
Hartsvriendinnen Lucienne (87) en Margrietje (79) vechten samen tegen eenzaamheid 

"Naar een rusthuis gaan is voorgoed. 
Maar samen maken we er het beste van" 
ROESELARE 

Steeds meer senioren zijn 
eenzaam, klinkt het wel 
eens. Zeker tijdens de 
feestdagen. Maar dat het 
ook anders kan, bewijzen 
Margaretha en Lucienne 
van woonzorgcentrum De 
Zilverberg. De twee be
woonsters zijn onafschei
delijk en maken het leven 
voor elkaar zo aange
naam mogelijk. 

MARLIES MADDENS 

"Skete, ziej greed? Ik i min lip
pen gerood wi." Hartsvriendin
nen Margaretha Dedeyne (87) 
en Lucienne Deprez (79) heb
ben ontelbaar veel koosnaam
pjes voor elkaar. Van skete en 
meiske tot pietjesnotje. Onlangs 
was het nog nationaal nieuws: 
steeds meer senioren zijn een
zaam. Maar dat het ook anders 
kan, tonen Margaretha en Lu
cienne. 
Margaretha of 'Margrietje' 

kwam drie jaar geleden in 
woonzorgcentrum De Zilver
berg terecht. Lucienne een jaar 
later. Even later waren ze onaf
scheidelijk. 'We zijn beetje bij 
beetje vriendinnen geworden. 
Hoe? Gewoon door lief te zijn 
voor elkaar", zegt Lucienne. En 
dat lief zijn, kent geen grenzen. 
Als Margrietje zich een dag niet 
goed voelt, loopt - of rolt - Lu
cienne de deur plat. De twee 
zoeken elkaar continu op. Ze 
drinken graag een goed biertje 
samen of rusten een beetje sa
men onder hetzelfde dekentje. 
"Lucienne heeft eeuwige cou

rage, iets wat ik niet heb", zegt 
Margaretha. "Dat apprecieer ik 
zo in haar. Ze is altijd optimis
tisch en goedlachs en dat zorgt 
er ook voor dat ik mij beter voel. 
Voor Lucienne hier was, zat ik 
rond te kijken tot er bezoek 
kwam. Ik voelde me eenzaam, 
ja. Sinds we mekaar hebben, is 
dat beter. Alleen zou ik in de put 

zitten", zegt ze. "Ma, gie zut een 
zager', lacht Lucienne. 
Lucienne rookt sinds haar ze

vende en rookt nog steeds. Win
ter, zomer ... Ze is veelal buiten 
te vinden, aan het roken. "En 
Margrietje komt dan bij mij zit
ten. Ofwel doet ze eerst de helft 
van haar kleerkast aan, ofwel 
zit zij binnen achter het raam 
en ik buiten ernaast. Dat lukt 
ook hoor!" 

Leffe en Hapkin drinken 

Eten en zich wassen doen ze 
apart. Maar al de rest doen ze 
samen. Een Leffe en een Hap
kin drinken, dat hoort daar ook 
bij. "Als je naar hier komt en 
weet dat het voorgoed is, is dat 
voor niemand geestig. En wie 
het anders beweert, liegt. Maar 
samen jeunen we ons. We ma
ken er het beste van." 
Zo zullen ze in het woonzorg

centrum samen Nieuwjaar vie
ren. Dat deden ze ook met kerst. 
Het personeel koopt cadeautjes 
voor de bewoners en er staat 
wat speciaals op het menu. 

ROESELAARSE WOONZORGCENTRA SCOREN 
GOED BIJ NIEUWE TEVREDENHEIDSMETING 
Onderzoek van het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezond
heid over de kwaliteit van le
ven in de West-Vlaamse 
woonzorgcentra levert uiter
mate goede cijfers op voor 
de West-Vlaamse ouderen
zorg. lets dat het Zorgbedrijf 
Roeselare al langer dan van
daag weet dankzij zijn eigen 
tevredenheidsmetingen, die 
tweejaarlijks uitgevoerd 
worden in zijn vier woon
zorgcentra. 
Die bewijzen immers al jaren 
dat de residenten er heel te
vreden zijn over hun levens
kwaliteit. 
In De Zilverberg, Sint-Henri
cus, Ter Berken en De Water
dam kunnen bewoners die 
mentaal voldoende fit zijn, 
hun mening geven over de 
tevredenheid over allerlei 
aspecten die te maken heb
ben met hun levenskwali
teit. Persoonlijke interviews 

met de bewoners en/ of een 
contactpersoon worden ano
niem verwerkt en tonen heel 
mooie resultaten waar directie 
en personeel van de woonzorg
centra best trots op mogen zijn. 
Van de 340 bewoners die in 
2017 meewerkten, bleek im
mers zo'n 94 procent tevreden 
tot zeer tevreden over hun ver
blijf. 
De hoogste scores gingen naar 
de opvang, sociale dienstverle
ning, infrastructuur, respect 
voor hun privacy en persoonlij
ke levenssfeer, kinesitherapie 
en de animatie. Maar ook de 
zorg en de maaltijden worden 
gretig op prijs gesteld met uit
muntende scores. 
"Nergens beter dan thuis, maar 
als dat niet meer lukt dan kan 
je alvast met een gerust hart 
naar een van de woonzorgcen
tra van Zorgbedrijf Roeselare", 
klinkt het tevreden bij Het Zorg
bedrijf. (mmr) 


