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Rotaract Eeklo-Meetjesland
schenkt mini-zorgkoffers
aan AZ Alma
7 maart 2016 - AZ Alma ontving drie fraaie en goedgevulde minizorgkoffers, geschonken door Rotaract Eeklo-Meetjesland. De minizorgkoffer moet kinderen helpen in het omgaan met en verwerken van
rouw en verlies. Het Rotaract-bestuur kwam de koffers overhandigen
in AZ Alma.

Trouwe partner
Rotaract Eeklo-Meetjesland blijft een trouwe partner van AZ Alma. “We kozen
bewust voor een lange termijn samenwerking met het ziekenhuis”, zegt
voorzitter Thomas Vanderbruggen. “Dat resulteerde enkele jaren geleden in
een mooie lading Victor-handpoppen voor een ziekenhuis zonder angst. Deze
poppen zijn in AZ Alma al goed ingeburgerd en zorgen voor een rustgevend
herkenningspunt voor de jonge patiëntjes op de pediatrie of op consultatie.”
Vorig jaar werd de samenwerking verder gezet met de sponsoring van de
kinderwebsite van AZ Alma. Deze website bereidt kinderen voor op hun
ziekenhuisopname en zorgt ervoor dat bij een groot deel van de kinderen hun
angst wordt weggenomen. Voor deze website werden door de ‘vzw School
Zonder Pesten’ speciale tekeningen gemaakt, die het ziekenhuis door kinderogen
tonen en tevens verwijzen naar Victor.
“En nu zet Rotaract Eeklo-Meetjesland een derde stap in de samenwerking met
AZ Alma!”, zegt Julie Van Der Jeucht, voorzitster van de commissie sociaal.
“Nu sponsoren we drie ‘mini-zorgkoffers’, in een opvallende gele kleur en met
het lieveheersbeestje, dat ook op de uniformen van de pediatrie staat, centraal
op de koffer.”

Wisselende inhoud
“De mini-zorgkoffer van AZ Alma is bedoeld om kinderen stil te laten staan bij
verlies en rouw”, zegt Annick Van Yper, medewerker palliatief support team
van AZ Alma. “Eigenlijk is het doel van zo’n koffer driedelig. Vooreerst werkt de
koffer een stukje therapeutisch, want er worden hulpmiddelen aangereikt om
het verlies bespreekbaar te maken. Daarnaast zorgt de inhoud van de koffer
voor ontspanning voor het kind, want het leidt wat af en maakt zo het
beangstigende wat minder. En tenslotte zorgt de koffer voor kwaliteitsbeleving
met de zieke, want in de mini-zorgkoffer zitten kleine speeltjes waarmee het
kind nog aan het bed van de zieke kan spelen.”
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De koffer heeft als doel het verbinden en ondersteunen van de patiënt en zijn
familie. Men wil een huiselijkere sfeer brengen in de ziekenhuiskamers en troost
bieden tijdens deze toch wel moeilijke tijden. De mini-zorgkoffer bevat objecten
om alle zintuigen te prikkelen, o.a. muziek, een dekentje, geurbeleving,
handcrème, vriendschapsbandjes, puzzels, boekjes rond ziekte en sterven, maar
ook gewone lectuur, en spelletjes om even wat ontspanning te bieden. “De
koffer is niet standaard gevuld, want we wilden een zorgkoffer maken voor alle
kinderen, van peuters tot pubers, waarbij de inhoud aangepast wordt aan de
leeftijdscategorie”, zegt Janne Van Landschoot, palliatief verpleegkundige van
AZ Alma.

Broodnodig
AZ Alma is alvast blij met het geschenk van Rotaract Eeklo-Meetjesland. “Hier
kunnen we echt onmiddellijk mee aan de slag, want er zijn voortdurend
momenten waarop we zo’n koffer broodnodig hebben”, besluit Annick Van Yper.
“De koffer helpt ook onze eigen medewerkers om op moeilijke ogenblikken de
kinderen gepast en op een warme manier te kunnen helpen. Zeker op moeilijke
momenten willen we zorg met een hart bieden.”

Wie is Rotaract?
Rotaract, de jongerenafdeling van de Rotary, is een samensmelting van Rotary
in Action. Het is een onderdeel van een wereldwijde organisatie van
serviceclubs. Rotaractleden zijn mannen of vrouwen tussen de 18 en 30 jaar
oud, nog studerend of reeds aan het werk. Een Rotaracter is ambitieus, sociaal
geëngageerd, heeft brede interesses en een internationale blik. Rotaract EekloMeetjesland komt maandelijks samen en organiseert tijdens het werkingsjaar
verschillende evenementen en activiteiten om fondsen en middelen te werven.
Goede voorbeelden hiervan zijn het jaarlijks terugkerende galabal, het
kerstevent, discotennis… Met de opbrengsten van deze activiteiten steken ze als
hechte vriendengroep zoveel mogelijk sociale doelen, projecten en andere
lovenswaardige alternatieven een hart onder de riem.
Interesse in de club of werking? Surf dan naar www.rotaracteeklo.be, neem
contact op of kom vrijblijvend langs op één van onze activiteiten.
Onze gegevens:
Thomas Vanderbruggen, voorzitter.
Tel: 0479 72 86 43 - thomas.vanderbruggen@gmail.com

Julie Van Der Jeucht, voorzitster commissie sociaal.
Tel: 0472 22 09 74 - julievanderjeucht@hotmail.com
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AZ Alma vzw is het streekziekenhuis, ontstaan na de fusie van het Elisabeth Ziekenhuis in
Sijsele en de Heilig Hartkliniek in Eeklo. AZ Alma telt op heden 115 artsen, 1.250 medewerkers
en ruim 160 vrijwilligers die dagelijks het motto ‘zorg met een hart’ in de praktijk omzetten. De
513 plaatsen zijn nu nog verdeeld over de campussen in Eeklo en Sijsele, maar komen in 2017
samen in een gloednieuw ziekenhuis aan de Ringlaan 15 in Eeklo. Dat bouwproject, het
grootste ooit in het Meetjesland, ging in februari 2012 van start.
www.azalma.be

Bij de foto:
Het bestuur van Rotaract Eeklo-Meetjesland overhandigde de opvallende minizorgkoffers aan AZ Alma.

Aan de redactie:
Voor meer informatie of interviews kunt u terecht bij:
Manager PR & Communicatie Marc Van Hulle
(0477-62.78.57 – marc.vanhulle@azalma.be)
Medewerker PR & Communicatie Joba Maréchal
(0476-78.07.92 – joba.marechal@azalma.be)
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