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2020 … een speciaal jaar

In februari hoorden we dat Corona niet alleen een Mexicaans biermerk was, maar we
leerden ook de andere kant van Corona kennen.
Covid 19 maakte van 2020 een zwaar jaar. Een kil jaar met veel eenzaamheid, gemis, angst…
Het verplicht fysiek afstand houden werd een letterlijk en figuurlijk sociale afstand. In het
DNA van Mariënstede zit veel contact;, warmte en ontmoeting. De onmacht van ons allen
was dan ook groot te merken dat we door de maatregelen afgesneden werden van datgene
wat onze corebusiness (‘why’) is : mensen samen brengen en verbinden. Maar we zijn
veerkrachtig en in moeilijke tijden ontstaan er ook kansen, uitdagingen en werden we
(positief) verrast door de solidariteit en inzet van velen.
Die positieve kijk maakt dat we als Mariënstede ondanks covid 19 kunnen terugblikken op
een ‘ander’ en ‘eigenaardig’ jaar, maar zeker ook met mooie momenten.
We laten gebruikers, ouders, vrijwilligers en personeel aan het woord… elk hun verhaal.
Naast het geschreven woord willen we met enkele kleine filmfragmenten jullie meenemen in
de wereld van mensen met verborgen ‘talenten’.
Lees … geniet en geloof me als ik vertel dat profit en non-profit een oude waarheid is en total
-profit de nieuwe toekomst (visie). Laten we niet groeien, maar bloeien !
We bewandelen de weg van de betekeniseconomie. Hier streeft men ernaar gelukkig te zijn
door iets te betekenen in relatie tot anderen en de omgeving.
Lieven Detavernier
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Groeien was het toverwoord de afgelopen jaren.
Bedrijven moesten groeien, groeien en groeien.
Door de economische crisis is daar plotseling een
eind aan gekomen. Maar is groeien eigenlijk zo
verkeerd?
Groeien is goed. Groeien is natuurlijk. Alles in de
natuur groeit. Iets dat niet groeit, gaat dood.
Groeien is niet een doel, maar eerder een middel.
Na groei komt bloei. Groeien zegt niets, bloeien
wel. Als ik je een paar stengels laat zien, dan weet je
nog niet om welke planten het gaat. Bloemen
zeggen meer.

Hard trekken aan pril opkomende sprietjes leidt niet
tot het sneller groeien van het sneeuwklokje. Net zo
min als het steeds opgraven van het bolletje om te
kijken of er al iets groeit helpt. Zorg, aandacht en
geduld zijn kernwoorden bij groei.

Groeien is prima als er ook tijd is om te bloeien.
Bloeien kost veel energie en is verschrikkelijk
bevredigend. Bloeien maakt mooi en aantrekkelijk.
Letterlijk aantrekkelijk. Op bloeiende bloemen
komen bijen, bloeiende organisaties trekken nieuwe

De organisatie te laten bloeien doe je door te
investeren in de cultuur en in de identiteit. Een
aansprekende identiteit die goed is doorgevoerd in
een organisatie inspireert. Een identiteit die mooi,
aantrekkelijk, leuk, bijzonder, lekker, origineel,
creatief en onderscheidend is. Investeren in de
cultuur doe je door te investeren in leuke
initiatieven als bedrijfsuitjes en beloningen als
feestavonden. Niet een voorspelbaar kerstpakket,
maar activiteiten die verrassen. De uitingen van
bloei zijn goed voor sfeer, teamspirit, trots, fun,
inspiratie, winning mood en voor een uitstraling
naar de markt.

