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Beste bekenden van Den Brand, 

Een nieuwe lente, een nieuw kleedje of een nieuw kostuum! Zoals je ziet heeft Lies, onze ECO-warrior

(Events, Communicatie en Onthaal) ons Brandalarm na vier jaar een opfrisbeurt gegeven.

Dat past in een breder verhaal , waarbij een aantal van onze communicatiemiddelen een meer eigentijds

tintje krijgen. Dat is niet zomaar een laagje verf of wat spelen met “onze clubkleuren”, rood en oranje.

Het is ons signaal naar u, een belofte dat we elke dag opnieuw in heel Den Brand met zijn allen keihard

werken om op een moderne manier die warme thuis voor iedereen in te vullen.

Dat was natuurlijk het afgelopen jaar niet altijd vanzelfsprekend. Toch hebben we met zijn allen, zowel

cliënten als medewerkers, ongelofelijke extra inspanningen geleverd en dingen opgeofferd. Onze

medewerkers stonden daarbij als brandweermannen/vrouwen midden in het vuur en deden wat ze

konden. Dat was soms heel zwaar om mee om te gaan.  

 

 

We kunnen ze niet genoeg bedanken voor hun niet-aflatende inzet.

Nu we allemaal gevaccineerd zijn, cliënten en medewerkers, komt er terug perspectief. Stapsgewijs en in

harmonie met wat de overheid toelaat, zullen we de volgende weken en maanden verder “versoepelen”.

Tot de dag komt dat we eindelijk kunnen feesten omdat we weer met iedereen ongedwongen kunnen

samenkomen, plezier maken, knuffelen. Stilaan komt er nieuwe energie en maken onze teams plannen

voor die activiteiten in de zomer. Deze nieuwe lay-out is meteen een ander positief teken van vooruit

kijken, de draad terug oppikken.

In Herentals werd in februari 2021 na jaren van overleggen, plannen maken en dromen eindelijk gestart

met de bouw van Huis Anna op de site van het rusthuis. Over een jaar, lente-zomer 2022 zouden we erin

moeten trekken. Ook in Mol zijn er enthousiaste plannen en dromen, maar daar moet nog een lange weg

afgelegd worden.

Enkele maanden terug werd ook het door de overheid opgelegde nieuwe financieringssysteem “Woon- &

Leefkosten” ingevoerd. Het komt in de plaats van de vroegere vaste dagprijs. Er werd door vele mensen in

Den Brand, parallel met de vele extra corona inspanningen, keihard gewerkt aan de nieuwe contracten en

systemen. Die moesten duidelijk, volledig en evenwichtig zijn, maar ook softwarematig en

boekhoudkundig kloppen.

We staan dus klaar in de startblokken om ons leven in Den Brand “gewoon” weer op te pakken.

Een fijne zomer!

We kijken naar de toekomst! 
Voorwoord door Jo Stas, algemeen directeur

Jo  Stas



Jaaroverzicht

Carnavalsfuif met heel Den Brand. 

(Zonder het te weten is dit ons laatste feestje in 2020...)
Februari

Italiaans festijn op 1 maart. 

Twee weken later gaat heel het land in lockdown. 
Maart

Brand TV op onze Facebookpagina. 

We tonen via filmpjes hoe het gaat met onze bewoners tijdens de lockdown. 
April

De coronamaatregelen worden versoepeld. We kondigen het 'nieuwe

normaal' aan. 
Juli

Eerste coronabesmetting in onze vzw. Brand 14 opent noodgedwongen zijn

deuren. 
Oktober

Geen mosselfeest in Herentals. 

We lanceren een nieuwe actie: een kalenderverkoop. En met succes!
November

Eén van onze eerste bewoners verhuist naar een WZC.

Henny woonde sinds 1983 in Den Brand. 
December 

Nieuwjaarsreceptie voor personeel @ Den Eyck.Januari 

Heel Den Brand wordt een eerste keer getest op COVID-19. Iedereen is negatief.Mei

Opening nieuwe locatie Dagcentrum in Lier. Juni

Onze Moederdagactie is een succes met zo'n 650 verkochte ontbijten!Augustus

Brand in de garage van onze logistieke dienst (kelder Brand 6).September

2020





Huis Anna
zal een
strakke,
moderne
uitstraling
hebben.

