 

… Een onderonsje met Franky over zijn VWW 4 

… Els doet haar verhaal  4 

… Martine getuigt 4 

… Een lange sluitingsperiode van het dagcentrum 5 

… Een pluim voor iedereen 5 

… Kalender 6 

… Familienieuws 6 

… Oproepje 6 

De solidariteit onder elkaar 
deed iedereen veel deugd. Zo 
kwam Patrick , de papa van 
Lies Demuynck (ex cliënt DC), 
iedereen aanmoedigen om 
door te zetten tijdens deze 
moeilijke periode. 

Coronakunstwerk van Els 



 

 

WAT IS JOUW NAAM 

EN HOE OUD BEN 

JE? 
Ik ben Kelly en ik 

ben 26jaar geworden 

eind maart. 

WAAR WOON JE?  
Ik woon in Tielt, 

dichtbij de watertoren. 

HOE BEN JE IN SAVIO TERECHTGEKOMEN?  
6 jaar geleden deed ik stage bij de schoolgaanden 

in het withuys en ondertussen heb ik al zowat 

overal gezeten: zowel bij de kinderen, jongeren en 

volwassenen. 

WAT ZIJN JOUW HOBBY’S?  
Veel hobby’s heb ik niet maar ik ben wel  

vrijwilliger in de ’Jovo’ en ‘Het Spook’, daardoor 

kende ik hier en daar ook al wat mensen van De 

Molenreke.  

Jovo en ‘t Spook zijn 2 vrijetijdsgroepen voor  

mensen met een beperking waarbij we normaal 

gezien 1 of 2 keer per maand samenkomen en iets 

leuks doen zoals een quiz of eens gaan eten, een 

uitstap, knutselen,… Daardoor ken ik Franky ook. 

WAT IS JOUW LIEVELINGSETEN? 
Ik hou van lasagne, daar zeg ik nooit nee tegen, om 

het zelf te maken, dat is een ander verhaal.  

HEB JE HUISDIEREN?  
Ik heb een labrador Renzo van 6 jaar oud, hij woont 

bij mijn ouders omdat zij een grote tuin hebben 

voor hem. Ik ga geregeld met hem wandelen, of we 

gaan eens naar een loopweide,… Hij houdt van  

water en van zwemmen en hij kan met een  

opgeblazen ballon spelen zonder deze te laten 

knallen.  

WAAR WAS JE VERSTE REIS? 
Eigenlijk ben ik nog nooit echt op reis geweest, 

toch niet ver weg in het buitenland. Ik ga meer op 

kampen, vroeger met de jeugdbeweging en nu 

soms met Samana maar altijd dichtbij in België.  

Annelore: Op mijn vorig 

werk, in een school in 

Oostende, begeleidde ik 

leerlingen die stage  

deden in Dominiek Savio. 

Daar merkte ik dat ik graag 

zelf in die voorziening wou 

werken.  

In februari vertrok ik met mijn vriend naar Mexico  

om er een half jaar te blijven. Corona besliste er 

anders over, we moesten na 3 weken terug naar 

België komen. Ik moest dus werk zoeken en zo ben 

ik in De Molenreke terecht gekomen. 

Ik ben de corona werking hier al goed gewoon 

maar “het gewone gewoon” is voor mij nog niet 

normaal . 

Ik woon in Gent en kom meestal met de auto. Ik 

heb ongeveer een jaar mijn rijbewijs maar rij echt 

niet graag. Gelukkig is het altijd rechtdoor naar 

Rumbeke. Dichter bij huis werken is geen optie 

want in Gent is er geen Molenreke. Het is uniek dat 

jullie hier zo zelfstandig wonen. Dit maakte het 

voor jullie net zo moeilijk tijdens de corona. 

In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden om 

iets te gaan drinken. Zingen doe ik graag, ik heb 

nog in Antwerpen in een bandje gezongen.  

Ideaal voor op een feestje in De Molenreke!  
We kijken uit naar een duet met David!  

Huisdieren heb ik niet. Aja toch wel, goudvissen. Bij 
mijn ouders had ik een kat maar ’t is geen toffe  
ze vindt mij ook niet leuk.  Voor spinnen heb ik een 
panische angst, zelfs foto’s kan ik niet bekijken! 

Ik eet liefst van al frietjes, dat mag elke dag.  

En moest ik de lotto winnen….dan koop ik mij een  

privé chauffeur! 

 

We heten je van harte welkom en hopen dat je je 
zal “jeunen”. Je westvlaams zullen we nog wat  
bijsturen want voor je test ben je jammer genoeg 
niet geslaagd  



 

 

Franky, Anja, Ann, Geert, Martine, Stef, David en 

Els werden door het coronavirus genoodzaakt om 

3 maanden in hun ‘kot’ in De Molenreke te blijven.  

Ze mochten het domein niet verlaten om  

boodschappen te doen, naar de kiné te gaan, om 

iemand te bezoeken en zelfs niet om gewoon een 

wandelingetje te maken.  