Altijd maar willen groeien is niet natuurlijk. In de
natuur is er na een tijd van groeien (lente en zomer)
een tijd van terugtrekken (herfst en winter). Dat
stelt de natuur zich in staat om te herstellen en zich
op te maken voor een nieuwe groeispurt. Groei
gaat stapsgewijs. Groeien is geen lineair proces
zoals veel organisaties nastreven.
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Doelgroepen
Woonondersteuning

Mentaal 66%

Residentieel

46

Bruggensteun

26

PVF

14

RTH

7

Motorisch 14%

15

Varia

5

Autisme 19%

20

Psychisch 1%

1

Dagondersteuning
Atelierwerking

44

70

PVF

36

RTH

8

Varia

0

Totaal

LM

33

MM

24

EM

13

106

Geslacht

In totaal ondersteunden we op 31/12/2020 in Mariënstede 106 gebruikers,
daarvan werden 10 gebruikers zowel ondersteund in de atelierwerking als in
Bruggensteun;

Man

62

59%

Vrouw

44

41%

Totaal

106

Opname en vertrek
Opname

Vertrek

Woonondersteuning
Residentieel

0

Bruggensteun

0

0
PVF

0

RTH

0

PVF

0

0

RTH

0

Varia

0

Varia

0

PVF

3

PVF

0

RTH

1

RTH

1

Varia

0

Varia

1

Dagondersteuning
Atelierwerking

4

6

2

Leeftijd
Afdeling

Jongste

Oudste

22

73

Gemiddeld

Woonondersteuning
residentieel

Bruggensteun

50,33

24

65

42,7

22

65

36,6

-

-

-

Huizen

51,8

Kasteel

48,4

Dagondersteuning
Atelierwerking
Noodsituatie

Woonondersteuning residentieel
< 30

3

30-39

3

40-49

15

50-59

17

60-69

7

> 70

1
Totaal

46

Woonondersteuning Residentieel
20
15
10
5

7

30-39

4

40-49

6

50-59

7

60-69

2

>70

0
Totaal

26

7
3

3
1

0

Woonondersteuning Bruggensteun
< 30

17
15

Woonondersteuning Bruggensteun
20
15

10

7

7

6
4

5

2
0
0

Dagondersteuning
< 30

16

30-39

12

40-49

8

50-59

4

60-69

4

>70

0

Dagondersteuning
20
16
15

12

10

Totaal

42

8
4

5

4
0

0
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Aantal personeelsleden op 31/12/2020 (volgens de sociale balans)
2018

2019

2020

Voltijds

21

23

20

Deeltijds

50

48

47

Totaal

71

71

67

Voltijds equivalent

52,80

54,90

52.6

Gemiddelde leeftijd

43,62

44,92

44,48

Activiteit

Uren/jaar
2018

2019

2020

Weekend-koken

606

642

372

Klusjes

970

1325

378

Uitstappen

353

396

87

Vervoer

1740

1803

1001

VLOD– of VSPW-cursisten

260

Wordt niet meer
als vrijwilligerswerk
beschouwd

-

Atelierhulp (o.a. winkel, sport, huifkar, …)

1420

1885

662

13

44

6

Allerlei (o.a. post, feesten, film, foto, …)

