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Ons relaas begon met de vaststelling dat plots niets nog was zoals voorheen 

maar tegelijk stellen we ons ook de vraag of we wel helemaal terug willen. We 

trekken lessen uit de lockdown. Niet alleen voor de organisatie en wat te doen 

bij een tweede ronde, maar nog meer over het welzijn van bewoners en mede-

werkers. Het wegvallen van de rush doet velen deugd, het werken in kleine groe-

pen doet mensen openbloeien, digitale initiatieven hebben een meerwaarde ge-

bracht … Het zijn niet allemaal nieuwe vaststellingen, maar sommige komen nu 

wel meer nadrukkelijk naar voor. Het duwt ons nog eens met de neus op de fei-

ten: zorg wordt geboden door mensen en als we alles willen halen uit zorg moe-

ten we vooral investeren in mensen en in meer mensen. Alleen dan kunnen on-

ze medewerkers volledig hun ‘ding’ doen, alleen dan krijgen bewoners voldoen-

de kansen. We zijn dankbaar voor het applaus, maar hopen dat onze nieuwe mi-

nister daar net als wij geen genoegen mee neemt.  

 

Wij gaan nog even door met onze inspanningen tot dit lelijke beestje volledig be-

dwongen is. Bedankt aan allen die hiertoe hun steentje of steen bijgedragen 

hebben. #samensterk #flattenthecurve #wijkunnendit #allebeetjeshelpen 
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Coronanieuws vanuit Fwajee Aalst 

Het is hier ons Krista van Fwajee in Aalst. 

Door de Corona zitten we hier nu al eens ganse tijd opgesloten. We moeten in 

ons eigen kot blijven. 

Dat is niet zo leuk.  

We kunnen niet meer naar de markt, of iets gaan drinken op café, of naar de 

winkels. We moeten nu ook veel onze handen wassen en ontsmetten. 

Ook naar familie mogen we niet gaan. Dat knaagt toch wel een beetje 

vanbinnen. 

Af en toe bellen we eens  met de tablet naar huis. Dan zien we onze familie 

eens, maar het is toch niet hetzelfde.   

Wanneer mogen we eindelijk eens uit ons kot gaan? Dit is wel lang hoor! 

Er mag ook maar één begeleidster naar de winkel gaan en dan met 

mondmasker en handschoenen aan. Anders mogen er enkele bewoners mee, 

maar nu niet hé. 

Alle begeleidsters lopen met mondmaskers rond. We mogen ook niet knuffelen 

en moeten afstand houden. 

Overdag doen we allerlei dingen zoals prikken, puzzelen, woordzoekers ... We 

gaan ook wel eens wandelen, maar niet in groep. 

Af en toe doet de begeleiding ook eens iets speciaals zoals wafels bakken  en 

barbecue. 

Ik hoop dat het snel gedaan is en dat we dan terug weer naar buiten kunnen en 

bij ons familie. 
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Hier Morena, 

Sinds maart zitten we opgesloten in onze home en dat vind ik niet leuk. 

Ik mis mijn mama en mijn ouderlijke huis en ook mijn mama haar lekkere eten. 

Ik vind het niet tof dat we niet meer buiten mogen komen en ook niet naar mijn 

familie mogen gaan. 

Dit virus heeft ons in zijn macht en ik wil hier weg. 

Het personeel draagt nu mondmaskers die ze zelf gemaakt hebben. 

Mijn mama heeft ook mondmaskers gemaakt en opgestuurd. 

Het is te hopen dat we nog eens buiten mogen. 

Ik bel naar mijn mama met mijn iPad. Ze zei dat ik niet moest wenen. 

Ik wil dit geen tweede keer meemaken en ik wil dat alles gedaan is. 

Dan mogen we terug elkaar aanraken en knuffelen en handen schudden, maar 

nu niet. 

Nu moeten we de strenge regels houden: 1.5m afstand houden, als je niest je 

arm omhoog doen en je handen wassen en ontsmetten. Dat zijn de regels. 

Af en toe maakt de begeleiding eens iets extra zoals wafels, receptie of barbe-

cue.  

Dat is wel leuk, maar toch wil ik dat het voorbij is. 
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 Nieuw entertainment 

Alsof wij het wisten ... Begin maart werd in de tuin van woning Aardeweg een 

rolstoelschommel geplaatst. “Wat is dat nu weer?”, hoor ik de lezer denken. 

Een rolstoelschommel is zoals het woord het zegt: een schommel voor 

rolstoelen. Tamelijk robuust en stevig verankerd in de ondergrond om personen 

in een rolstoel de schommelervaring aan te bieden. 

En geef nu toe, wat is er heerlijker om met de zon op je snoet het 

vogelgekwetter op de achtergrond en een lentebries in je haren te genieten van 

de eindeloze bewegingen op en neer, op en neer …  




