Het nieuwe jaar is aangebroken en voor één keer vinden
we dit niet zo erg.
2020 moest onvergetelijk worden door het 25-jarig bestaan
van De Molenreke. Er stonden allerlei leuke activiteiten
gepland, maar het coronavirus gooide roet in het eten. In
plaats van een jaar vol leuke herinneringen werd het een

jaar dat we allemaal zo snel mogelijk willen vergeten.
Ondanks de omstandigheden maakten we er toch het
beste van. De solidariteit tussen iedereen bracht ons op
afstand maar toch ook dichter bij elkaar. Enkele kleine
initiatieven maakten alles wat dragelijker. Zo genoten we
des te meer van een speciaal verjaardagstraktaat, de
We wensen iedereen een gezond en gelukkig
nieuw jaar! Meer dan ooit hopen we dat iedereen
gezond mag blijven en duimen we dat we
langzaam aan in 2021 terug ons gewone leventje
kunnen hervatten...

komst van de Sint, een mini kerstfeestje,… Ook de tijdelijke
terugkeer van Katrien werd enorm geapprecieerd. Al deze
kleine dingen gaven ons de moed om verder te gaan.
We hopen en duimen alvast voor een mooi 2021!
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Katrien ging 2 jaar geleden op pensioen. Toen ze
opgebeld werd vanuit Dominiek Savio om bij te
springen tijdens deze coronacrisis, twijfelde ze
geen moment… Franky interviewde haar:

Ook in 2020 werd heel wat werk verzet in het
atelier. We streven ernaar dat iedereen, elk met
z’n eigen mogelijkheden,

HOE IS DOMINIEK SAVIO BIJ JOU TERECHT
GEKOMEN?

een zinvolle taak kan uit-

Ze hebben iedereen die recent op pensioen is

regelmatig hulpmiddelen

opgebeld of we eventueel weer konden komen

en aanpassingen gemaakt.

werken. Het was aanvankelijk de vraag om bij te

Hiervoor kunnen we steeds

springen in Gits.

hulp vragen aan onze

HOE WAS DE REACTIE THUIS?

handige Harry, namelijk

Mijn man zag het niet direct zitten door het

voeren. Daarom worden

vrijwilliger Patrick.

besmettingsgevaar, hij is ook risicopatiënt

PATRICK:

vandaar…. Nu zegt hij daar niets meer van en hij

“In het dagcentrum streeft men ernaar om de

vindt het wel bijzonder dat ik dit doe.

deelnemers zo goed en zo zelfstandig mogelijk

IS HET COMBINEERBAAR MET JE SCHEPENMANDAAT?
Ik kon de keuze maken om in het weekend te
komen en daardoor lukt het. Maar het is wel druk.

hun werk te laten uitvoeren. Mensen met een
beperking hebben meestal hulp nodig.
In De Molenreke zijn er mensen met goede
ideeën om het werk vlotter te laten verlopen
(zonder hiervoor het werk af te nemen van de

WAS JE HET RAP WEER GEWOON?

deelnemers). Deze goeie ideeën moeten ook

Ja, ik was wel zenuwachtig de eerste dag. Het was

gerealiseerd worden. Door een goeie

een zaterdag en je bent dan alleen op dienst.

samenwerking tussen personeel en vrijwilligers

Gelukkig heeft Gerda me goed opgevangen en

kunnen we veel.

ingelicht en werd ik het snel terug gewoon.

Nadat een vraag kwam van het personeel voor

IS ER NOG IETS DAT JE WIL TOEVOEGEN?
Het was fijn om iedereen eens terug te zien
ondanks de moeilijke omstandigheden….

een specifiek hulpmiddel, maakte ik diverse
prototypes. Ik heb het geluk dat ik ook iemand
ken die deze toestellen praktisch en mooi kan
realiseren. Zo hebben we nu mooie speciale

Het blijft toch wel een rare en moeilijke tijd voor

hulpmiddelen voor speciale mensen.

iedereen. Ik wens ook iedereen een fijn kerstfeest

Niets is mooier dan mensen gelukkig maken.”

en een warm eindejaar!! En een goeie gezondheid!

Merci Katrien om met veel enthousiasme en
goesting terug te komen! Je deed het fantastisch,
een welgemeende dankjewel voor je terugkomst!

De twee hulpmiddelen werden alvast goedgekeurd door
Dries en Stephan. Dries kan met het nieuwe toestel touwtjes
op een gelijke lengte laten afknippen en Stephan kan nu
gemakkelijker stickers aangeven om producten te labelen.

Veel van onze geliefde hobby’s mogen we tijdelijk niet meer doen: op restaurant gaan, op familiebezoek
gaan, deelnemen aan een georganiseerde activiteit, een terrasje doen, naar de sportclub gaan,…
Door de vele maatregelen van de overheid zijn we verplicht om onze vrije tijd wat anders in te vullen. Dit
zorgde ervoor dat sommige nieuwe dingen ontdekten. Hieronder alvast enkele ideeën voor wie eens wat
nieuws wil proberen.

Creatieve Isabelle maakte
samen met haar mama dit
prachtige smyrnakussen.

Els haar studio is prachtig
versierd met kunstwerken
die ze inkleurde tijdens de
vele uurtjes “in haar kot”.

AnnU haalde haar naaimachine boven en maakte
heel wat mondmaskers, ze zocht het geschikte
stofje voor de geschikte persoon. Dominique was
dolblij met zijn mondmaskers met auto’s.