1138

1097

726

Totaal

6500

7192

3232

Koor en stiltegroepje

Deze getallen zijn gebaseerd op de tabellen van Kristin en Hilde.
Wat niet opgenomen is:
 Het niet-geregistreerde vrijwilligerswerk binnen Bruggensteun.
 De imkers
 Vrijwilligersuren voor opstart nieuwe zuivel
 De spontane bezoekjes van verscheidene vrijwilligers aan bewoners.
 De uren dat vrijwilligers er gewoon zijn voor bewoners
 De uren die men vergeet te noteren
 De inzet van de werkbegeleiders voor begeleid werk
 Noord-Zuidraad : zetelen voor Mariënstede : Heidi Six
 Milieuraad : zetelen voor Mariënstede : Eric Cosijns
 Acties voor de ‘Warmste Week’
 Vrijwilligerswerk van personeel
 ...
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We maakten de keuze om Jenne langer thuis te houden
dan gevraagd en de coronaregels ook strenger toe te
passen dan gangbaar.
Dit vooral vanwege mijn angst dat zij besmet zou zijn.
Door haar afhankelijkheid op vele vlakken (vooral het
zich niet kunnen uitdrukken t.o.v. vreemden) duikt een
doembeeld van ‘moederziel alleen in het ziekenhuis’ bij
mij op. Dit was vooral in het begin van de crisis het
geval. Wie besmet raakte, werd volledig geïsoleerd.
De weken, maanden thuis vroegen wat aanpassing. Er
moest heel wat structuur ingebouwd worden tijdens de
dag: bijna atelierwerking thuis. Jenne had dagelijkse
items zoals: fietsen, poetsdoekjes plooien, blaadjes
plooien en in enveloppes steken, stofzuigen, … Die
maanden thuis bevestigden zeker hoe belangrijk de
routinewerkjes zijn (zoals bijvb.in Smak).
Voor de invulling van de dag kwam zus Silke gelukkig
met heel wat creatieve ideeën en materialen, alhoewel
ze door de coronamaatregelen niet rechtstreeks mocht
instaan voor opvang. Het leken wel maanden met enkel
maar zorg.

Het gedeeltelijk vaccinatieplan (door overheid bepaald)
waarbij inwonende gebruikers en personeel
gevaccineerd werden, kwam onlogisch over. Gelukkig
zijn de verdere vaccinaties nu ook gepland.

Jenne zelf paste zich opvallend vlot aan aan de
maatregelen (vb. op afstand blijven, mondmasker
dragen,…) maar had wel haar eigen interpretatie. Zo
denkt ze dat ze ook op afstand moet blijven van
voorwerpen (vb. auto).

Door de coronatijd thuis beseffen we nu nog meer dan
ooit hoe belangrijk de dagelijkse opvang met de
atelierwerking is, zowel voor Jenne als voor ons.

Bij het afhalen van Jenne in Mariënstede merkte ik ook
dat de meeste gebruikers ook vlot omgaan met deze
maatregelen.

Hierbij dus dankjewel voor jullie
inzet.

Ik miste wel de mogelijkheid tot contact met
begeleiders, andere ouders,… Even navragen hoe het
was, voelde bij mij al ongemakkelijk aan vanwege de
afstandsregels.

Martine Cool,
ma van Jenne Carly
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Met de eerste lockdown hebben we Els thuis
gehouden. Gelukkig hadden we die periode goed weer
en konden we iedere dag een wandeling of een
fietstocht maken.
Het moeilijkste was om iedere dag een zinvolle invulling
te geven aan Els' dagindeling. Zij kon zich ook bezig
houden met luisterboeken en luistertijdschriften.
Els mist vooral het sociale contact bij de activiteiten van
Mariënstede. Wij konden dat onmogelijk zelf invullen.
Door haar beperkingen kon zij ook niet via skype in
contact komen met haar medebewoners.
Door de lange duur van de crisis werd het zeer
lastig. Het was dan ook een verademing voor ons, maar
zeker voor Els toen zij terug kon, naar haar vertrouwde
leven in Mariënstede.
De tweede periode in oktober was korter maar ook
moeilijker. Door het slechte weer konden we minder
buiten. Els meenemen naar een winkel zat er ook niet
in.
Wat wij nu vooral missen is het spontane contact met
de mensen van Mariënstede (begeleiding, directie en
ouders).

Ook de jaarlijkse activiteiten ( film, barbecue, ....)
missen we. Daar blijven we voeling houden met het
leven in Mariënstede.
We beseffen maar al te goed wat Mariënstede voor Els
en ook voor ons betekent.
We zien hoopvol uit naar het
normale van vroeger.

