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Beste collega’s,
2020 is alweer een eindje gezet wanneer deze nieuwsbrief in uw postbakje valt.
Na de donkere wintermaanden voeren we nu de strijd tegen het oprukkend
Corona / Covit19 virus.
In 2020 werken we met alle SamenOuder-huizen mee aan de campagne ‘Het
klopt voor u’. De afgelopen jaren kwamen de woonzorgcentra te vaak (enkel)
met negatieve berichtgeving in de media; te hoge kostprijs; onvoldoende zorg,
enz. Via de campagne ‘Het klopt voor u’ willen we actief meewerken om de dagdagelijkse inzet van honderden woonzorgmedewerkers in een positieve daglicht
te stellen én te tonen aan de omgeving dat de huizen van Samen Ouder een
warme plek zijn waar mens en zorg centraal staat.
Samen met de andere woonzorgcentra van Zorgnet-Icuro (vzw-sector) verbinden we ons voor 6 krachtdadige engagementen, en trachten zo met trots voor
onze organisatie een krachtig signaal te geven naar de buitenwereld:
 Hier krijg je de beste zorg, deskundig, persoonlijk op maat van de noden van
de bewoner.
 Hier bespreken we je zorgtraject altijd in dialoog
 Hier werken warme en gemotiveerde mensen - zij geven echt om je en om
elkaar!
 We creëren een warme, vertrouwde omgeving en bouwen zo mee aan een
nieuwe thuis.
 We gaan respectvol met je om.
 Hier gaan al onze inkomsten naar jouw zorg en onze medewerkers.
De komende maanden zal je hier ongetwijfeld meer over horen en zien!
Tenslotte trachten we ook van 2020 een actief jaar te maken met de boeiende,
beweeg-stimulerende activiteitenkalender van ons sportteam.
En sta zeker ook even stil bij de filosofische en ‘dodelijk efficiënte’ Tolteekse
inzichten verder in dit nummer, die ons allen de weg tonen naar een aangenamere woon-, werk- en leefomgeving!
Laat met dit nummer van Samen Wijzer! de lente maar komen!
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Doordat ons hart klopt voor de zorg,
klopt het plaatje ook voor jou !
Je hebt het misschien al in de wandelgangen opgevangen: Samen Ouder vzw doet mee met
‘Het klopt voor u’. Maar wat houdt dat nu precies in?
‘Het klopt voor u’ is een initiatief van Zorgnet-Icuro, de koepel waarvan onze zorgvoorziening
deel uitmaakt. Samen met haar leden wil ze een sterk en positief imago voor onze social profit ouderenzorg creëren, en zo komaf maken met de soms negatieve berichtgeving over onze
sector.
Door deel te nemen aan dit project tonen we aan de buitenwereld én elkaar dat Samen Ouder staat voor een warme plek
waar mens en kwaliteitsvolle, betaalbare zorg vanuit het hart centraal staan. Een plek waarop jij als medewerker oprecht
trots mag zijn, omdat het er fijn werken is en we er het allerbeste met elkaar voor hebben. Dat doen we via het speciaal
ontworpen ‘Het klopt voor u’-label en zes concrete engagementen waartoe elke deelnemende zorgvoorziening zich verbindt.
De voorbereidingen om ‘Het klopt voor u’ bekend te maken bij het grote publiek zijn in volle gang. Zo wordt in april 2020
de website ‘hetkloptvooru.be’ gelanceerd via radiospots op Radio 1 & 2, en online reclame. Op de website zullen alle
voorzieningen die meedoen aan ‘Het klopt voor u’ een eigen pagina hebben.
Ondertussen gaan we er hiermee intern alvast volop aan de slag. Daarom deze warme oproep: laten we binnen Samen
Ouder met z’n allen samenwerken aan een zorgomgeving waar het plaatje voor iedereen klopt. Ook voor jou!
Voorproefje op de website? https://hetkloptvooru.be/

Activiteitenkalender ‘Sportteam Samen Ouder’
Datum

Waar

Activiteiten

18 maart
8 mei
27 juni
1 augustus
16 augustus
6 september
19 september
31 oktober
21 + 28 november
18 of 19 december

