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KWARTAALNIEUWS LINDELO
Beste bewoner – familielid – medewerker – bestuurder – vrijwilliger – lezer,
Het afgelopen jaar was in alle opzichten ‘apart’. De ganse wereld stond op z’n kop. Het
verenigingsleven viel van de ene op de andere dag stil, evenementen werden afgelast, de
‘bubbel’ kwam centraal te staan, ‘blijf in uw kot’ werd de uitspraak van het jaar, …
Ook onze voorziening bleef niet gespaard. In het voorjaar werden we zwaar getroffen. Sedert
juli 2020 is Lindelo evenwel Corona-vrij en tot op vandaag is dit nog steeds het geval. Via
deze kwartaalnota brengen we heuglijk nieuws. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft
ons gecontacteerd met de melding dat op donderdag 7 januari 170 COVID-vaccins geleverd
zullen worden. Op vrijdag 8 januari zullen volgende personen dit vaccin effectief
toegediend krijgen:
- 150 bewoners in residentieel verblijf
- 5 bewoners in kortverblijf
- 15 bewoners van de serviceflats
Voorlopig is het nog wachten op nieuws omtrent de vaccinatie van onze medewerkers,
vrijwilligers, stagiairs en jobstudenten. Ook hier verwachten we op korte termijn een
levering. Ons draaiboek in functie van hun effectieve vaccinatie ligt alvast klaar.
Velen stellen zich de vraag: gaat deze vaccinatie leiden tot versoepelingen?
Het outbreakteam zal onderzoeken welke ‘bijsturingen’ op korte termijn veilig en haalbaar
zijn. Mogelijks kunnen gangversperringen tussen leefafdelingen weggehaald worden en
wordt de leefwereld van onze bewoners weer zoals voorheen. Door het feit dat men in hogere
mate beschermd is tegen het virus en veel minder kans heeft om echt ziek te worden, kan het
activiteitengebeuren bij mondjesmaat heropstarten. Huidige bezoekregeling, raadpleegbaar
op onze website, dient evenwel tot nader order aangehouden te worden. Versoepelingen zijn
pas verantwoord als minstens 70 tot 80% van de bevolking zich laat vaccineren. Alzo kan het
virus zich niet zo gemakkelijk meer verspreiden in onze voorziening en in de samenleving.
De responsgraad van onze medewerkers en vrijwilligers om zich te laten vaccineren, ligt
boven de 90%. Via deze kwartaalnota roepen we alle lezers op om burgerzin te tonen. Vraag
advies aan uw arts en laat u vaccineren! Met vereende kracht kunnen we dit virus
overwinnen. Daarna kunnen we samen werk maken van het ‘nieuwe normaal’.
Mijn wens voor 2021:
- dat deze pandemie definitief kan overwonnen worden
- dat onze bewoners hun kinderen, kleinkinderen, … weer mogen omhelsen
- dat de warmmenselijkheid terug centraal mag staan in ons dagelijks doen; ook onze
medewerkers hebben er nood aan; de zorg moet z’n ‘ziel’ herwinnen
- dat Lindelo weer de aangename, gezellige, bruisende leef- en woongemeenschap mag
worden van voorheen
- dat iedereen zich terug ‘vrij’ en ‘gelukkig’ mag voelen
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Bewoners
• Ter nagedachtenis van onze overleden bewoners is een ‘troostplek’ ingericht. Deze
plek is vrij toegankelijk (hoek Boskapelstraat – Heiend ~ achter de ronde).
Familieleden kunnen er iets neerleggen of een bloembol planten als teken van hoop.
Een bezoek is zeker de moeite waard.
• Ondanks alle beperkingen was december een aangename maand. Onze bewoners
konden smullen van de sinterklaaschocolade, ontvingen allen een persoonlijk
kerstcadeau, genoten met smaak van het Kerst- en Nieuwjaarsdiner én last but not least
namen ze veel kaartjes, tekeningen, wensen, … in ontvangst, gemaakt door de kinderen
van de lokale lagere scholen. Geniet alvast van de hartverwarmende foto’s en het kort
filmpje op onze facebookpagina.
Medewerkers / vrijwilligers
• Ik ben bijzonder fier op m’n collega’s, die dagelijks het beste van zichzelf blijven
geven. De werkomstandigheden zijn a-typisch, alsnog slagen ze erin om onze bewoners
veel aangename momenten te bezorgen.
• Ook dank aan onze vrijwilligers. Zonder hen ligt er geen propere was in de kast + kan
het dagelijks bezoek van de (beperkte) familie niet langer plaatsvinden.
Bestuur
• De begroting én het investeringsplan 2021 werden goedgekeurd. Doelstelling is om de
‘normale werking’ terug op te starten en te blijven investeren ten goede van onze missie.
• Per 1 januari 2021 wordt een verhoging van de verblijfdagprijs doorgevoerd met 0,49
euro voor residentieel verblijf en kortverblijf. De nieuwe dagprijs bedraagt dan 66,29
euro (all-in). Het betreft een indexaanpassing die jaarlijks per 01/01 doorgevoerd wordt.
• Architectenbureau PSK uit Sint-Truiden is aangesteld om onze toekomstplannen uit te
tekenen. De betrachting is om in 2021 een omgevingsvergunning aan te vragen / te
bekomen voor een vervangingsnieuwbouw van de vijfhoek en een diepgaande renovatie
van het serviceflatgebouw. Momenteel is er in onze gemeente geen aangepast
woonaanbod voor senioren met een licht zorgprofiel. Met de realisatie van een 25 à 30tal assistentiewoningen wordt deze leemte ingevuld. Tevens zal vzw Lindelo een nieuw
lokaal dienstencentrum integreren in dit bouwproject. Na realisatie zal de gemeente dit
centrum exploiteren, in samenspraak met diverse lokale zorg- en andere actoren. In het
lokaal dienstencentrum zal een antennepunt van de CADO (dagopvanginitiatief van
OCMW-Lille, gehuisvest te Gierle) onder gebracht worden. Streefdoel is om de
bouwwerken aan te vatten in 2022. Wij houden jullie op de hoogte.
• Zorgnet-Icuro vzw is een Vlaams netwerk van zorgorganisaties die kwaliteitsvolle,
betaalbare en toegankelijke zorg willen aanbieden. Het betreft de koepelorganisatie van
de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en
not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn
lid van Zorgnet-Icuro, waaronder Lindelo; samen stellen ze ongeveer 130.000
personeelsleden tewerk. Lindelo neemt actief deel aan de mediacampagne ‘Ons hart
klopt voor u!’.
Eén van onze engagementen betreft ‘sociaal ondernemerschap’,
namelijk in Lindelo gaan al onze inkomsten naar uw zorg én onze medewerkers.
Wij hopen, samen met u, dat het COVID-19-vaccin een kentering mag brengen in de wereld,
zodat het ‘nieuwe normaal’ effectief kan aangevat worden.
De start van het
vaccinatiegebeuren is alvast gemaakt, volgende week zijn onze bewoners aan de beurt, doch
er dienen nog vele stappen gezet en de weg is nog lang.
Ik kan deze nota niet beter afsluiten, dan met de gekende woorden van Martine Tanghe: “Hou
het veilig, hou vol. Het komt allemaal weer goed!”
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