Jacques en Rita
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Alain begon in volle coronaperiode met
vrijwilligerswerk in Mariënstede. Hij ging van start in
maart 2021.
Mijn eerste kennismaking met Mariënstede was via
mijn dochter Louise. Deze mocht bij jullie stage lopen
als verpleegkundige.
Na haar dagshift was zij telkens enthousiast over de
werking en personeel, zodanig dat wij op een zondag
eens bij jullie op bezoek kwamen om in de cafetaria
iets te drinken, dat was buiten op de vorige locatie
(HIP). Wat er mij enthousiast maakte was de
spontaniteit en de gemoedelijkheid van de mensen die
daar verbleven. Daar was de interesse om
vrijwilligerswerk ontkiemt. Na enige tijd kwam het
winkeltje in Rollegem-Kapelle. Daar voerde ik een
eerste gesprekje omtrent vrijwilligerswerk.

Geert komt al jaren als vrijwillige buschauffeur naar
Mariënstede. Tijdens de eerste lockdown werd het
vrijwilligerswerk even onderbroken. Omdat hij een
vaste buschauffeur is, werd hij meegenomen in de
vaccinatielijst van Mariënstede.
Ik ben al ongeveer 11 jaar vrijwilliger in Mariënstede.
Elke dinsdag neem ik het vervoer op mij van het
dagcentrum. Dit zowel ’s ochtends als ’s avond.

Door corona was de informatie die ik doorgaf wat
verloren gegaan, maar na wat speurwerk van Lien &
Hilde werd er contact gezocht.

Tijden de eerste lockdown werd het vrijwilligerswerk
verplicht onderbroken door covid 19. En door een
medische ingreep bleef ik tijdens de zomer ook thuis.
Gelukkig kon en mocht ik de busritten na nieuwjaar
terug hervatten. Men vroeg mij of ik enige angst
ondervond tijdens het uitvoeren van het
vrijwilligerswerk. Persoonlijk vind ik dat ik helemaal
geen redenen had om angstig te zijn, mits de in
achtneming van de aanbevolen maatregelen die
correct opgevolgd werden door Mariënstede. Toch voel
ik aan dat corona enkele veranderingen met zich
meedraagt. Volgens mij is er iets minder contact met
de bewoners dan voordien tijdens de rit. Bij momenten
kon het vroeger er luider aan toe gaan, nu is het
algemeen stiller op de bus.

Corona heeft zeker geen invloed op deze beslissing
gehad. Daar het al vast stond voor mij, dat als het
werkschema van mij het toeliet ik bij jullie ging
informeren.
Vanaf dat de coronamaatregelen het toelaten zou ik
graag meer betrokken zijn met bewoners, in
allerlei taken. Maar momenteel help ik wel al af en toe
achter de schermen mee in het recyclageatelier om
kabels te knippen.
Bij mijn kennismakingsgesprek was ik overtuigd dat dit
een juiste beslissing was. Daar ik al veel appreciatie
kreeg van het personeel.
Tijdens mijn momenten als vrijwilliger in de
recyclageafdeling werd ik zeer gemoedelijk onthaald
door jullie medewerkers. Dit was
voor mij een aangename ervaring.
Waar ik zeker al uitkijk naar mijn
volgende moment.

Laat ons hopen dat we zo vlug mogelijk kunnen
terugkeren naar ‘het normale’.
Want persoonlijk zie ik geen
positieve punten aan het
coronaverhaal. Voor mij mag het
dus allemaal terugkeren zoals voor
de coronacrisis.
Geert Moors

Groetjes, Alain Devos
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Marijn deed zijn eerste vrijwilligersopdracht voor
Mariënstede in april 2021, dus in volle coronaperiode.
Mariënstede is niet zijn enige plek waar hij
vrijwilligerswerk uitvoert, hij rijdt onder andere ook
voor het OCMW.

Inge & Johan komen al een hele tijd koken in het
weekend voor de woondienst. Heel even mocht men
niet meer komen koken, gelukkig was dit niet van lange duur. Het koken is één van de weinige vrijwilligerstaken die nog mocht blijven doorgaan, mits heel wat
aanpassingen.

Ik kwam terecht bij Mariënstede via het sociaal
restaurant in Dadizele. Het witte busje moest ik komen
ophalen in Mariënstede.