Stekene
Kruibeke

Paardrijden
Kris Kras Kros (lopen en wandelen)
Pretpark
Trio triatlon
Triatlon
Ballonloop
Kajak
Halloweenwandeling
Escaperoom
Santa Walk
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Donkmeer
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Ardennen
Sint-Niklaas
Waasland
Sint-Niklaas

Zumba / dansteam

Zwemteam

Fietsteam

Koersteam

Loopteam

Wandelteam

Interesse om aan te sluiten? Mail uw gsm-nummer naar sportteamsamenouder@gmail.com
We voegen u dan toe aan onze WhatsApp groep.
Of kijk op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/SportteamSamenOuder

Online shoppen en vzw Samen Ouder steunen
Mocht je er aan twijfelen, onze campagne i.s.m. Trooper is nog altijd ‘alive and kicking’. Via Trooper kan
Samen Ouder vzw extra inkomsten binnenhalen ten voordele van onze bewoners.
Aan de campagne kan iedereen deelnemen, jij als medewerker maar ook familieleden van je en van onze bewoners.
Trooper is een website voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je SAMEN OUDER gratis steunt met je online
aankopen, zonder één € meer te betalen.
Hoe werkt Trooper?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/SAMENOUDER).
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.
4. De shop betaalt een percentje aan onze club. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop van €100.
Shop bij meer dan 300 webshops:
1. Massa’s elektronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection...)
2. Het meest fantastische speelgoed (Bol.com, Dreamland, Fun, Playmobil, Maxitoys...)
3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Centerparcs...)
4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, Torfs, Brantano….)
5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Farmaline,...)
6. Een cadeautje (FonQ, Your Surprise, Tadaaz, Mamzel, Coolgift...)
7. Het beste eten en drinken (Collect&Go, Takeaway, Lidl, Wijnvoordeel,…)
8. En nog veel meer…
Like zeker ook de Trooperpagina op Facebook, dan blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes.
Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons samen écht achter smijten en de nodige mond-tot-mondreclame
voeren bij onze familie, vrienden en ook Facebook, Whatsapp, SMS... inschakelen.

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen
1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
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4 Tolteekse inzichten op het werk
Deze 4 inzichten lijken heel eenvoudig, maar zijn vooral dodelijk efficiënt.
Wees onberispelijk in je woorden.
Wat er ook gebeurt, vat niets persoonlijk op.
Ga niet uit van veronderstellingen.
Doe altijd je best.
Deze 4 inzichten zijn eigenlijk een belofte aan jezelf: ze vormen een echte
levensfilosofie.
Wat als we nu eens op het einde van dit jaar het goede voornemen zouden
maken om gedurende enkele weken de Tolteekse inzichten toe te passen op
onze job?
1. Wees onberispelijk in je woorden.
Tegenover onze collega's zijn we soms geneigd ons te laten gaan. Door de vermoeidheid, de zoveelste
vraag van je leidinggevende, de zoveelste fout van een stagiair of gewoonweg omdat we onoplettend
zijn. We laten los, bekritiseren en denigreren. En soms durven we ook al eens iemand te vervloeken. We
vergeten soms dat woorden muren of vensters zijn die ons van de wereld afschermen of net de wereld
laten zien. Het kunnen plafonds zijn of springplanken. Bakstenen of strelingen. Het is dan ook van essentieel belang om woorden te cultiveren als een kostbare plant. Niet te veel, maar ook niet te weinig zeggen. Vooral die woorden gebruiken die geen schade berokkenen aan wie dan ook. Mochten we kijken
naar ons gedrag en dat van onze collega's, dan zouden we zien dat woorden vaak gebruikt worden om
anderen te kleineren en maar zelden om ze op te hemelen.
Het eerste Tolteekse inzicht kunnen we als volgt beknopt omschrijven: “Gebruik woorden niet tegen
jezelf noch om kwaad te spreken over anderen. Gebruik de kracht van woorden om te praten over
waarheid en liefde. Woorden kunnen vernietigend zijn. Wees je bewust van hun kracht en leer ermee
om te gaan. Spreek geen leugens of laster.” Onberispelijke woorden kunnen een sneeuwbaleffect hebben en zelfs de prestaties van onze collega's verbeteren en dus ook van onze organisatie.
2. Wat er ook gebeurt, vat niets persoonlijk op.
Op het werk is het gangbaar om dingen ter harte te nemen. Wat er gebeurt, is onze schuld. En wat
anderen tegen ons zeggen, raakt ons.
Het tweede Tolteekse inzicht leert ons dat we ons zelfs in extreme gevallen (zoals beledigingen) niet
betrokken hoeven te voelen. De persoon die deze woorden formuleert, zegt wat hij denkt, niet wat er
is. Het is geen objectieve informatie, maar zijn perceptie. Doorgaans hebben we de neiging en behoefte
alles wat ons overkomt, persoonlijk te nemen. Daardoor versterken we het gevoel van 'persoonlijk
belang', het belang dat we onszelf toedichten. Waar het schoentje wringt? Dit gevoel maakt dat we vaak
niet kunnen omgaan met negatieve kritiek of twijfels, en daar hebben we onder te lijden. Het tweede
Tolteekse inzicht leert ons dat wij niet de oorzaak voor anderen zijn. Wat anderen zeggen en doen, is
slechts een projectie van hun eigen realiteit, dromen, angsten, frustraties en fantasieën.

