Beste vrienden van Den Brand,
De afgelopen vijf maanden waren voor ieder van ons bij Den Brand en ook wellicht
voor ieder van jullie de vreemdste maanden uit ons leven. U kent het hele woordenboek ondertussen van buiten: corona, lockdown, in uw kot, COVID-19, testen, quarantaine, ontsmetten, mondmaskers, beschermingskledij, procedures, nieuwe normaal,
geen activiteiten, … .
Over één ding zijn we heel blij: dat we tot nu toe (maandag 27 juni ’20), op één geïsoleerd geval na, bij de bewoners geen besmettingen hebben vastgesteld. En ook bij
het team viel het goed mee. Enkelen hadden in familieverband een besmetting of
symptomen. Zij handelden meteen zeer alert en verantwoordelijk, zodat er geen verdere besmettingen overwaaiden.
In deze editie van “Brandalarm” willen we nu eens niet stilstaan bij corona zelf, de
risico’s, de maatregelen,… . Deze editie gaat vooral over alle positieve dingen die de
bewoners en de teams nog wél hebben kunnen doen. Wandelen, filmen, koken, bakken…
De begeleidingsteams hebben hun beste beentje voorgezet om het voor de bewoners,
ondanks alles, toch nog aangenaam te maken. Ze hebben dat fantastisch gedaan en
blijven dat doen, waarvoor een groot applaus! U vindt er wat echo’s van in deze pagina’s.
In afwachting van enerzijds leren leven met “het nieuwe normaal” en anderzijds de
verdere evolutie van een mogelijke “tweede golf”, wens ik u allen een fijne zomer.
Geniet en zorg voor elkaar, maar blijf voorzichtig, zeker met onze bewoners en gebruikers in de buurt.
Jo Stas
Algemeen Directeur
vzw Den Brand
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ZORGHELDEN
Op 13 maart 2020 veranderde het coronavirus onze werking compleet. Mondmaskers,
afstand houden, geen knuffels of vriendelijke kusjes meer. Het was en is nog steeds
aanpassen en vreemd voor onze bewoners en begeleiders. De deuren van onze dagcentra en ateliers werden plots gesloten en gebruikers en hun families moesten zelf
een opvangplan bedenken. Families moesten kiezen of ze hun familielid naar huis lieten
komen of ze hen voor wie-weet-hoe-lang niet meer zagen. Het is moeilijk geweest.
Vanaf 1 juli zijn we beginnen werken in het ‘nieuwe normaal’. We kijken dus positief
naar de komende maanden. Bij deze nog 1 keer een groot applaus voor iedereen
die de afgelopen maanden in een moeilijke situatie bleef doorgaan. HELDEN!

EVENEMENTEN - UITSTAPPEN
Uit voorzorg werden alle interne en externe activiteiten die groep overschrijdend
zijn, geannuleerd. De projecten hebben hun leefgroepreis moeten afblazen en ook de
jaarlijkse reis van Den Brand in september is verzet naar volgend jaar.
Wat wel doorgaat is onze Moederdagactie op 15 augustus! Je kan een heerlijk ontbijt en/of een prachtig bloemenboeket bestellen om je mama, moeke, oma, … in de
watten te leggen. Alles gebeurt in veilige en hygiënische omstandigheden. De helpers
die de ontbijten samenstellen, dragen mondmaskers en handschoenen. De chauffeurs
die aan huis leveren, bewaren voldoende afstand en dragen ook mondmaskers. Als je
je ontbijt wil afhalen, vragen we om afstand te bewaren en een mondmasker te dragen. Betalen kan enkel via overschrijving. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op
en we zoeken naar een oplossing.
Wat kan niet omwille van corona is:
- bestellen via onze projecten Brand 6 en Huis Lierseweg.
- cash betalen via ons projecten, bij levering of afhalen
(uitzonderlijk wel bij afhaal in Huis Lierseweg in Herentals)
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NIEUWE STEK IN LIER
De laatste maanden is onze logistieke dienst bezig geweest met één grote ‘klus’: het
nieuwe dagcentrum in Lier! Dat opende op 15 juni de deuren. Corona was hier een geluk
bij een ongeluk. Doordat het dagcentrum gesloten was, konden ze zich in Lier helemaal focussen op hun nieuwe stek. En met een prachtig resultaat! Al dat harde werk
zorgde ervoor dat de gebruikers na een lange periode thuis in
een fraai pand konden binnen stappen (mét mondmasker natuurlijk).
Een officiële opening kan helaas nog niet. We hopen dit in het
najaar te plannen. Kan je je nieuwsgierigheid niet bedwingen?
Klik dan op deze link en stap mee door de deur van ons prachtig, vernieuwd Dagcentrum Lier!
https://www.facebook.com/denbrand.vzw/videos/2335410193427807