De afbraakwerken aan 'Huis Anna' in Herentals zijn begin februari

van start gegaan. Eén van de oude vleugels van het

Woonzorgcentrum Sint-Anna wordt de nieuwe thuis voor 13

cliënten van Den Brand.  Met deze nieuwe woonst willen we een

mix van huidige en nieuwe cliënten naar de groene rand van

Herentals verhuizen. 

Het gebouw wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd onder andere

dankzij een combinatie van zuinige energietechnieken. Het huidige

gebouw wordt volledig plat gegooid. De nieuwe structuur, “Huis

Anna”, zal een strakke, moderne uitstraling hebben. 

Hopelijk kunnen we in de zomer van 2022 de verhuisdozen

uitpakken.  

Eind december werd een tevredenheidsonderzoek georganiseerd bij de wettelijke

vertegenwoordigers en naaste familieleden van onze cliënten.  We vinden het zeer belangrijk dat zij

vertrouwen hebben in onze organisatie. Sommigen zijn sneller geneigd om spontaan mee te delen

wat er goed of fout loopt, anderen vinden dit eerder moeilijk. Om iedereen de mogelijkheid te geven

om feedback te uiten, hebben we dit tevredenheidsonderzoek georganiseerd. De bevraging

gebeurde anoniem en werd bewust kort gehouden. De volledige bevraging vindt u in bijlage.

Tevredenheidsenquête 

Den Brand (ver)bouwt in Herentals
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Over het algemeen kunnen we besluiten dat de familieleden en wettelijke

vertegenwoordigers van onze cliënten tevreden tot zeer tevreden zijn over de

samenwerking met vzw Den Brand.  Wel betreuren we de povere respons.  ‘Slechts’

25% van de aangeschrevenen heeft geantwoord, wat wil zeggen dat dat 75% dit

niet gedaan heeft.  Hopelijk krijgen we de volgende keer nog meer reactie.

Bijzondere dank aan degenen die een opmerking of suggestie hebben

geformuleerd.  Dit is zeer waardevolle informatie waarmee we concreet aan de slag

kunnen. Zit je nog met vragen of opmerkingen? Twijfel dan niet om onze Sociale

Dienst te contacteren via 014/34 70 45 of socialedienst@denbrand.be. 



Ik heb veel
gedanst op
mooie muziek.
Danku dj
Kristof! 

- Regina, Brand 3

Sinds de coronacrisis is iedereen meer online gaan werken. Onze begeleiders kregen een spoedcursus

online vergaderen en teamvergaderingen moesten online doorgaan. Niet eenvoudig in het begin!

Gelukkig zijn de meesten ondertussen bekend met heel dit computergebeuren. 

Ons feestcomité sprong mee op de kar en organiseerde online feestjes! Zo konden de projecten in

oktober een online kiennamiddag bijwonen (met bijhorende prijzen) en werd carnaval uitbundig gevierd

in eigen bubbel. Het Dagcentrum in Lier zorgde voor partypakketten met chips, confetti en slingers. Ieder

project kreeg een beamer, groot scherm en laptop en kon zo via de computer mee feesten. Het was fijn

om onze dansbenen nog een keertje boven te halen. 

Carnaval en Den Brand gaan online
16 februari 2021



Op 8 en 29 maart werden de residentiële cliënten en alle

medewerkers van Den Brand gevaccineerd. Iedereen was blij met die

spuit in hun arm! We hebben hier lang naar uitgekeken en op

gewacht. Maar... dat wil niet zeggen dat alles terug wordt zoals

vroeger. Iedereen moet voorzichtig blijven omdat je het virus nog

steeds kan doorgeven aan anderen. Iemand die gevaccineerd is, zal

niet of minder ziek worden maar kan dus nog wel 'drager' zijn.

Mondmaskers, handhygiëne en afstand blijven belangrijk!  