Hallo,

Aangezien ik dolgraag met de auto rijdt, melde ik mij
dan ook zonder twijfelen aan om vrijwillig chauffeur te
zijn. Dit was net voor de eerste coronagolf in België.

Sinds een tijd zijn Johan en ik vrijwillig kok in het weekend. Onze 3 kinderen zijn het huis uit, dus kunnen wij
evengoed eens in Mariënstede lekker eten klaarmaken
in plaats van thuis.

Net voor de lockdown, reed ik al enkele keren met
gebruikers rond. Aalst carnaval was één van die
activiteiten. Maar toen kwam corona roet in het eten
strooien. Het bleef stil rond vervoersvragen binnen
Mariënstede.

We hebben daar een perfect uitgeruste grote keuken
waar we zonder problemen eten kunnen maken voor
alle mensen en begeleiders van de woondienst. Johan
en ik zijn een geolied team, we vullen mekaar perfect
aan.

Tot nu in april toen Hilde mij contacteerde. Ik volgde al
eens een busrit mee met de mensen van het
dagcentrum en ging ook om de groenten naar de
veiling.

Koken in Mariënstede werd in korte tijd een topmomentje van onze week.
Tot corona besliste dat het even anders moest.

Ik gaf me vooral op om chauffeur te zijn meestal in het
weekend of de late uurtjes voor de uitgaanders.
Daarnaast zou ik ook graag barman zijn in de
cinemazaal, maar met de corona kwam er dit niet van.

We zijn verborgen achter een mondmasker, we krijgen
in de keuken geen bezoek meer van Marc of Colette,
kunnen tussenin niet even een ‘kletske’ doen in de living met wie daar is en mogen niet meer samen aan
tafel.

Ik hoop dat we binnenkort weer gezellig zonder
mondmaskers en zonder plastic wanden een goed
gesprek kunnen voeren tijdens een rit. En dat ik de
gebruikers kan voeren naar hun eerste feestje.

Maar we maken er het beste van. Meestal is onze tafel
in het bureau van Lieven mooi gedekt en ik versier elke
kar, die voor boven en voor beneden, meestal met een
bloempje of een tekstje.

Ik voel dat ik in Mariënstede te maken krijg met een
heel toffe bende gebruikers en
bewoners die goed georganiseerd
zijn.

Zoals steeds geldt in Mariënstede:
“iedereen maakt er het beste van”.
We geven niet op en kijken uit naar
zoals het vroeger was.

Groetjes, Marijn

Veel liefs, Johan en Inge
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Nathalie haar vrijwilligerswerk werd stopgezet tijdens
de coronaperiode. Ze verlangt alvast om terug te
komen!
Dag lieve iedereen, wat mis ik jullie … na zo een lange
tijd.
Voorheen waren mijn dagen gevuld met de ene week
de winkel (donderdagnamiddag) en de andere week
kaartjes maken (maandagochtend). Maar nu voelt het
zo leeg al die weken, maanden, jaar…

Ik mis enorm de mensen in Mariënstede, hun babbels,
het samenwerken, leren van elkaar, soms gewoon om
samen te zijn terwijl je elkaar niets zegt, de kaartjes
samen ontwikkelen en deze zien pronken in de winkel,
aanvullen van de schappen in de winkel en deze met
veel plezier dan verkopen.
Maar vooral de fonkeling in de ogen van de gebruikers.
Daarvoor doen we het.

Het vrijwilligerswerk betekent voor mij heel veel. De
verbondenheid, mensen ontmoeten, iets doen voor een
ander en nog zo veel meer.
Als ik naar het ‘warme huis’ van Mariënstede kom is het
als THUIS komen. Ik voel direct die warmte en terug die
verbondenheid.
Waarom ik bij jullie vrijwilligerswerk doe is omdat ik
altijd een bepaalde voeling heb gehad om samen te
werken met mensen met een beperkingen hun
mogelijkheden.

