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Nieuwsbr ie f  

We hielden vele jaren ons hart vast om dit gerealiseerd te 

krijgen maar per 1 juni zijn alle woongelegenheden rook-

vrij.  

In deze willen we allereerst alle bewoners danken voor hun 

inspanning, alsook de Technische Dienst die er voor heeft 

gezorgd dat er alternatieven zijn gecreëerd buiten de wo-

ningen en waar mensen toch beschut van hun sigaretje kun-

nen genieten. 

Rookstop in onze gebouwen Jaargang 1, nr.4, 23/06/16 

Kort nieuws uit de Lorkenstraat 

 Op vrijdag 15 april kregen we een dag lang assistentie van 

een enthousiaste groep medewerkers van geneesmiddelenfabrikant 

Sandoz. Zowel in de huishoudelijke dienst, de groendienst als de 

woonbegeleiding waren ze een dag lang met vast medewerkers en 

bewoners aan de slag.  

 Diezelfde 15e april was tegelijk ook een familieavond voor 

onze bewoners van de Zorg– en Structuurgroep. 

 Sinds 11 april is Isabel De Wispeleir van start gegaan als 

afdelingshoofd verantwoordelijk voor Zorg en Structuur.  

 Op 28 juni wuiven we Mieke Bauwens uit, sinds 2012 staf-

medewerkster Bewonerszorg van onze PVT. Mieke heeft heel wat beleidswerk helpen 

ondersteunen de afgelopen jaren en was ook enkele maanden actief als interim afde-

lingshoofd. Met spijt in ons PVT-hart nemen we afscheid. 

Als u deze nieuwsbrief per mail wenst te ontvangen, gelieve dan een mailtje te sturen naar 

wouter.demarest@fracarita.org. 

Bijschrift bij afbeelding.  

 In aantallen de strafste editie: 206 eters schoven aan. 

 Dankzij DJ/zanger Jan Van Hoof te vergelijken met een 

écht Schlager Festival. 

 Eén groot feest op het moment dat de polonaise door 

de cafetaria trok. 

 Met opnieuw de zon als extra gast ook weerkundig weer 

een voltreffer. 

 In één woord: een SUCCES! 

Dank aan al onze gasten, bewoners en medewerkers. 

Onze jaarlijkse barbecue was...  
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