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NIEUWSBRIEF
Beste lezer,
Met plezier komen we nog eens bij u langs met nieuwtjes uit onze werking. We blikken terug
op wat ooit was en we kijken uit naar wat nog komen mag.
En laat maar komen dat voorjaar, wij zijn er helemaal klaar voor!

DAG CORONA – EINDELIIJK
Na twee lange jaren kunnen we corona stilaan achter ons laten.
In maart 2020 stonden we aan het begin van een lange weg, niet wetend waar deze weg ons
naartoe zou leiden. Ondertussen hebben we de ene na de andere golf doorstaan,
lockdowns, quarantaines en besmettingsgolven, en vele periodes van online onderwijs.
We hebben gewerkt met en zonder mondmaskers, we hebben online vergaderd, overlegd en
samengewerkt. We hebben liters handgel gebruikt, getest en nog eens getest, verzorgd en
getroost...
En nu kunnen we het achter ons laten, en proberen we de draad van het normale leven
terug oppakken.
We durven terug vooruitkijken en plannen maken. En nu op naar een mooie lente en een
warme zomer!
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DE LEO’S IN HET ZONNETJE
Leo clubs zijn ontstaan als jeugdafdeling van de Lions clubs, voor jongeren tussen 18 en 30
jaar. Ze zetten zich in voor de maatschappij op nationaal en internationeel niveau. Via
fondsenwerving steunen zij zelf gekozen sociale doelen.
Voor Leo Club Tienen is het sociale doel al sinds jaar en dag Huize Levenslust vzw. In de loop
der jaren zijn er al heel wat uitstapjes, evenementen en weekends georganiseerd.
Noodgedwongen moesten de Leo’s de voorbije twee jaar op de achtergrond blijven, u weet
wel waarom...
Vanuit die achtergrond zorgden ze af en toe voor een verrassing, een leuke kwis, een lekker
pakket... Maar nu kan het terug, we kunnen samen opnieuw activiteiten organiseren. Omdat
onze kinderen, na deze lange pauze, even tijd nodig hebben om hen te leren kennen hebben
we de eerste activiteiten in Levenslust georganiseerd. De Leo’s kwamen langs met een lekker
ontbijt!
Bovendien verrasten ze de kinderen met een pingpong tafel. Een tof cadeau dat erg in de
smaak valt en waar al menig wedstrijdje op gespeeld werd.

Bij deze dan ook een heel grote dankuwel aan de Leo’s voor hun inzet en geduld, en voor de
blijvende inzet voor onze jongeren.
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AFSCHEID VAN RIA
Na een lange staat van dienst zwaaien we eind april Ria uit.
In 1979 startte Ria haar loopbaan bij Lisette, pas afgestudeerd en vol energie.
Daniëlle heeft jarenlang met haar samengewerkt en blikt, uit naam van ons allen even terug:
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Toen ik in 1985 begon te werken in Levenslust werkte Ria er al 6 jaar, zij was begonnen in de zomer
van 1979. Daar startte een lange loopbaan die dit voorjaar eindigt, nu ze na al die jaren op pensioen
gaat. Samen hebben we veel collega’s en jongeren zien komen en gaan, en veel zien veranderen in de
sector qua werkwijze en aanpak. Heel veel herinneringen van soms lastige maar ook heel veel fijne
momenten en feestjes. Hierbij een foto op een van de vele kerstfeesten en eentje waarbij we samen
klinken, op een nieuwe periode in haar leven. Samen met alle collega’s van Levenslust wens ik haar
het allerbeste voor de toekomst!
Danielle
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DAG VAN DE ZORG

Eindelijk opendeur!
Net zoals bijna 300 andere organisaties uit de zorgsector zijn we heel blij dat we op zondag
15 mei tussen 14u en 17u onze deuren kunnen opengooien en jullie kunnen verwelkomen
op de Dag van de Zorg.
U kan een kijkje nemen in ons nieuwe gebouw en wij geven heel graag een woordje uitleg bij
onze werking.
En achteraf bent u welkom op ons gezellige terras!
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Tot slot

U las zonet onze nieuwsbrief. Bedankt daarvoor!
We willen u op deze manier een kijkje laten nemen in de dagelijkse werking van Levenslust.
Als u interesse heeft in onze werking en hierover graag meer informatie wil, mag u uiteraard
altijd met ons contact opnemen.
Hebt u na het lezen van deze nieuwsbrief zin om als vrijwilliger mee te werken, dan kan dat
zeker. Neem gerust met ons contact op om de mogelijkheden te bespreken.
U bent altijd van harte welkom!

Met warme groet,
14 april 2022
Iris Claes
Directeur
Iris.claes@huizelevenslustvzw.be

Voor meer informatie:
Huize Levenslust vzw
Sint-Truidensesteenweg 190
3350 Linter
011/78 01 58
www.huizelevenslustvzw.be
Wil u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer ontvangen laat het ons dan weten. U kan dat doen door een mail te
sturen naar iris.claes@huizelevenslustvzw.be.
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