Gelukkig heb ik nog een beetje contact met jullie via
Facebook en Instagram. De foto’s die we samen delen
is een plezier om te zien. Maar het is hetzelfde niet…
Hoop en geduld. Hopen op een betere tijd en terug
verenigd te worden met jullie lieve vrienden (maar dit
zijn jullie wel geworden).

Via via ben ik bij jullie gekomen… ben ik blijven plakken
en dit met veel plezier en liefde.
Momenteel vul ik die leegte, want dit is zo een beetje,
met veel te gaan wandelen, lezen, telefoneren,
kokkerellen, in de tuin wat te werken. Maar het is
hetzelfde niet…

De goesting om terug bij jullie te zijn is héél groot.

Jullie hebben mij heel veel bijgebracht en dit vind ik het
belangrijkste voor me.

Laat het vaccin nu maar komen en ik cross naar
Dadizele om bij jullie te zijn. Na de
corona gaan we er een lap op
geven!

We accepteren elkaars beperkingen maar tillen de
mogelijkheden van elkaar naar omhoog. (de genstertjes
van Bart Peeters :-)).

Lieve en warme groeten,
Nathalie
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Onze jonge gebruikers (Manu, Brian, Jordy, Kimberley,
…), zien uit naar begeleid werk. Ze popelen om in de
buurt aan de slag te kunnen en hun droom waar te
maken. Voor Jordy werd dit alvast concreet: hij was
klaar om te starten met zijn nieuw begeleid werk in het
restaurant De Baselic in Dadizele. Maar, juist op de
startdag kwam de kink in de kabel.
Het virus, dat eerst ver weg was in China, kwam nu ook
onze kanten uit. Plots, van de ene op de andere dag,
mochten de vrijwilligers niet meer binnen in
Mariënstede en werd alle begeleid werk ‘on hold’
gezet. Deze crisis zorgde ervoor dat ik een totale
jobwending moest nemen. Het dagelijks organiseren
van de vrijwilligerswerking en begeleid werk viel
helemaal weg. Ik mocht zelfs niet meer binnen in het
kasteel aangezien ik nu in de bubbel met de mensen
van de Huizen werkte. Er was een strenge scheiding
van mensen en ruimtes. Ik beantwoordde dus thuis de
mails, mocht mijn broer Geert niet meer zien die in het
kasteel woont, bleef een week thuis omdat mijn
levensgezel hoge koorts had en het misschien corona
was, kortom veel vraagtekens en onzekerheid aan het
begin van de crisis.

Maart 2020 — Locatie: het spiksplinternieuw Huys van
Cyriel. Drie avonden opeenvolgend organiseerde ik
samen met Kristin Logie een primeur voor de
vrijwilligers: de allereerste film in onze gloednieuwe
dorpscinema. Daarna was het gezellig genieten van een
hapje en een drankje in het pas in gebruik genomen
zuivel-en chocolade atelier. 30 mensen per avond die
voor het laatst dicht opeen gezellig samen
doorbrachten met veel warmmenselijke contacten.

We hadden ook net de opening van ’t Huys van Cyriel
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met veel enthousiasme georganiseerd voor gebruikers,
familie, het netwerk van Mariënstede en de buurt. De
uitnodigingen voor de opening waren net verstuurd
toen de ‘Blijf in je kot’ quote gelanceerd werd. We
dachten eerst de opening te kunnen verplaatsen maar
moesten uiteindelijk annuleren samen met ‘Cinema
Malfait’ van Circus Ronaldo die ook voor deze opening
uitgenodigd werd. Zo jammer! Zoveel mensen stonden
met hart en ziel klaar voor dit openingsweekend. Het
evenement moest door veel vrijwilligers geschrapt
worden op hun kalender.
Oktober 2020 — Mariënstede zette door en nodigden
circus Ronaldo uit voor hun corona veilige voorstelling
‘Applaus’. Ik zocht andermaal een ploeg vrijwilligers
bijeen o.a. om de circustenten op te zetten maar ook
dat mocht niet zijn. Een opstoot van corona in de
gemeente zorgde ervoor dat de burgemeester ingreep
en alle culturele evenementen schrapte in die week.

