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Een dagje in Costa Hoppa tijdens corona

De medewerkers van Costa Hoppa Bijzonder waren 
heel opgetogen met het nieuws terug te mogen open 
gaan! Ondanks de strenge maatregelen waren we blij 
er terug te kunnen werken. In de eerste fase bleven de 
medewerkers, opgedeeld in elk een eigen taak, achter 
de toog. Het was aan de begeleider om bestellingen 
op te nemen, op te dienen en af te ruimen.

De stappenteller maakte overuren. Vanachter de toog 
was het fijn terug een babbeltje te slaan met de 
klanten. We hadden dit duidelijk gemist.
  
Om al het lekkers te kunnen serveren hadden we extra 
hulp ingeschakeld vanuit Berbendaal. Daar werden de 
taart, de koekjes voor bij de koffie en (tijdelijk) de soep 
gemaakt. Ondertussen werd de keuken in Costa 
Hoppa door onze collega’s van de technische dienst 
opnieuw ingericht, zodat we de soep terug ter plaatse 
kunnen maken.

Helaas, het was allemaal van korte duur.  Door de 
nieuwe Coronamaatregelen hebben wij Costa Hoppa 
Bijzonder ook terug moeten sluiten.  We kunnen alleen 
maar hopen dat het deze keer niet zo lang gaat duren 
en we vlug terug aan de slag kunnen om jullie weer te 
ontvangen en van ons lekkers te laten genieten.

Katty Es
Begeleidster CHB

Voorwoord

Beste lezers,
De periode dat we ons verwarmden aan de zonnestralen is even 
geleden. We wennen aan het straatbeeld van mensen in dikkere jassen 
met mutsen, sjaals en mondmaskers. Graag kruipen we in deze 
periode onder een fleecedekentje met iets warms om te drinken en 
vooral dicht bij de mensen die we graag zien. Corona maakt dit helaas 
niet even eenvoudig. We wensen jullie toch een warme tijd toe, met 
warme contacten op een coronaveilige manier. 

De redactie

Kamperen

Aangezien we dit jaar nergens naartoe konden gaan, 
deden we een staycation. Camping Studio’s deed voor 
één avond zijn deuren open. Gezellig samen het einde 
van de zomer vieren. Niks is beter dan dat!

Saphire Hendrickx
Begeleidster Studio 2

Buitenbeenpop 

Als Mona Corona niet nog steeds in het land was, dan zouden onze 
bewoners en deelnemers in augustus allemaal samen naar Buiten-
beenpop gaan. Helaas kon dat niet doorgaan, maar de organisatie van 
Buitenbeenpop bedacht een prachtig alternatief: de Buitenbeenpop 
livestream. 

Op vrijdagnamiddag keken alle bewoners en deelnemers, elk vanuit 
hun eigen bubbel, op een groot scherm naar een liveshow met o.a. Jelle 
Cleymans en de Romeo’s. En het was echt één groot feest! Toen bijna 
alle stemmen hees waren van zo luid mee te zingen, kwam er een friet-
kraam langs en at iedereen gezellig frietjes met zijn bubbel. 

Kaat Timmers
Agoog

Woon – en Leefkosten 

Zoals al eerder aangekondigd, vraagt het VAPH ons om vanaf januari 
2021 de kosten van bewoners en deelnemers te berekenen aan de 
hand van de individuele woon- en leefkosten. Hierover is reeds een 
eerste overleg geweest met de gebruikersraad. Onze trajectbegeleiders 
en directie zijn op dit moment volop bezig met het uitwerken van dit 
nieuw systeem. Voor iedere cliënt wordt er een aparte berekening 
gemaakt en die zal als nieuwe bijlage worden toegevoegd aan het IDO. 
Maar geen zorgen, aan het einde van dit jaar organiseren we 
infomomenten om alles uitgebreid toe te lichten. 

Kaat Timmers
Agoog



Een dagje op de boerderijen tijdens corona

In de boerderijen worden onze bewoners van de leefgroepen die nog 
gaan werken opgevangen.  Zij vormen onze “interne” bubbelsWe 
hebben een tijdje niet kunnen komen werken. Dit kon niet door het 
corona-virus. Gelukkig kunnen we nu wel terug komen werken. Het is 
wel anders dan voordien. Er zijn andere deelnemers. In het begin was 
het een beetje zoeken voor zowel de deelnemers als de begeleiding. 
Maar ondertussen heeft iedereen zijn plekje en taakje gevonden.

