
 
WONEN 

Ouders, familie en wettelijk 
vertegenwoordigers 

 
DAGCENTRUM 

Ouders, familie en wettelijk 
vertegenwoordigers 

 
INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 

Netwerk 

 
De veiligheidsraad heeft vorige week vrijdag de duurtijd van de maatregelen verlengd. 

We vermoeden dat de maatregelen tot minimaal 3 mei zullen lopen. 
 

 
Dit wilt zeggen dat er geen bezoeken 
gebracht kunnen worden of dat gasten niet 
voor even naar huis kunnen gaan. Er zijn een 
aantal gasten die momenteel bij hun familie 
verblijven en voorlopig niet terug naar de 
groep kunnen komen.  
 

 
Dit wilt zeggen dat onze dagcentra gesloten 
blijven tot 3 mei.  
De kortverblijfmogelijkheden zullen 
vermoedelijk opnieuw opgestart worden 
vanaf dezelfde datum.  

 
Dit wilt zeggen dat onze individuele mobiele 
ondersteuning tot 3 mei anders dient 
georganiseerd te worden.  

   
Vanuit de overheid kunnen we momenteel 
niet op huisbezoek komen en zijn 
individuele begeleidingen zeer sterk 
gereglementeerd. 
 

 
Binnen de groepen leggen we het accent op 
de preventieve maatregelen (o.a. een goede 
handhygiëne), een goede sfeer, beweging en 
activiteiten.  
Iedereen werkt hier hard aan mee en volgt 
zorgvuldig en solidair op.  
 

  
We erkennen dat dit voor vele gebruikers en 
ouders, familieleden en dierbaren een hele 
moeilijke periode is. Gewoontes en ritmes 
worden doorbroken; door heel aandachtig te 
zijn voor contact en activiteiten kunnen we 
spanning en stress tot een minimum 
herleiden.     

 
Contact blijven houden en praten over alledaagse zaken en zorgen blijft in deze periode zeer belangrijk. Met elkaar verbonden blijven via 

telefoon of videogesprekken is van wezenlijk belang. 
 



 
We ervaren dat gasten reikhalzend uitkijken 
naar jullie brief, kaartje, telefoon of  video-
contact.  
 
 
We kunnen samen dit wederzijds contact  
aanmoedigen en stimuleren.   

 
We willen dan ook vanuit Zonnelied 
focussen op deze telefonische 
ondersteuning en advies.  
We zijn extra zorgzaam voor kwetsbare 
mensen en bieden hen een luisterend oor of 
hulp aan.   
We nemen vanuit onze dagcentra, 
maatschappelijk werkers regelmatig contact 
op.  
 
We kunnen samen dit wederzijdse contact  
aanmoedigen en stimuleren.   
 

 
We focussen vanuit Zonnelied op deze 
telefonische ondersteuning en advies.  
We zijn extra zorgzaam voor kwetsbare 
mensen en bieden hen een luisterend oor of 
hulp (op afstand) aan.   
 
We nemen vanuit Zonnelied regelmatig 
contact met jullie op. 

  
We willen daarbij ook graag samen met jullie meedenken rond dag-invulling, activiteiten, 

ondersteuning en begeleiding. 
 

 
Breng ons op de hoogte wanneer jullie suggesties hebben  

om deze verbondenheid nog meer te verbeteren. 
 

 

 
Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen. 

Jullie kunnen steeds onze diensten telefonisch of mailsgewijs bereiken. 
053/64 64 30  of info@zonnelied.be 
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