Kelly en Elodie moeten elkaar al héél lang
missen. Om toch contact te houden, videobellen de 2 vriendinnen bijna iedere avond.

Franky verwende zichzelf met een nieuwe ‘Apple

Ann P kreeg van haar man een puzzel van
!6000! stukken zodat ze zich in stilte kan
bezig houden.

Imac’ (computer). Zo heeft hij al veel van zijn
vrije tijd op de pc doorgebracht.

Ilse en Jelle hebben het concept van thuiswerk goed begrepen. Ilse helpt nu
thuis haar mama bij het koken ipv in De Molenreke en Jelle doet zijn Begeleid
Werk nu thuis ipv in Sanac. Jelle steekt plantenzaadjes in zakjes.

Ann Dek en Martine hebben al uren gepuzzeld op ‘de
moderne manier’. Ze hebben beiden een puzzel-app op
hun tablet. Het is de ideale ontspanning voor hen!

Ann verwende alle aanwezigen

Begin december is traditioneel een druk weekend

eind oktober met een

voor de Sint en zijn zwarte pieten, maar toch

overheerlijk traktaat. Ze had hier

vonden ze even tijd om (coronaproof) halt te

twee goeie redenen voor.

houden in De Molenreke.

Ann Dek: “In juni heb ik Sarah gezien (voor wie
deze spreuk niet kent… ik werd 50 jaar) en ik
woon dit jaar ook 25 jaar in ‘De Molenreke’.
Twee getallen die dus om iets speciaals vragen....

De Sint nam z’n Heilig boek bij de hand en sprak
veel lof over alle bewoners en deelnemers. De
zwarte pieten zorgden ervoor dat alle aanwezigen
wat lekkers kregen...

Door de corona en de 2 bubbels waar we heel

Sinterklaas had twee
lieve hulpknechten
mee naar De
Molenreke waardoor
Kelly haar grote schrik
overwon voor zwarte
piet. Zowel Kelly als
Peter verdienden
lekkers voor het vele
werk dat ze al deden in
het atelier!

strikt in leven zijn mijn oorspronkelijke plannen
in het water gevallen. Ik vind het zeer spijtig dat
we het niet samen kunnen doen, maar het is wat
het is. Dus nodigde ik iedereen uit - elk in zijn
bubbel- voor een traktatie. Hopelijk heeft het
iedereen gesmaakt en mogen we in de toekomst
nog vele mooie momenten beleven.”

Twee overheerlijke taarten… voor Ann haar 25ste
verjaardag… of was het nu 25 jaar in De Molenreke??

Ook Miet werd op de rooster gelegd door De Sint
(gelukkig niet letterlijk…).

Citrus:
“Ik wil jullie laten weten dat ik binnenkort op pensioen ga.
Daarom wil ik alle mensen van De Molenreke bedanken dat ik al die jaren
deel mocht uitmaken van de Molenreke. Dank u wel dat ik soms kon
meegaan op uitstap... De laatste tijd moest ik wel soms eens overslaan om
mee te gaan want het lukt niet meer zo goed.
Bedankt aan het personeel van De Molenreke en ook aan de klusjesman voor
het opkuisen van mijn plekje.
Ik ga nu stoppen ... nog een blaf en een stevige poot van Citrus.”
En ook nog vele groetjes van mijn baasje Franky.

Er zijn nog steeds twee verschillende bubbels in De
Molenreke... de bewoners en deelnemers mogen elkaar

Van een groot kerstfeest met z’n allen op een
unieke locatie konden we dit jaar alleen maar

(jammer genoeg!) nog steeds niet van dichtbij zien.

dromen… Toch lieten we de eindejaarsperiode

Omdat iedereen elkaar mist, wordt er toch gezocht naar

een mini kerstfeestje met de aanwezigen…

niet zomaar voorbij gaan en organiseerden we

enkele creatieve oplossingen om contact te zoeken met
de andere bubbel. Zo maakte de deelnemers onderstaande boodschap voor de bewoners...

Eerst werd gezorgd voor een lekkere menu: een
rijkelijk aperitiefbordje,
daarna een mals kalkoengebraadje met saus en
kroketjes. En als dessert
was er ook nog chocomelk
met verse oliebollen.
Mmmm….
De bewoners konden ook
genieten van een optreden
van Emmanuel (man van
Vicky). Hij zorgde voor
vrolijke deuntjes… ambiance
verzekerd! Het werd een

klein, maar toch fijn, feestje
waarin iedereen even z’n
gedachten kon verzetten.

Elk aan zijn eigen tafel… maar er was toch een goeie sfeer!

Ann Deb is al een tijdje thuis door de coronaperikelen…
Toch vergeet ze haar vrienden in De Molenreke niet!
Door iedereen een ‘gelukspoppetje’ te geven, wil ze
iedereen goeie moed geven voor het nieuwe jaar!
Door extra kaarsen te geven, zorgde ze ook voor extra
warmte en licht tijdens de donkere dagen.
Namens iedereen, een grote dankjewel Ann!
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▪ 12|11|2020 - Overlijden van Simonne
Bentein, oma van Kelly S (DC)
▪ 22|11|2020 - Overlijden Hector Floréal,
vader van David F (DC)
▪ 26|11|2020 - Overlijden Maria
Vanrobays, oma van Saskia (DC)

Op 26/11
trouwden
vrouw) en Tom.

en we wensen
jullie samen een
mooie toekomst!

Op 7/12 is Gerda oma geworden. Remi is
haar eerste kleinkind. Proficiat aan de
trotse grootouders!