Maar, hoe gaat het verder nu we gevaccineerd zijn? 

Gevaccineerd! En nu?

En dan nog dit: 
We betreuren ten zeerste dat cliënten van dagcentra en mobiele begeleidingen niet mee
gevaccineerd werden met onze residentiële cliënten. Deze beslissing werd door de overheid
genomen. Gelukkig heeft de overheid toch beslist om hen voorrang te geven op de gewone
bevolking en hebben zij hun eerste prik op 28 april gekregen. De tweede spuit volgt op 2 juni. 

Johan van onze logistieke dienst
krijgt de allereerste spuit. 

Binnen Den Brand volgen er enkele versoepelingen. We kiezen ervoor om stap voor stap te

versoepelen omdat de cijfers in België nog steeds zeer hoog zijn. De eerste stap gaat over het bezoek

en de transfers naar huis. Vanaf maandag 19 april is het voor elke cliënt terug mogelijk om naar huis

te gaan, onder bepaalde voorwaarden. Het gaat dan over de frequentie van de bezoeken,

maatregelen die moeten gevolgd worden thuis en bij terugkeer naar de leefgroep, ... . Bewindvoerders

en naaste familie ontvingen hierover reeds een brief. 

Verdere mogelijke versoepelingen zijn uitgeschreven in kleurencodes. Betrokkenen hebben deze

reeds ontvangen. Op welk moment en onder welke omstandigheden we overschakelen van code

oranje naar code geel wordt later nog gecommuniceerd.  

Algemeen directeur Jo moest
zijn mouw ook oprollen.

Gust heeft lang uitgekeken
naar dit moment! 



Het afgelopen jaar mochten we een aantal nieuwe cliënten verwelkomen maar moesten we helaas

ook afscheid nemen  van enkele geliefde cliënten. 

Op Brand 1 is Nathalie ondertussen een gekend gezicht. Zij woont sinds augustus 2020 bij ons. In de

appartementen van Brand 5 hebben Nadia en Gonda hun intrek genomen. Intern zijn ook enkele

cliënten verhuisd naar een andere leefgroep. We hopen dat iedereen zich snel thuis voelt! 

Zoals je al kon lezen is Henny verhuisd naar een

woonzorgcentrum in Mol. Hij was één van onze eerste

bewoners. Er zijn velen die hem graag een bezoekje willen

brengen maar door corona kan dat helaas niet. De

begeleiding van Brand 4 en 5 bracht hem al wel een paar

bezoekjes. Hij stelt het goed! 

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door vzw Den Brand. 
Indien u zich wil uitschrijven, kan u dit melden via info@denbrand.be
Vragen of opmerkingen? Twijfel niet om ons te contacteren. 

vzw Den Brand
E. Becquaertlaan 2 B2.12 - 2400 Mol
014/34 70 40 - info@denbrand.be 
www.denbrand.be - facebook.com/denbrand.vzw

Welkom en vaarwel...

Door de coronadrukte, ook bij de administratieve diensten, is er in 2020 geen Brandalarm verschenen. We hebben
hiervan gebruikt gemaakt om te werken aan een nieuwe versie die voornamelijk digitaal wordt verspreid. Ontvang je
toch liever een versie per post? Laat het ons dan weten via info@denbrand.be.  Of heb je toch een e-mailadres dat we
mogen gebruiken, geef ons een seintje! 

Helaas moesten we in deze zware coronatijden ook afscheid nemen van enkele cliënten. 

Fien stierf vorig jaar op
2 september na een
lange en moedige
strijd tegen kanker. Ze
woonde in Brand 5
(LIW Mol). 

Dimi is op 8 maart '21
heel plots gestorven.
Iedereen bij Den Brand
kende hem door zijn
werk op de logistiek.
Dimi woonde in het
huis in de Schoolstraat
(LIW Herentals). 

Bedankt voor wie je wasen alles wat je deed.We vergeten je niet.

Op 7 april 2021 overleed René Heselmans. Hij woonde sinds de beginjaren op Brand 1 en verhuisde enkele
jaren geleden naar een zorggroep in MPI Oosterlo. 