4 Tolteekse inzichten op het werk (vervolg)
Hoe sneller we ons daartegen wapenen, hoe meer we loskomen van zinloos lijden en overpeinzingen.
Conclusie: we voelen ons veel vrijer wanneer blikken van buitenaf ons amper raken. En wanneer we kunnen
focussen op wat echt telt.
3. Ga niet uit van veronderstellingen.
Collega's die staan te kletsen en plots zwijgen als je eraan komt, een leidinggevende die niet voldoende snel
reageert op een vraag, een botte e-mail, een priemende blik op een vergadering … We hebben het allemaal
als eens meegemaakt en ons afgevraagd wat we verkeerd hadden gedaan. We beginnen dan scenario's af te
spelen in ons hoofd …
Het derde Tolteekse inzicht leert ons dat we niet van veronderstellingen mogen uitgaan en nog minder
rekening mogen houden met negatieve vermoedens. Om heel wat redenen. De eerste is dat iedereen anders tegen de werkelijkheid aankijkt. Elke veronderstelling over
de bedoelingen van anderen is zinloos, want ze gaat niet uit van werkelijke en
tastbare elementen. Eigen aan veronderstellingen is trouwens dat je ze op de duur
gelooft zolang je ze maar vaak genoeg herhaalt …
4. Authentieke betrokkenheid. Doe altijd je best.
Soms hoor je dat enkel het resultaat telt maar dat is niet zo. Als je je voorbereidt op een sprint van 100 m,
dan is het niet belangrijk om die te lopen in minder dan 10 seconden zoals profatleten, maar wel dat je het
stap voor stap (iets) beter doet, omdat je alles uit de kast hebt gehaald. Anders gezegd: je bent niet verplicht
om te slagen, wel om beter te doen. “Je best doen is iets dat voortdurend verandert. Doe gewoon altijd je
best, ongeacht de omstandigheden, en dan ga je jezelf niet beoordelen, de schuld geven of spijt hebben.
Probeer, onderneem en tracht je persoonlijke capaciteiten optimaal te gebruiken. Wees mild voor jezelf.
Aanvaard dat je niet perfect bent en niet altijd wint.”
Einstein vatte het anders samen: “Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om
in bomen te klimmen, zal hij zijn hele leven lang denken dat hij dom is.”

