ALS GENEZEN NIET MEER KAN ..

Bezoekjes afleggen.
Wandelingen maken met de bewoners
(met rolwagen).
Cafetaria helpen bedienen.

Als het zover zal zijn met mij
sta me dan als een engel bij.

KUNSTWERKEN

Blijf bij me, ja, wees welgekomen,
en jaag het angstspook uit mijn dromen.
En zing voor mij een vrolijk lied,
vertel wat vroeger is geschied.

WOONZORGCENTRUM

Maak licht, verjaag de angst terstond,
bevochtig mijn zo droge mond
en wis de tranen uit mijn ogen
schrik maar niet van mijn onvermogen

HET BEZOEK

VINCENTHOVE

Mensen begeleiden naar de kapel.
Zingen in het koor en vieringen helpen opluisteren.
Hulp bij animatieactiviteiten (lotto,
quiz, bowling, teerlingbak,…)
Hulp bij grote activiteiten (feestjes,
uitstappen,…).

Mijn geest verlangt, laat zich verwarmen,
hou me beschermend in je armen.
Voel hoe mijn hart nog dreunend klopt
hoor hoe mijn adem langzaam stokt.
Als het zover zal zijn met mij,
sta me dan als een engel bij.
Anoniem

Begeleiding bij de maaltijden.
Herstellen van kledij.

Kunstenaar
Uitleningen van grootletterbibliotheek
helpen verzorgen.
Paulca
Herstellen
Plaats
kunstwerkvan rolwagens.

KapelBloemschikken en decoratie.

Commentaar
Als chauffeur mensen ophalen en
hetwillen
Dag–wij
ende
Ookthuisbrengen
als genezen nietvanuit
meer kan
nachtverzorgingscentrum
Haard.
oudere
en familie nabij zijn met eenden
mantel
van
liefdevolle zorg.

Aankleding helpen verzorgen van het
gedurende
het
(vben
kerstverMet huis
het bas-reliëf
wordt
dejaar
oudere
familie
siering).
omringd door een mantel.
……..
De kunstenaars
voegden volgend gedicht toe
om deze zachte ‘mantel’-zorg te verwoorden.

Kunstenaar
Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw
Woonzorgcentrum Vincenthove
Kortverblijfcentrum Vincenthove
Serviceflatcomplex De Rozelaar
Dag- en nachtverzorgingscentrum den Haard
Dokter Delbekestraat 27 - 8800 ROESELARE
Telefoon: 051/23.23.60

www.vincenthove.be

Ron Deblaere, Processieweg 38
8810 Lichtervelde

Plaats kunstwerk
Grote binnentuin bij de inkomhall

Commentaar
Oma krijgt bezoek van haar kleindochter. Ze
heeft een bloemetje bij ...

IN GOEDE HANDEN

‘KAARTERS’ EN ‘FEEST’

EEN SCHOUDER...

Kunstenaar
Paulca

Plaats kunstwerk
Kunstenaar

Restaurant

Paulca - Paul Caroline Vanwallegehm—
Hemerijck, Spechtewegel 6 - 8800 Roeselare

Commentaar

Plaats kunstwerk
Inkomhall

Commentaar
Dit werk is geïnspireerd op de volgende
kernwoorden uit de ‘Opdrachtverklaring’: Wij
willen een ‘open en gastvrij’ huis aanbieden waar
zorgbehoevende ouderen ‘welgekomen’ zijn..
Het bas-reliëf met gezichten van ouderen met
eromheen verzorgende handen wil uitdrukking
geven dat iedereen echt welgekomen is.

De twee bas-reliëfs willen een uitdrukking geven
van het dagelijkse leven in huis

Kunstenaar
Paulca

Plaats kunstwerk
Ontmoetingsruimte - vergaderlokaal 3de verdieping

Commentaar
Met het symbool van ‘Een schouder waar even op
geleund mag worden’ willen de kunstenaars uitdrukking geven aan de dagelijkse zorg waarvoor
mensen op ons een beroep doen.
Met een liefdevol en luisterend oor legt de verplegende een arm om de oudere.