De crisis had echter ook zijn voordelen:
Collega’s zonder overvolle agenda’s zijn meer flexibel.
Begeleiders en bewoners, die steeds in hetzelfde
groepje werken, ervaren hierdoor meer rust. Er is
eenvoud en tijd door minder organisatie…… Leren we
hieruit voor de nieuwe toekomst?

De kaaspakkettenverkoop, die samen met vrijwilligers
georganiseerd wordt, werd net niet geschrapt.
Vrijwilligers namen het risico om, coronaproof, vele
pakketten klaar te maken. De verkoop kon gelukkig
toch doorgaan.

We misten de warmte van de vrijwilligers die dagelijks
over de vloer kwamen. Van op afstand kregen we
echter veel warmmenselijke tekens van verbondenheid
en er waren ook nog de kookvrijwilligers, de
klusjesvrijwilligers en onze buschauffeurs die het risico
namen om de mensen van en naar huis te brengen
ondanks corona. Zij bleven moedig doorzetten.

Voor de gebruikers werd ook alles anders maar wonder
boven wonder hielden de meesten zich kranig. Ook zij
voelden de ernst van het virus.
Een crisis betekent ‘alle hens aan dek’ en iedereen
inzetten waar meest nodig en ook samen het hoofd
bieden aan de problemen die op ons zouden afkomen.
We wisten in het begin niet wat ons te wachten stond.
Misschien moesten we ook bijspringen in de rusthuizen
in de buurt. Veel vraagtekens. Ik werkte in
verschillende ateliers: keuken, recyclage, smak, tuin,
bakkerij, mediatheek, renne, kamishibai,… , begeleidde
de bezoeken van familie aan de bewoners in het
weekend en deed het nodige organisatiewerk voor de
vrijwilligers die toch nog langs kwamen. We dachten
dat dit voorlopig en tijdelijk zou zijn, maar het duurde
langer dan we dachten en het werd het nieuwe
normaal.

Het belangrijkste in 2020 was het feit dat er geen
corona slachtoffers waren in Mariënstede. Ik voel me
ook dankbaar dat ik in dat jaar kon blijven werken met
mensen, weliswaar op afstand en met die vervelende
mondmaskers. Onder de mensen zijn is zo leven
gevend. Ik hoop dat de corona
crisis op wereldvlak
en in Mariënstede een nieuwe
toekomst mogelijk maakt met
een economie ten dienste van
‘de mens’ en ‘de natuur’.
Hilde Decoene
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Een tijdje geleden werd de vraag gesteld of er
medewerkers zijn die hun verhaal, ervaringen,
belevingen,… in het coronajaar 2020 willen vertellen.
Wat is voor jou de gebeurtenis, anekdote, ervaring in
Mariënstede die in je geheugen blijft staan?
Eenzelfde gebeurtenis was zowel negatief als positief. Er
was een uitbraak in de huizen. Alle bewoners moesten
10 dagen in kamerquarantaine. Negatief was dat we
onvoldoende op voorhand konden inschatten hoe
ingrijpend dit zou zijn, onvoldoende voorbereid waren.
Voor de bewoners én het personeel was dit een heel
zware periode. Positief was dat ik wel het gevoel had
dat ik iets bijgedragen had aan het welzijn van onze
bewoners door bv. extra te komen werken voor een
openlucht moment tijdens de quarantaine. En dat ik ook
iets kon betekenen voor de collega’s; samen aan één
zeil trekken, en zorg dragen voor elkaar, want het was
heftig.