Tot slot
Je zal niet altijd onberispelijk of positief communiceren.
Je zal af en toe wel iets persoonlijk of persoonlijker opvatten.
Soms zal je ook wel eens veronderstellen zonder vragen te stellen.
Niemand verwacht dat je van het ene op het andere moment jouw oude denkpatronen kan wissen.
Dit zal gebeuren met vallen en opstaan. Wees niet te hard voor jezelf.
Door te blijven oefenen zal je zien dat je beter en beter deze 4 Tolteekse inzichten zult toepassen.
En dat gaandeweg de resultaten beter en beter worden.
Blijf oefenen: geef jezelf 100%

Lieve koffie, wat is het fijn dat je er elke ochtend voor me wil zijn
Klagen en zagen is voor velen een automatisme geworden. Die tendens
tot negativiteit lijkt er bijna van nature in te zitten. Zelfs ons ‘bakje
troost’ verandert snel in een ‘bakje geklaag’ terwijl dit het ideale moment
is om effe je mind te resetten.
Het belangrijkste om een positieve mindset te bereiken is ‘werken’. Als je
een sixpack wilt, weet iedereen dat je je moet inzetten, dat het zeker
niet vanzelf komt en dat je het ook moet onderhouden. Niemand trekt dat in twijfel. Bij positief zijn werkt het net
hetzelfde want ook daarvoor moet je spieren trainen. Weliswaar niet je buikspieren maar de spieren in je
hersenen. Het is niet zo dat je positief bent of niet. Je kan het leren, trainen, zoals elke spier in je lijf !
Door je gedachten en gedrag te herkennen en te corrigeren, door het positieve telkens wat meer in de verf te
zetten dan het negatieve, train je je brein net zolang tot het een reflex wordt.
Kies positief ! Sixpack voor je brein:
1. Zeg ‘ja’ tegen iets dat je nog nooit gedaan hebt (Luister eens naar Klara, ook al leef je op de beats van dance.
Of proef eens van die veganistische kaas, ook al heeft vette brie je hart gestolen. Gewoon omdat het kan en
omdat het mag. En omdat je zoveel mist, door de marge van ‘misschien’).
2. Een lach op jouw gezicht tovert er één op de mijne. Geluk wordt zoveel groter als je het deelt. Een persoonlijke post-it of een chocolaatje in de brooddoos maakt iemands dag. Alles kan, en nog meer mag.
3. Blijf jezelf: een ander heeft het altijd beter, is gelukkiger, succesvoller. Kijk eens met een andere blik in de
spiegel. Kijk naar jouw kwaliteiten. Uit vergelijkingen komen geen winnaars.
4. Volg je natuur: volg je hart, dat klopt!
5. Knuffels: we leven vaak teveel in ons hoofd. We vergeten waar we zijn, met wie we zijn, wie we zijn. Fysiek
contact is belangrijk om voeling met het échte leven niet te verliezen. En een tekort is zelfs nefast voor onze
gezondheid.
6. Doe de dingen nu: niet alles kan en moet nu meteen maar uitstellen is, in plaats van de meest effectieve-,
vaker gewoon de gemakkelijkste oplossing. Probeer eens vaker alles wat minder dan 3 minuten vraagt niet
langer uit te stellen maar nu meteen te doen. Gewoon nu. Doen.
7. Herformuleer klagen: klagen komt vaak voort uit de frustratie niet gehoord te worden. Beter is het benoemen van je behoefte op een constructieve manier. De contacten worden een stuk aangenamer, voor iedereen.
8. Kies voor slapen: een goede nachtrust (ca. 8 uur per nacht) is cruciaal voor een goed humeur. Sta jezelf toe
om op tijd onder de wol te kruipen en de schaapjes zijn zo geteld.
9. Zeg hallo tegen een vreemde: positiviteit uitstralen en ontvangen is gemakkelijker dan je denkt. Soms is het
uitwisselen van een blik al genoeg om iemands dag te maken. Ook de jouwe.
10. Kies om minder te zitten en sta na elk halfuur zitten even op zodat je bloedcirculatie weer op gang komt.
Stromend bloed als voorwaarde voor stromende gedachten.

SAMEN OUDER vzw
WZC Heilig-Hart-Tereken
Tereken 14—9100 Sint-Niklaas

WZC De Ark
Kalkstraat 48—9100 Sint-Niklaas

WZC Het Hof
Hofstraat 134—9100 Sint-Niklaas

WZC Hofstede
Gentse Baan 47—9100 Sint-Niklaas

WZC Grootenbosch
Oude Zandstraat 97—9120 Beveren

WZC ‘t Heuverveld
Molenstraat 41—9250 Waasmunster

Algemeen telefoonnr.: 03 760 03 80
info@samenouder.be
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