VANUIT ONS KOT
Het is niet omdat we in ons kot moesten blijven, dat we geen plezier hadden! In de
wekelijkse coronanieuwsbrieven en via facebook kon je zien hoe onze begeleiders en
bewoners creatief aan de slag gingen in een lastige situatie. Er werd geknutseld, gekookt, gebakken, gepicknickt, gebarbecued, gekiend, gefietst, gewandeld, gehovenierd, gezwaaid en geapplaudisseerd. En nu zijn we klaar voor de zomervakantie, af
en toe uit ons kot! Fijne vakantie aan iedereen!
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VLINDERTEAM
Het Vlinderteam van Den Brand denkt na over hoe onze bewoners en gebruikers omgaan met rouw en verlies. Een moeilijk onderwerp maar belangrijk om bespreekbaar
te maken. Ze werkten de afgelopen twee jaar aan een ‘Vlinderwensenboekje’. Met dit
werkboekje kan onze begeleiding rouw en verlies bespreek maken met een bewoner
als die daar nood aan heeft. Twee jaar lang werkten de werkgroep aan de inhoud en
de lay-out: hoe maken we het duidelijk maar niet te confronterend, de bewoording
moest eenvoudig maar niet kinderlijk zijn, met welke vragen zitten onze bewoners op
dat moment en hoe gieten we dit alles in een mooie werkboek. Allemaal vragen waar
diep werd over nagedacht. Met trots werd ‘Mijn Vlinderwensenboekje’ voorgesteld aan de groepen.
Het Vlindermoment in mei kon niet doorgaan. Rond Allerheiligen plannen we jaarlijks een 2de herdenkingsmoment.
Hopelijk kan en mag dit doorgaan.

PERSONEELSBERICHTEN
In het voorjaar moesten we ‘een monument’ van Den Brand laten gaan. Na een lange
carrière van 21 jaar, voornamelijk binnen de huizen van Beschermd Wonen in Herentals, mag Leen D.W. genieten van haar welverdiend pensioen!
Leen, bedankt voor alle jaren van inzet.
Geniet van de rust, je gezin en verre reizen die je ongetwijfeld nog zal maken!

Liselot (orthopedagoog) verwacht in september haar 2de kindje. Om zich in alle rust
te kunnen voorbereiden is ze sinds eind mei met bevallingsrust. Alissa zal haar taken
overnemen. We wensen Liselot een vlotte bevalling.
In Brand 1 start binnenkort een nieuwe projectverantwoordelijke.
Sabien is al een tijdje een andere weg ingeslagen binnen Den Brand.
Vanaf eind september start Chantal in het team van Brand 1.
Welkom Alissa en Chantal!
Op 14 maart kregen we het droevige nieuws dat Annie V. overleden is. Annie was al
vele jaren lid van de Raad van Bestuur van Den Brand.
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BEWONERS
Molse G-sporter van het jaar
Op 28 februari werd Patrick (Brand 3) verkozen tot de Molse G-sporter van het jaar!
Tijdens een officiële ceremonie werd de titel met bijhorende trofee overhandigd.
Ook Karina (Brand 1),Henny en Kim (BW Mol) vielen in de prijzen dankzij hun prestaties tijdens het bowlen. Wat zijn we trots op hen!

Feestvierders
Boudewijn (Brand 1)
vierde zijn
55e verjaardag!

Marleen (Brand 3) kreeg
een groot feest voor
haar 60e verjaardag!

Marleen werd 2 keer gevierd! De bewoners en het
team van Brand 3 zijn heel
blij dat ze nu
permanent deel uit maakt
van hun groep!
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Alerte bewoners in Herentals
Begin mei was er een kleine brand in het huis van Beschermd Wonen
op de Lierseweg in Herentals. De aanwezige bewoners reageerden
heel alert! Goed gedaan van hen! Ook aan de begeleiding van het huis
Lierseweg, de brandweer en de politie van Herentals een welgemeende
dankjewel om onze bewoners op te vangen! De weinige schade die er
was, is ondertussen hersteld.

BBQ in Huize Boni Wouters
Als het mooi weer moet er af en toe gebarbecued worden. Dat staat vast! De bewoners en begeleiding van Huize Boni Wouters denken er net hetzelfde over. Lekker in
het zonnetje met een drankje en heerlijk geurende tafel. Dat heeft gesmaakt!
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Atelier Mol op stap
Onze ateliers zijn sinds begin deze zomervakantie terug open. Ze maakten al enkele
uitstappen naar rustige plekjes. Op deze foto’s zie je de bewoners van Brand 1, Brand
3 en Brand 6 genieten van een terrasje en een wandeling in het Prinsenpark.
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KUNST
De tentoonstelling ‘Brandschoon’ in samenwerking met ’t Kristalijn, kunstacademie
Mol en vzw Den Brand kon dit jaar niet doorgaan. Toch toonden onze bewoners zich
van hun creatiefste kant!
VZW Kunstbaan werkt in bedrijven kunstprojecten uit samen met een kleine groep
van personen met een beperking die woonachtig zijn in de buurt van het bedrijf. Voor
Den Brand namen Marcel (Huize Boni Wouters) en Eddy (Huis Lierseweg) deel. De
gangen Henco in Herentals zijn veel aangenamer om door te wandelen dankzij hen!