Wat heeft je tot denken gezet, wat kunnen we eruit
leren?
Zorg voor gebruikers én personeel. Hangt nauw
samen. Beiden zijn broodnodig.
Dienstoverschrijdend werken is in zo’n situatie
essentieel; dit kan beter uitgewerkt worden.
2020: in 3 woorden/zinnen?
Heftig
Zorg dragen: voor bewoners,
collega’s, het netwerk van
bewoners en je eigen netwerk.
Het belang van zelfzorg nog
meer ingezien.

Op welke plek kwam je tot rust na een drukke,
stressvolle werkdag?
Heel moeilijk om tot rust te komen. Het bleef in je
kleren hangen, en hield je thuis bezig. Ik hoorde bij
collega’s hetzelfde verhaal… Het best was een stille
plek, maar in corona-tijden is het zelfs in de natuur
zo stil niet meer…

Angelique Vanhee
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Hallo iedereen,
Als jullie telefoneren naar Mariënstede dan is de kans
groot dat je mijn stem als eerste hoort. Mijn naam is
Winnie en ik verzorg nu al 8 jaar het onthaal van de
administratie. Zowel gebruikers, personeel als
bezoekers aan Mariënstede kunnen bij mij terecht met
diverse vragen. Op een vriendelijke manier probeer ik
hen te helpen .
Samen met de collega’s van de administratie draag ik
ook mijn steentje bij aan de organisatie van de feesten
ten voordele van Mariënstede. Covid19 maakte van
2020 een uitdagend evenementenjaar ! Ondanks onze
inzet moesten we leren omgaan met teleurstellingen
maar het zijn vooral de positieve reacties en vibes die
ons stimuleerden om telkens opnieuw met volle moed
erin te vliegen.

Zo lanceerden wij tijdens onze eerste
kaaspakkettenactie met een bang hartje onze nieuwe
verpakking. Van kop tot teen recycleerbaar en
gemakkelijk om mee te nemen. De enthousiaste
reacties waren TOP ! Ook de helpende vrijwilligers
konden onze nieuwe aanpak – coronaproof en veilig waarderen.

Eindelijk was het zover : woensdag 21 oktober, de hele
caravaan van Circus Ronaldo is op weg, de coronainspectie keurt alles goed,… we zijn in extase ! Tot we
kort na de middag het ongelooflijk zware verdict van de
gemeente krijgen : door de slechte cijfers mag zelfs dit
buitenevenement niet doorgaan. Natuurlijk hebben wij
begrip want de gezondheid van onze medemens komt
op de eerste plaats doch dit neemt niet weg dat de
ontgoocheling ontzettend groot was ! Al dat mooie
werk, 3 voorstellingen volledig uitverkocht,
cultuurliefhebbers moeten teleurstellen,…

Meer dan ooit realiseerde ik mij dat feesten
organiseren eigenlijk verbindend werkt. Neem nu ons
jaarlijks eetfestijn. Eigenlijk is dit zoveel meer dan een
BBQ’tje. Het brengt mensen samen en zorgt voor
warme contacten. Warme contacten… die we nu
allemaal ongelooflijk missen….

2020 was een jaar van vallen en opstaan… leerde mij
vooral om creatief te zijn en de mooie dingen te zoeken
in het kleine van elke dag.

Toen Danny Ronaldo van Circus Ronaldo ons vertelde
dat hij aan een coronaproof voorstelling werkte
durfden we luidop te dromen. Het grote Circus
Ronaldo opnieuw op de terreinen van Mariënstede.
We waagden de sprong, prikten een datum in oktober
en beten ons vast in de organisatie : sponsors zoeken,
flyer en banner ontwerpen, reservatiesysteem
ontwikkelen, tickets digitaal versturen, een systeem
uitdokteren om alles veilig te laten verlopen,…

Eindigen doe ik graag met de woorden van Martine
Tanghe tijdens haar laatste
journaal : “Alles komt goed !”.
Hou het veilig en wie weet
zien we elkaar binnenkort
aan het onthaal !
Winnie Declercq
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