We zijn zelfs terug begonnen met brood bakken. Voorlopig nog maar 1 
keer per week. Ook soepgroenten snijden we ondertussen terug. Deze 
zijn voor onszelf om in de leefgroepen op te eten, en we verkopen ze 
ook aan de begeleiding van Huis in de Stad vzw.

We nemen de verzorging van de dieren weer op. We hebben 3 kuiken-
tjes sinds vorige week. Er zijn 2 hennen die voor de kuikentjes zorgen. 
We hebben ze in een apart hokje gezet. We kuisen het regelmatig uit, 
en zorgen dat er steeds vers water en eten voor hen staat. Als het mooi 
weer is laten we ze overdag in de weide rondlopen. 

Ook de konijnen hebben een groter hok gekregen. Hierdoor kunnen ze 
rustig rondhuppelen. Het is natuurlijk extra werk voor ons om hun grote 
hok proper te houden . Vinden we helemaal niet erg.

We werken niet alleen, we doen ook (beperkt) uitstapjes. We zijn gaan 
vissen. Dat was reuze leuk. De vissen beten heel goed. Dobber in het 
water , en we hadden beet.

Met het wandelgroepje zijn we ook al 2 maal op dagtocht gegaan. Met 
picknick en water in onze rugzak een hele dag door de mooie velden 
van Meldert en Glabbeek.  Wij stappen makkelijk 9 km op  zo een dag. 

Barbecue met ijs als dessert, pompoensoep uit de tuin van de Velpe, 
zelfgemaakte koekjes, zelfgemaakte pizza enzovoort ….. We zorgen 2 
maal per week voor ons eigen middagmaal. Dat is steeds smullen.

We hopen dat we allemaal gezond blijven en kunnen blijven komen 
werken.

De deelnemers van de Maire

Inspectie naar aanleiding van de coronamaatrege-
lingen

Op 2 september kregen we een inspectiebezoek. De 
inspectrice richtte zich voornamelijk op de preventieve 
maatregelingen die we treffen naar aanleiding van 
Covid 19.

De inspectrice maakte o.a.  kennis met onze filmpjes 
van Mona Corona, de affiches waarmee we werken en 
deed een rondgang in een paar werkingen. We lichtten 
haar de genomen maatregelingen toe: mondmaskers 
dragen, handen wassen en ontsmetten, werken in 
bubbels, bezoekafspraken, testing… Ook werd er 
bekeken hoe we om willen gaan met een corona-
besmetting van personeel of bewoners. Na de 
inspectie konden we nog een paar kleine verbeterin-
gen aanbrengen, maar eigenlijk zijn we meer dan 
geslaagd! 

Caroline Sampermans
Dagelijks verantwoordelijke Berbendaal

Een dagje Berbendaal tijdens corona

In Berbendaal worden onze cliënten uit de regio 
opgevangen. Zij vormen onze “externe” bubbels. 
Eerst en vooral staat veiligheid en hygiëne op de 
eerste plaats. We wassen en ontsmetten heel veel 
onze handen, temperatuur wordt gemeten, dragen 
een mondmasker en houden een afstand van 1.5 
meter.
 
Maar hoe doen we dit allemaal in de praktijk? Een 
begeleider ontvangt deelnemers terwijl ouders 
wachten aan het lint. Temperatuur wordt gemeten, 
stoffen mondmasker aangedaan, spullen aan de 
kapstok met juiste foto gehangen en de handen 
worden ontsmet.  Na dit alles worden deelnemers 
naar hun atelierbubbel begeleid.  Bij file wacht
iedereen op een stip zodat we de juiste afstand 
bewaren.
 
In Berbendaal werken we nu met vier atelierbubbels. 
Vanaf 1 oktober zullen we werken met vijf bubbels. 
Iedere bubbel heeft zijn begeleider die hen doorheen 
de dag begeleidt. Zij geeft hen koffie, maaltijd en ruimt 
de tafels af. Op het einde van de dag worden de 
atelierbubbels grondig ontsmet zodat het weer klaar 
is voor de volgende dag. 

Natuurlijk mogen we onze poetsvrouwen niet verge-
ten. Zij zorgen ervoor dat alles 2 keer per dag grondig 
wordt ontsmet. 

Caroline Sampermans
Dagelijks verantwoordelijke Berbendaal

Activiteitenkalender

Onze activiteiten zijn sterk afhankelijk van de 
maatregelen die worden genomen in functie van de 
Coronacrisis. Het is daarom op dit ogenblik niet 
mogelijk om een vaste activiteitenkalender voor te 
stellen.


