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Vooraf 
 
Zorgband Leie en Schelde baat vijf woonzorgcentra, verschilende lokale dienstencentra, 
dagverzorgingscentra en assistentieflats uit in de rand van Gent. De organisatie heeft heel wat 
thuiszorgdiensten, die actief zijn bij kwetsbare doelgroepen in Laarne, Destelbergen, Merelbeke en 
Nazareth. Voorheen werden deze diensten door OCMW besturen en de Provincie Oost Vlaanderen 
uitgebaat. 
 
Status  
 
 
Bij de woonzorgcentra van de Zorgband Leie en Schelde keert de rust terug en dient het “nieuwe” 
normale wonen en leven zich aan, met 1 bezoeker per bewoner, de geleidelijke opstart van 
gemeenschappelijke eetmomenten en activiteiten, weliswaar in kleinere bubbels.  Ook komt de 
kapper, pedicure en kinesist terug over de vloer.  Verder bereiden we ook de heropstart van nieuwe 
opnames voor en leggen we actief contacten met de ziekenhuizen.   
Tevens zijn in het revalidatieziekenhuis te Lemberge de laatste week 14 opnames gerealiseerd.  
 
Sinds 25 mei openden onze dienstencentra te Destelbergen en Merelbeke hun deuren, dit voor 1 op 1 
dienstverlening.  We merken dat de eenzaamheid in de thuissituatie meer en meer doorweegt, weet 
Egbert Lachaert, voorzitter Zorgband Leie en Schelde.   
Ook komen de heropstart van de Riksja ritten geen dag te vroeg.  Dankzij deze fietskar kunnen o.a. de 
bewoners van de assistentiewoningen genieten van een rondrit op Merelbeeks grondgebied. 
 
Ook is op 25 mei het dagverzorgingscentrum De Triangel te Destelbergen terug van start gegaan.  
Gezien het merendeel van de daggasten niet kan terugvallen op een netwerk, was dan ook iedereen 
gelukkig om terug te mogen komen .  Wel hebben we ons activiteitenaanbod aangepast aan de social 
distancing principes, weet Githa Praet, algemeen directeur Zorgband Leie en Schelde. 
 
Het dagverzorgingscentrum De Boomgaard te Merelbeke is gisteren opgestart in de polyvalente zaal 
van het lokaal dienstencentrum De Merelaar, om na 3 weken te verhuizen naar de nieuwbouw.   
Het dagverzorgingscentrum De Dagvlinder en het lokaal dienstencentrum ’t Binnenhof te Laarne 
openen op 02 juni 2020 hun deuren. 
 
 


