WZC De Foyer in coronatijd

Lieve Blancquaert
op ontdekkingstocht

Lieve Blancquaert
op ontdekkingstocht
in opdracht van
WZC De Foyer vzw

Een woonzorgcentrum
in tijden van corona
We zouden het bijna vergeten maar niet in alle woonzorgcentra liggen mensen ziek in bed. Ik bezocht er vier
in het Gentse: Zorgcampus Glorieux, WZC Weverbos,
WZC Zilversterre en WZC De Zilvermolen.
Ik ging er gewapend met handschoenen, mondmasker
en mijn camera een kijkje nemen. Wat ik zag tussen die
goed afgesloten gebouwen kan je hier zien.
Natuurlijk missen de mensen hun familie en knuffels
van geliefden maar het was er zeker geen kommer en
kwel. De zorg en warmte die ik zag ontroerde mij. Zeker
op de afdelingen waar mensen met dementie wonen.
Hun dansjes maakten ook mij gelukkig.
Lieve Blancquaert

“In tijdens van Corona zijn
we allemaal wat meer familie
geworden van elkaar. De
genegenheid en nabijheid die
bewoners missen, vinden ze nu
terug bij onze medewerkers.
Eens dichtbij liefhebben met
mondmasker en handschoenen
doet zichtbaar deugd…. Voor
beiden.“
-- Annick en Denise

Irma woonde alleen thuis. Na haar opname in het ziekenhuis kwam ze bij WZC De Foyer terecht, maar kort daarna brak
de lockdown aan. Omdat ze thuis niet veel hulp had, kon ze niet naar huis. Nu is ze tevreden dat ze hier onder begeleiding en hulp van ons is. Ze hoefde niemand lastig te vallen en kon hier in gezelschap deze dagen doorbrengen.

Voor Lucile is aanraking zeer belangrijk. Zij houdt van knuffelwarmte. Doordat zij vroeger veel handwerk heeft gedaan,
is de textuur van stoffen voor haar nog steeds belangrijk. Ze raakt elke stof graag aan. Lucile is opgewekt en lacht veel.
Ze spreekt iedereen aan die ze tegen komt op de gang.

Matti blijft zich, ongeacht of we nu een maskertje op hebben of niet, ten volle uitleven tijdens de dansnamiddag.

Het ‘zorgen voor ‘ en ‘koesteren’ is bij Adrienne zeer belangrijk. Adrienne was vroeger kleuterjuf. Ze helpt iedereen waar
ze kan op de afdeling. Deze stenen poezen beschouwt zij als levend, geeft deze eten en zorgt voor hen.

Paula blijft genieten zolang de zon schijnt.

“Ik ben een verpleegster op rust. We zijn hier heel tevreden. Ze hebben ons zo beschermd en ons zo verzorgd. Er is zoveel leed en zoveel lijden in de wereld. Daar zie ik meest van af. Ik ben niet bang om het te krijgen maar ik bid wel voor
wat er in de wereld aan het gebeuren is. De mensen denken dat ze God zijn. We moeten daarover nadenken. Hoe we
bezig zijn vandaag. Ik denk dat God de natuur eens zijn gang laat gaan.“ -- Zuster Lucrèce

“Corona doet meer met een mens dan hij denkt. Ik ben niet bang. Maar ik voel aan kleine dingen rondom mij
dat het een grote impact heeft op mijn dagelijkse leven. Gelukkig kan ik me uitleven in spelletjes en kan ik alles even
vergeten. Het brengt fijne herinneringen van vroeger naar boven.” -- Georgette

“Ik geniet van de alledaagse activiteiten. Het is bijzonder rustig hier in huis. Op die manier kan ik me goed concentreren
en dat doet me deugd. Ook wij beseffen nu meer dan ooit dat we moeten genieten van de kleine dingen.” -- Annie

De tijd op de kamer was voor Georgette niet gemakkelijk. Ze is blij dat de afzondering niet te lang geduurd heeft. Terug
aansluiten bij de groep doet haar zichtbaar deugd.

