
Vrijdag 24 april 
Mobiele cafetariakar en het dagdagelijks kabbelende leventje 
 
Lieve familieleden en vrienden, 
 
Toen onze cafetaria gesloten werd, kregen we van veel bewoners te horen dat ze het jammer vonden 
dat ze hun favoriet drankje niet meer konden verkrijgen.  ‘Ik mis mijn wit wijntje, mijne trappist, 
mijne chips, …’ 
 
Corona daagt ons uit om creatief om te denken.  Om te kijken naar de zaken die wel nog mogelijk 
zijn.  Zo kwamen we al snel op het idee als de bewoners niet meer naar de cafetaria kunnen gaan, 
dan komt de cafetaria naar hen! 
 
En zo geschiedde.  We bouwden al snel een kar om tot mobiele cafetariakar.  Met regelmaat rijden 
we met haar rond op de afdelingen.  De bewoners zijn erg enthousiast over dit concept en beginnen 
spontaan te lachen wanneer we passeren.  Hun favoriet drankje hoeft niet gemist te worden en we 
klinken zeer regelmatig op onze goede gezondheid.  Schol !!! 
 
Het dagdagelijks kabbelende leventje 
 
We trachten zoveel als mogelijk het gewone leventje te laten doorlopen.  In deze blog willen we de 
kleine dagdagelijkse bezigheden van onze bewoners, die zo normaal zijn, even een gezicht geven. 
Zowaar kunnen we stellen: ‘er zijn nog zekerheden in het leven’! 
 

• Er zijn veel bewoners die hun vaste bezigheid hebben op hun kamer.  De ene houdt zich 
bezig met een breinbreker, een kaartspel of kleuren.  Een andere belt naar de dochter en ook 
een dutje na het middagmaal ontbreekt niet.  Nog anderen drinken dagelijks hun favoriete 
trappist. 

• Ook de gazet valt in de smaak en wordt dagelijks door de abonnees gelezen.  Al zeggen ze 
zelf: ‘er staat niets anders meer in dan corona, wat afwisseling en positief nieuws zou fijn 
zijn’. 

• Andere bewoners hebben dan weer nood aan wat actie.  Zo wandelt Jos dagelijks door onze 
binnentuin, worden er steevast servetten geplooid en de nodige broodkorstjes gemaakt voor 
de vogels en eenden.  Ook ons Josette houdt van orde en netheid op haar kamer en ordent 
met de regelmaat van de klok haar kleerkast. 

• Tegenwoordig zijn er ook veel bewoners die hun portie vitamine D komen opdoen in de 
lentezon, al zijn er echte zonnekloppers bij. 

• En dan is er ook nog de Liefde.  Ons enige koppel in huis is onafscheidelijk, de liefde spat er 
nog steeds vanaf en ze houden ervan om samen te rusten. 

 
Zoals jullie zien, vinden ook de kleine dagdagelijkse zaken hun weg. 
 
We wensen iedereen een goede gezondheid! 
Samen geraken we er wel.  We houden de moed erin. 
 
Graag tot volgende week! 
Team WZC St. Franciscus 
 