Foto Johan
Temmerman

Via teamwork zijn deze prachtige houten kaders tot stand gekomen. De gebruikers
van het dagcentrum van Lier hebben het grote schilderij met de tekst gemaakt. De
bewoners die deelnemen aan houtbewerking knutselden de kaders. En het atelier Herentals schilderden de 3 doeken. Dit kunstwerk hangt te pronken in Huize Boni Wouters (Nieuwbouw Herentals)!
De tekst is een quote die geschreven werd in kader van een wedstrijd een paar jaar
geleden.
“Gedragen door jullie, durf ik te dromen
van de 1001 dingen die ik nog wil doen.”
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VRIJWILLIGERS
Begin maart wordt er aandacht besteed aan heel bijzondere mensen, namelijk de vrijwilliger. In elke vzw zijn ze onmisbaar! Ook Den Brand zet zijn vrijwilligers elk jaar
in de bloementjes. Dit jaar namen we dat heel letterlijk. Elke vrijwilliger vond een
mooi bloemenkaartje met bloemenzaadjes in zijn brievenbus. Een bijpassende tekst
waarin elke vrijwilliger werd bedankt, kon niet ontbreken.

Bij deze willen dan ook nog is alle vrijwilligers bedanken! Tijdens de coronacrisis deden we een oproep naar strijkhulp. Externe huishouddiensten mochten hun taken niet
meer uitvoeren. Dankzij Chris en Lieve werden Huize Boni Wouters en Brand 3 gered
van de berg strijk die zich wekelijks opstapelden!
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Wil jij 1 uur per week, 1 dag per maand of 1 keer per
jaar iets doen voor Den Brand? Heb je zin om met
een bewoner naar de markt te gaan, af te ruimen
tijdens een evenement of muziek te maken met onze
muziekgroep? Of heb jij een speciaal talent dat je
wil delen met onze bewoners? Kortom, wil jij als
vrijwilliger aan de slag binnen Den Brand? Laat het weten aan onze sociale dienst! We
zijn op zoek naar mensen die zich willen inzetten. Samen met de sociale dienst kan je
kijken waar en wat die invulling kan zijn! Mail naar socialedienst@denbrand.be of bel
014/34 70 45.
In elk Brandalarm zal je één van onze zoekertjes zien verschijnen. We starten met
Philip die op zoek is naar een gezellige sportieveling!
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SPONSORING
Tijdens deze moeilijke periode kregen we langs alle kanten steunende woorden, brieven, tekeningen, kaartjes en geschenkjes .
Hema Mol, Colruyt Herentals en het Departement onderwijs en vorming i.s.m.
tWERK uit Herentals schonk Paassnoepgoed aan Den Brand.
Café Peir Oan uit Mol doneerde ijsjes om ons te verkoelen tijdens die warme
lentedagen.
De fanfare van Mol Sluis trad op in de tuinen van Brand 1, 3 en 6. Vanop een
veilige afstand gaven ze een miniconcert met allerlei meezingers.
En meezingen deden we!
We ontvingen mondmaskers van ijverige hobbynaaisters, bedrijven uit de omgeving en van de overheid.
Het gemeentebestuur van Mol zette alle zorgpersoneel letterlijk in de bloemetjes. Iedereen kreeg een mooi plantje als bedanking voor de inzet van de
afgelopen maanden.
Agrifirm uit Grobbendonk schonk de overgebleven Nieuwjaarsgeschenken
voor hun personeel aan onze vzw. Maar liefst 80 pakketten kwamen onze
richting uit! De inhoud en de bestemming van deze schenking blijft nog even
geheim. Meer hierover in ons volgend Brandalarm.
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KALENDER
Voorlopig gaan onderstaande evenementen door. Indien er opnieuw strengere maatregelen vanuit de overheid worden opgelegd,
kunnen deze nog geannuleerd worden.
 Zaterdag 15 augustus 2020: Moederdagontbijt
 Zaterdag 28 november 2020: Mosselfeest Herentals

CONTACT
Wens je wat meer informatie over een bepaald onderwerp of wil je je inschrijven op onze nieuwsbrief, twijfel dan niet en neem contact met ons op:
Den Brand vzw
Emiel Becquaertlaan 2 B.2.12
2400 Mol
Tel: 014 34 70 40
e-mail: info@denbrand.be
www.denbrand.be
denbrand.vzw
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