“Een aperitiefje wordt niet afgeslagen, ook niet als het coronavirus ronddwaalt. Integendeel! We nemen het er wel eens
van en het is ook een tijd van anders genieten. Eens een extraatje. Liefst met wat muziek en een aangename babbel
erbij.“ -- Marie therese, Marie en Marie

“Oud worden is alles afgeven. Dat heb ik nu wel begrepen. Niemand heeft hier corona. Ik ben ook helemaal niet bang
van corona. Mijn leven is af. Ik heb geen enkele opdracht meer. Het is het lot van alle oude mensen. Het is telkens
weer afgeven. Ik ben helemaal niet bang om te sterven. Ik heb mijn beide ouders zien sterven. Het waren diepgelovige
boerenmensen. Misschien is corona een gevolg van onze stommiteiten maar ik geloof niet in een straf. Komt er iets of
komt er niets na de dood daar maak ik mij geen zorgen over. Dat zal ik wel zien als het zover is.“ -- EH Paul Becaus

“Samen houden we vast en zijn
we 1 grote familie. Onze bloedverwanten kunnen we even niet meer
zien, maar we ontvangen liefde
en geborgenheid van de mensen
rondom ons. Dat hebben we nodig.
Zo voelen de eenzame momenten
minder eenzaam aan.” -- Rosette

“Ik draag het leven zoals het komt.
Dat doe ik al zolang!” vertelt Mariette, oudste Belg. “Ook dat virus
kan me niets schelen. Ik puf het
tussen mijn lippen weg en neem
nog een slok van het leven. Ik zie
wel wat komt.“

WZC De Foyer vzw
De wereld staat op z’n kop. De coronacrisis laat zich in alle lagen van
de bevolking voelen, al lijken vooral ouderen er extra gevoelig voor
te zijn. De media schetst een beeld waaruit blijkt dat er veel fout
loopt in de woon- en zorgcentra.
Zeker, het leven is veranderd, ook in woon- en zorgcentra, maar wij
bij WZC De Foyer merken juist dat onze huizen meer dan ooit leven.
Alle menselijke emoties worden extra beleefd. Wij ervaren vooral
dankbaarheid, steun en begrip. Onze bewoners en medewerkers komen met unieke ideeën af om de quarantaine dragelijk te houden, er
is nu nog meer één-op-één contact met bewoners en medewerkers
en familie houdt contact via Skype en leest de dagelijkse gebeurtenissen mee op onze gesloten Facebook-groepen. Dat klinkt zo slecht
toch niet?
Om onze mening te staven, vroegen wij aan fotografe Lieve Blancquaert een blik achter onze gesloten deuren te werpen. Zij kreeg
daarvoor van ons de volledige vrije toegang en kon vrijuit met onze
bewoners en medewerkers praten. Door middel van haar unieke foto’s toont zij een eerlijk portret van de beleefwereld van onze bewoners en medewerkers tijdens de coronacrisis.
Wie is WZC De Foyer vzw?
Als vereniging zonder winstoogmerk staan wij voor een waardengedreven zorg voor ouderen. WZC De Foyer vzw vormt een groep van 4
woon- en zorgcentra in en rond Gent: WZC Weverbos (Gentbrugge),
WZC De Zilvermolen (Zwijnaarde), ZC Glorieux (Oostakker) en WZC
Zilversterre (Gent).

Trots op 80!
Als we aan één principe vasthouden, dan is het wel dat een oudere
leeftijd geen reden hoeft te zijn om minder kwaliteitsvol te leven.
Door middel van keuzevrijheid en zorg op maat bieden wij onze bewoners een herwonnen autonomie aan. Sociale interactie, activering
en een helende omgeving zorgen voor een veilige thuis.
Elke bewoner komt naar ons met zijn of haar eigen verhaal. Daar
houden wij rekening mee en het zorgt ervoor dat iedereen een unieke dienstverlening krijgt. Onze bewoners mogen trots zijn op wie ze
zijn en wij zijn trots om voor hen te mogen werken!
Wil je meer weten over onze werkwijze ten tijde van de coronacrisis?
Download dan ons e-book ‘WZC De Foyer in lockdown’ op onze website: www.wzcdefoyer.be/wzc-de-foyer-in-lockdown
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WZC Weverbos
Jan Van Aelbroeklaan 64
9050 Gentbrugge
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info@weverbos.be
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Heerweg-Zuid 126
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Zorgcampus Glorieux
Sint-Jozefstraat 1 A
9041 Oostakker
tel: 0471 40 21 33
info@zcglorieux.be

WZC Zilversterre
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9000 Gent
tel: 09 330 20 35
info@zilversterre.be