 

Het was voor iedereen een moeilijke periode.  

Enerzijds begrepen de bewoners dat strenge  

maatregelen noodzakelijk waren om het virus te 

overwinnen, maar anderzijds was het voor  

iedereen toch ook lastig om alle vrijheid  te  

moeten afgeven. 

Samen met alle personeel probeerde iedereen er 

toch het beste van te maken. De woonbegeleiders  

probeerden zoveel mogelijk extra tijd vrij te  

maken om eens te luisteren en ook het personeel 

van het dagcentrum probeerde creatief  bij te 

springen door extra activiteiten te organiseren. 

Één van deze activiteiten was ‘Café in je kot’.  

Aangezien het mooi weer was en we geen  

terrasjes konden doen, haalden we de terrasjes 

gewoon naar De Molenreke. Iedereen mocht  

kiezen wat hij/zij wou drinken/eten op ons  

zonneterras.   

De Omerkes, wijntjes, milkshakes, eclairs, dame 

blanchkes,… vielen bij iedereen goed in de smaak! 

Zo werd  de ‘coronamiserie’ toch heel even  

vergeten... 



 

 

Plots hoorden we dat we niet meer naar buiten 

mochten wegens  corona… daar ging onze  

zelfstandigheid! Dat was voor niemand leuk.  Maar 

we moesten er het beste van maken. De begeleiders 

hebben activiteiten gegeven zoals pannenkoeken 

bakken, café, spelletjesnamiddag, veel wandelen en 

ze hebben heel de periode onze boodschappen goed 

verzorgd. We zijn ook met een paar eens naar 

Roeselare gaan kijken hoe het er aan toegaat sinds 

de corona.  

Half juni is het toch een beetje versoepeld, toen ben 

ik eens naar het nieuw ziekenhuis geweest,  ik hoop 

dat dat de laatste activiteit  

samen was!  

Met dank aan iedereen die ons 

geholpen heeft in deze  

moeilijke tijd! Ook de mensen 

die instaan voor de verzorging.  

Hopelijk kunnen we buiten de 
Corona nog eens iets samen 
doen want het was leuk! 

In deze coronatijd heb ik veel 
gaan wandelen, fietsen en ook 
met alle activiteiten  
meegedaan.  
Al het personeel heeft ons  
verwend met lekker eten zoals 
frietkot, bbq en veel lekkere 
desserts. 
  

Ik heb tijdens de corona een nieuwe tablet gekocht, 
zo kon ik gemakkelijker facetimen met iedereen. 

Na 12 weken in De Molenreke mocht ik eindelijk 
eens een weekend naar mama. Mijn zus en mijn 
broers zijn dan ook gekomen en dat vond ik wel  
plezant. Het deed me deugd om eens thuis te zijn.  
Vanaf half juni mocht ik terug naar mijn  VWW en 
m’n boodschappen doen met Barbara. Ik ben blij dat 
we terug wat meer mogen doen. 

WAT DOE JIJ ZOAL IN HET 

NIET CORONA LEVEN? 
Ik ga naar scholen om te  

praten over m’n leven.  

Daarnaast ga ik ook iedere 

week werken in de PCLT, een 

school in Roeselare waar ze 

leren met tractoren rijden 

om hun G rijbewijs te halen.  

Ik mag samen met de leraar 

de examens afnemen! En ja soms zijn er gebuisd! 

Maarja, de laatste maanden deed ik niet veel… Ik 

moest heel de tijd thuis zitten, ‘blijf in je kot’ hé...  
 

WAT MISTE JE IN DIE LAATSTE MAANDEN ? 
Naar buiten mogen, mijn plan mogen trekken,  

samen kunnen lachen op m’n werk, de babbeltjes, 

de nieuwtjes… Maar gelukkig hielden we contact met 

elkaar via WhatsApp, we bleven leuke berichtjes en 

filmpjes sturen, ze vergaten me niet… Ik kreeg ook 

een verjaardagskaart voor m’n coronaverjaardag, 

dat was heel tof voor mij. 

Kmiste ook het naar m’n werk rijden en van alles 

zien langs de weg, m’n broodje gaan kopen en mij 

klaar maken om te gaan werken, ‘k miste het  

allemaal! 
 

MAAR 11 JUNI KWAM ER VERANDERING? 
Ja, eindelijk!! Toen kon ik terug gaan werken, wel 

met begeleiding want ik was nog onzeker, drie 

maanden niet buiten geweest zeg! … en dan nog met 

m’n nieuwe rolwagen, alles in t nieuw! 

De directeur en m’n collega Marleen stonden me op 

te wachten, ze vroegen mij of ik m’n enkelband heb 

mogen afdoen en ik antwoorde…’ n klein beetje  

mogen lossen, nog niet af’…haha.   
 

