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ZONNESTEEN

“Al het personeel is heel vriendelijk, je mag altijd iets 
vragen. Ze zien het als je het moeilijk hebt en dan 
proberen ze je op te beuren. Bedankt!” 
(Lily)

“De mensen van de poets zijn heel gedienstig. Mijn 
kamer, toilet, spiegel ... zijn altijd proper. Dankjewel.” 
(Marie-Louise)

“Als er iets stuk is of er moet iets omhoog gehangen 
worden, is de meneer van de technische dienst direct 
daar. Hij geeft zelfs advies als er iets mooier of beter 
hangt op een andere plek. Een superservice.” 
(Mary)

“Bedankt om elke morgen de krant naar mijn kamer te 
brengen, ik kijk er elke dag naar uit.” 
(Ghislaine)

“Dank u… om er altijd te zijn 
voor jullie tijd 
voor jullie goede zorgen 
voor jullie luisterend oor aan alle mensen die ons helpen 
voor de wandelingen en uitstappen 
voor het lekkere eten en de lekkere confituur 's morgens  
voor de verwenontbijten 
voor de propere kamer 
voor de stapoefeningen en bewegingen 
voor de massages (bv. als je pijn hebt) 
voor de activiteiten zoals de krantenbabbel, 
gezelschapsspelen ... 
voor de vriendelijkheid in het algemeen”

(Wiske, Henriëtte, Eddy, Jenny, Lily, Ghislaine, 
Marie-Louise en Mary)

PARC DE L’ALLIANCE

“Ik bewonder het geduld van het personeel. Ze zijn van 
onschatbare waarde en verdienen een dubbel salaris. 
Behalve als ze het van mijn pensioen aftrekken!” 
(Claire)

DE TOEKOMST

“Ze zijn hier enorm in de weer voor ons, dat ziet ge.” 
“Ge voelt dat ze ons hier enorm graag zien.”

SAINT-VINCENT

“Ik woon al zeven jaar in Saint-Vincent en het bevalt 
mij hier goed. Ik wil de meisjes bedanken die voor mij 
zorgen. Ze zijn heel vriendelijk!” 
(Christiane)

ZEVENBRONNEN

“Het is fijn om hier te zijn. Jullie maken dat ik hier 
graag woon en mijn tweede thuis hier gevonden heb.” 
(Jeannine)

“Bedankt om uw best te doen en goed voor de 
mensen te zorgen. Bedankt ook voor de vrijheid die 
we krijgen. En een speciaal bedankje ook voor het 
onderhoudsteam!” 
(Eddy)
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“Ik heb soms medelijden met jullie, omdat jullie zo 
druk bezig zijn. Jullie doen het werk zoals het moet, 
bijvoorbeeld door tijd maken om mij te helpen met 
juwelen aandoen zodat ik me mooi voel.” 
(Sidonie) 

“Dankjewel voor de goede zorgen! Jullie staan klaar 
voor ons wanneer het nodig is. Bedankt ook voor jullie 
luisterend oor. Het betekent veel voor ons.” 
(Hilde) 

DUNEROZE

“Lieve Lenteroosjes,  
Het is niet altijd makkelijk, bedankt voor jullie inzet. 
Jullie zijn toppers!”  

“Lieve Emanuelle,  
Je bent super, zowel voor de bewoners als voor de 
collega’s.  
Je helpt waar nodig is, je bent een superster!”  

 “Lieve Suzie,  
Dankjewel om hier elke dag opnieuw alles in goede 
banen te begeleiden.  
Dit is niet altijd evident maar je doet het super!”  

“Bedankt voor jullie inzet in tijden wanneer het 
moeilijk gaat!” 

“Lieve Sabine,  
Dank je voor je positieve ingesteldheid.  
Wij en de bewoners hebben hier deugd van!”

LES 3 ARBRES

“De mensen van het zorgteam zijn zachte en dierbare 
engelen die ons weer op de been helpen als onze 
vleugels niet meer weten hoe ze moeten vliegen.”

CHÂTEAU D’AWANS

“Ik wil het personeel bedanken voor hun toewijding, 
hun vriendelijkheid en hun dagelijkse aanwezigheid. 
De middagactiviteiten zijn heel aangenaam en de 
animatoren zitten vol energie. Dat zorgt ervoor dat je 
altijd zin hebt in de activiteiten.”                   
(Anne-Marie) 

“Ik ben dankbaar voor de inzet en moed van de 
medewerkers. Ik heb dan ook een zeer goede band met 
het verplegend personeel. Ik weet dat dit werk niet 
altijd gemakkelijk is en toch doen ze hun best.”  
(Alain) 

“De verpleegkundigen zijn erg vriendelijk. Ik ben op 
dit moment tevreden met mijn verblijf hier. Wederzijds 
respect is belangrijk bij het samenleven en dat is ook 
het geval in Château d’Awans.” 
(Jean-Pierre)

“Ik ben heel tevreden over hun werk. Ze zijn erg 
vriendelijk en aangenaam tegen mij.” 
(Ghislaine)

“Ik wil de medewerkers graag bedanken voor hun 
vriendelijkheid en begrip. Ik ben nog nooit zo gelukkig 
geweest als nu.”       
(Suzanne)
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