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Blijf welkom in ons huis 

 
Beste bewoner, familielid 

 
Het einde van 2020 komt snel dichterbij. Meestal is dit een periode om samen gezellig te vie-

ren met vrienden en familie. Het afgelopen jaar kende een bijzonder verloop waardoor dit 

plots veel minder vanzelfsprekend werd. Er zijn onmiskenbaar door alle partijen heel wat in-

spanningen geleverd om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. We hebben getracht een 

evenwicht te bewaren tussen veiligheid enerzijds en leefbaarheid en menselijkheid ander-

zijds. 

Onze medewerkers stellen alles in het werk om de feestdagen in het woonzorghuis ook fees-

telijk te maken. Zo zijn op alle momenten die ook thuis feestelijk zijn, ook in het woonzorg-

huis per woning feestmomenten voorzien. Onze medewerkers animatie en ergotherapie zul-

len hiervoor extra aantreden zodat het feest voor onze bewoners prima kan verlopen.  

De feestmomenten op de woningen zijn NIET toegankelijk voor familieleden. Je kan de fees-

telijkheden volgen via onze facebookpagina en instagram. 

Aangezien we onze medewerkers maximaal inzetten om “feesten” op de woning mogelijk te 

maken gaan we geen extra initiatieven als raamcontacten of videobellen organiseren op 

grote schaal. Uiteraard is in individuele situaties maatwerk mogelijk. Neem daarvoor contact 

met de team verantwoordelijken.(best beide mensen contacteren gelet op de feestdagen) 

 Naomi.Verlinden@Emmaus.be , Heidi.Embrechts@Emmaus.be 

We zetten dus duidelijk in op feest IN het woonzorghuis en verzoeken u dan ook met aan-

drang om geen familiebezoeken bij u thuis te organiseren. Het meenemen van een bewoner 

voor een feestje of samenkomst thuis blijft een riskante onderneming waarbij u de ganse po-

pulatie van het woonzorghuis in gevaar kan brengen. De extra gast die u uitnodigt in uw fa-

milie (wat in principe toegelaten is) gaat terug naar een collectiviteit van meerdere bewoners 

 daar situeert zich de verantwoordelijkheid die we ten overstaan van elkaar moeten ne-

men. 

We kunnen u dit niet verbieden maar rekenen hier echt op het gezonde verstand. Indien u 

toch een idee in die richting heeft vragen we met klem om hierover met ons af te stemmen. 

Elke bewoner die het huis verlaat zal minstens 10 dagen in quarantaine moeten 

blijven op zijn of haar kamer. 

 Voor personen met dementie is dit zeker geen evidentie neem dat mee in uw overwegingen. 
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De bezoekregeling zal niet worden aangepast tijdens de feestdagen. Dit wil zeggen dat maxi-

maal 1 vaste bezoeker op de kamer mag komen en maximaal 2 bezoekers tegelijk in de be-

zoekruimte. We verwachten eventueel een grotere toeloop van bezoekers. 

De bezoekruimte zal open zijn zolang de maximale saturatie (het aantal tafels) niet bereikt 

is. Eens vol zal u even moeten wachten. Denk daarom aan alternatieven als wandelen rond 

het gebouw of de bredere omgeving en probeer niet allemaal tegelijk op Kerstdag te komen. 

We hopen op niet al te lange termijn over te kunnen gaan tot het vaccineren van bewoners 

en medewerkers. Hoewel dit een hoopvol perspectief biedt, zullen we onze inspanningen nog 

enige tijd moeten blijven volhouden.  

We nodigen je uit om samen met onze medewerkers deze laatste sprint te trekken. Het zou 

mooi zijn dit jaar COVID vrij te kunnen afsluiten. 

 
 

Heel veel dank en waardering voor jullie ondersteuning, begrip en medewerking. 
Het komt goed, echt waar ! 
 

 
Met vriendelijke groeten, 

Dr. Cuypers, CRA 

Erik Leus, directeur 