Ik ben er direct ingevlogen, alles was aangepast, 

overal wanden, een mondmasker, een eigen plekje 

voor mij,… Ze hadden weer meer gedaan dan ik  

verwachtte, dikke merci aan hen zeg! 
 

Hopelijk is ‘t ergste achter de rug en moeten we niet 

meer thuis zitten. Terug erop uit... Da’s ‘t beste! 



 

 

INEZ:  

“ Wie had er ooit durven 

denken dat we dit gingen 

meemaken. Na 10 weken 

thuis zitten, mochten we 

eindelijk  op 2 juni  

terugkeren naar het  

dagcentrum, maar  

natuurlijk wel onder  

strikte voorwaarden….  

 

We moesten langs achter binnen gaan en dan  

kregen we een mondmasker. Amaaai, in het begin 

was dat wel wennen, maar algauw waren we het 

gewoon. We hadden een vaste plaats in het  

dagcentrum zodat we niet moesten rondlopen of 

rijden. Ook het middagmaal en de koffiepauze  

waren in het atelier.  

Gelukkig is het eind juni toch al een klein beetje  

versoepeld. Nu wordt nog steeds onze temperatuur 

gemeten en moeten we veel onze handen wassen en 

ontsmetten.   

Hopelijk wordt het snel weer allemaal beter… maar 

samen komen we er wel uit.” 

 

DOMINIQUE:  
“Net voor de corona ben ik 

verhuisd naar Lendelede, 

‘kben content met ons nieuw 

appartement! En door de  

conora heb ik beter leren 

werken met mijn gsm. Kon 

jullie nu ook zien toen da je 

belde, da was tof!” 

 

MARNIK:  

“Voe mie was er geen  

misérie! En oe je belde, dat 

deed zo’n deugd! ‘k sliepe ton 

goed  en gie ook!” 

We hebben allemaal Marnik 

z’n big smile gemist tijdens 

de sluitingsperiode.  

Een pluim voor alle bewoners, om alle (lastige) 

maatregelen zo goed na te leven. 

Een pluim voor alle deelnemers, omdat ze  

zolang thuis moesten blijven. 

Een pluim voor alle personeel om in deze  

periode er toch het beste van te maken: 

- De woonbegeleiders omdat ze met veel  

liefde extra zorg boden en een luisterend oor 

- Het personeel van de dagbesteding omdat ze 

met veel enthousiasme hielpen bij de  

boodschappen en extra activiteiten  

organiseerden voor de bewoners 

- De poetsvrouwen omdat ze tussendoor alles 

steeds netjes hielden en ontsmetten  

- De chefkoks omdat ze zorgden voor culinaire 

verwennerijen 

- De therapeuten omdat ze zochten naar  

aangepaste oefeningen 

- De technische dienst omdat ze zorgden voor 

een veilige omgeving en aparte bubbels 

- Het secretariaat om de ‘bank’ te vervangen. 

Een pluim voor alle vrijwilligers om extra  

ondersteuning te bieden. 

En natuurlijk ook een pluim voor de  

preventiecel, directie en diensthoofden om 

alles in goeie banen te leiden. 

Het is bewezen: Samen staan we sterk! 

RITA MAMA VAN ILSE  
“Als er iets goeds kwam uit de corona crisis, is 

het dat ik nu nog meer overtuigd ben dat we 

voor Ilse de beste 

keuze gemaakt  

hebben om voor het 

dagcentrum te  

kiezen!  
 

Voor de goede  

zorgen, bedankt!”  



 

 

 

▪ 2/04/2020 - Overlijden Cathy Dierkens, 

moeder Sarah Verh. (poetsvrouw)  

▪ 14/06/2020 - Overlijden Geert  

Desimpel, schoonbroer van Nancy 

(PADL) 

 

3 Saskia 

4 Anja 

7 Sabine 

10 Sofie 

15 Jens 

17 Lisa 

19  Ronny 

20 
Annelore  

Dagcentrum gesloten tot 2  augustus 

26 Kelly 

28 Sarah Verv. 

5 Ken 

6 Evelyn 

14 Dc dicht 

17 Ann U + Dominique 

18 Gery  

28 Sonja  

31 Dc gesloten: proloog personeel 

18 Joost D 

23 Joost C 

28 Ilse W 

Voor de volgende nieuwsbrief willen we 

graag leuke / originele foto’s met de  

‘Dopperlfes’. Maak dus allemaal een foto 

met de fles die jullie kregen voor het 25  

jarig bestaan en stuur deze door naar Elien. 

Wees creatief… maak een foto tijdens een 

sportactiviteit, op reis, tijdens een  

daguitstap,…   

We zijn alvast benieuwd naar jullie foto’s! 

Elodie en Kelly gaan wekelijks samen  
badmintonnen. Na het sporten genieten 
ze van lekker water uit hun nieuwe 
Dopperfles. (Foto genomen voor de 
corona… toen binnen sporten en dicht 

bij elkaar staan nog normaal was ) 


