
Achttien tablets voor woonzorgcentrum Oleyck

Gisteren om 14:30 door Dirk Lambrechts -

Landen - De Vlaamse Regering voorziet 375.000 euro om tablets aan te kopen zodat de bewoners van woonzorgcentra visueel contact kunnen hebben
met familie en vrienden. WZC Oleyck heeft alvast een aanvraag ingediend voor achttien tablets.

Met de aankoop van de tablets ondersteunt Vlaanderen het initiatief #virtualhugs van Deloitte, Close The Gap en de VUB.?Deze organisaties zamelen
oude toestellen in en kopen nieuwe toestellen aan met gedoneerd geld. De tablets worden voorzien van eenvoudige handleidingen, telefonische hulp en
een digitale postbus zodat de bewoners zo weinig mogelijk ondersteuning nodig hebben om de digitale boodschap van hun naasten te bekijken en te
beluisteren. Op deze manier wordt de eenzaamheid van de bewoners zoveel mogelijk tegengegaan.

Het personeel van WZC Oleyck zoekt dagdagelijks creatieve oplossingen om de veiligheid en gezondheid van de senioren te garanderen en toch zoveel
mogelijk menselijkheid te bewaren. Zo maken de bewoners samen met het animatieteam boodschappen voor hun familie die meegegeven worden via de
inkomsas. Er vinden ook heel wat telefoongesprekken plaats. Voor veel familieleden biedt het visuele contact een grotere geruststelling. Daarom maken
ze soms afspraakjes aan het raam of voeren ze bij mooi weer gesprekjes vanop het balkon. Daarnaast wordt er ook ingezet op digitale contacten, zoals
videoboodschappen via Whatsapp en Skypegesprekken met behulp van een personeelslid.

Eddy Vandenbosch (L’anders), schepen van OCMW: “We beseffen dat onze bewoners en hun familie behoefte hebben aan contact. Nu fysieke
bezoeken niet mogelijk zijn, proberen we hieraan tegemoet te komen met de nieuwste technologieën. Daarom is dit initiatief van de Vlaamse Regering
zeer welkom.”

In Landen leven heel wat mensen met de situatie van de senioren mee. “Dit merken we aan de reacties op onze wekelijkse facebookpost en aan de vele
bloemen, kaartjes, knutselwerkjes en zoetigheden die WZC Oleyck krijgt van familieleden en sympathisanten. Verschillende lokale handelaars en
verenigingen, hebben een schenking gedaan aan het woonzorgcentrum. Deze attenties doen het team en de bewoners heel veel deugd.”
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