Gebruikersraad van het Woonzorghuis
VERSLAG GEBRUIKERSRAAD
Aanwezig PB: Dhr. Pattijn Jean-Pierre
Aanwezig GG: Mevr. Geeraert Rolande, Mevr. Hélin Monique, Mevr. Haerens
Marcella, Mevr. Glorieux Jacqueline, Mevr. Deprez Simonne, Mevr. Casaert
Marie-Thérèse, Mevr. Dedene Irma, Mevr. Frère Claudine,
Mevr. Vandecasteele Marcella, Mevr. Deblon Ginette, Mevr. Rommel Martha,
Mevr.Vereecke Maria Rosa, Dhr. Naessens Jose, Mevr. Libbrecht Jeannette
Aanwezig LR: Mevr. De Vos Agnes, Mevr. Debonne Mariette

1. Verwelkoming + overlopen vorig verslag
2. Evaluatie vorige activiteiten
Het voorjaar werd feestelijk ingezet met een trouw op de dag van de liefde. Op
14 februari gaven Gerard Lauwers en Zulma Benoit hun ja-woord. De gebruikers
waren zeer opgetogen over deze dag. Het werd door hen omschreven als
‘super’, ‘magnifique’…
De festiviteiten blijven duren in de Korenbloem, wat niet veel later vond de
jaarlijkse pannenkoekenslag plaats. De gebruikers nodigden massaal hun familie
uit. Net zoals vorig jaar kon men pannenkoeken smullen in de Lauwer en de
Roose, wat zorgde voor een aangename, rustige sfeer volgens onze gebruikers.
Op woensdag 10 april werden de kinderen/kleinkinderen… in de bloemetjes
gezet. Ze werd uitgenodigd voor een buitenspeeldag. De gebruikers vonden dit
een leuk initiatief, maar hadden we wel het idee dat er in het vervolg veel meer
reclame mag gemaakt worden.
3. Komende activiteiten
4. Vrijwilligers
We mogen 6 nieuwe vrijwilligers ontvangen in de Korenbloem:
- Kinds Monique: op maandagnamiddag is zij barmedewerker in de Villa.
- Penninck Roos: op woensdagnamiddag is zij barmedewerker in de Villa.
- Laporte Jacqueline: zij zal voornamelijk hulp bieden bij de
leefgroepwerking op Peter Benoit.

- Maes Eliane: zij zal voornamelijk hulp bieden bij de activiteiten en de
uitstappen van Peter Benoit.
- Lauwers Marcos: hij wil graag overkoepelend werken en helpen waar
nodig.
- Doris Robesyn: zij wil graag overkoepelend werken en helpen waar nodig.
5. Keuken
Algemeen
In het algemeen zijn de gebruikers tevreden over de maaltijden in de
Korenbloem. Het wordt omschreven als lekker en meer dan genoeg. Er is veel
variatie voorzien.
Ontbijt
De gebruikers die op kamer eten zijn tevreden dat het ontbijt niet langer op
voorhand wordt klaargezet. Op die manier kunnen ze iedere kiezen wat ze
willen, smaakt het brood veel verser…
Middagmaal
Algemeen zijn de gebruikers zeer tevreden. Voor de meesten zou er wel meer
pasta op de menu mogen staan. Daarnaast stelde men de vraag of het mogelijk
zou zijn om ook groenten op de menu te zetten wanneer er vb. groentepuree
wordt geserveerd. Men blijft ook tevreden over het feit dat er af en toe een
krop salade op de menu staat, maar dit mag volgens hen nog meer gebeuren.
Ten slotte hadden sommige gebruikers graag meer dan 1 keer per jaar mosselen
gegeten.
Avondmaal
De gebruikers zijn tevreden over de variatie in het beleg. De vraag kwam wel om
af en toe nog eens een warme maaltijd te voorzien.
(Bij navraag in keuken blijkt dit niet langer mogelijk wegens omstandigheden. Wel kunnen de
woningen zelf, na overleg met de keuken, een warme maaltijd voor de gebruikers voorzien ).

7. Zorg op maat
De gebruikers vinden dat ze zelfstandig kunnen beslissen over hun leven,
rekening houdende met de zorg die ze nodig hebben. Ze hebben niet het gevoel
dat ze gedwongen worden voor bepaalde dingen (vb. het al dan niet deelnemen
aan activiteiten…).
Het personeel wordt door hen als vriendelijk omschreven die tijd en ruimte
maken voor de gebruikers.

8. Integratie en participatie
De gebruikers hebben het gevoel dat ze voldoende op uitstap kunnen gaan. Een
groter aanbod hoeft voor hen niet.
9. Varia
10. Rondvraag

