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Van St.-Jozefgesticht tot Huize Vincent

100 jaar ouderenzorg in Tielrode
Op 19 en 20 maart vieren de congregatie van de Zusters van de H. Vincentius
(Deftinge) en het Woon- en Zorgcentrum Huize Vincent ‘100 jaar ouderenzorg’ in Tielrode. Goede gelegenheid voor een eresaluut!
De familie Pieter Seghers-Orlay, eigenaars van een mouterij in Tielrode,
bewoonden een groot pand (met ruime tuin) aan de Antwerpse Steenweg.
Na hun dood schonken hun kinderen Zr. Hubertine (Elisa Seghers) en Pater
Joseph Seghers, redemptorist-missionaris, de eigendom aan de congregatie
voor de oprichting van een ‘gesticht’ voor ouden van dagen en wezen. Naast
de ouderlijke woning lieten zij een nieuwbouw optrekken. Op 14/3/1911
werd het ‘gesticht’ feestelijk ingehuldigd onder de naam van de parochieheilige St.-Jozef. Een maand later verbleven er 20 residenten, verzorgd door 6
religieuzen.
De Zusters en het rustoord schreven er geschiedenis. Honderden bejaarden
hebben er kunnen genieten van een gelukkige oude dag. Talrijke Zusters leven
verder in het collectief geheugen van Tielrode, zoals Zr. Marie-Claire (Maria
Van de Walle) en Zr. Angèle (Maria Callewaert), die er 40 jaar (tot 2004) aan
de slag waren. De laatste oversten waren Zr. Loyola (Esther Want, die 100 is
geworden), Zr. Edwina (Marie-Josée De Croo, laatste rustoordverantwoordelijke), Zr. Wilfrieda (Hilda Buytaert) en de huidige overste Zr. Lucienne (Lea
Heirbaut).
Het rusthuis kende de jongste jaren een spectaculaire ontwikkeling. Om
modernisering en uitbreiding mogelijk te maken, richtten de Zusters en de
Broeders van Liefde in 1998 een vzw op. In 1999 verhuisden de 12 residenten
van dovenrusthuis Stille Droom (Temse) naar Tielrode. Datzelfde jaar veranderde de naam in Woon- en Zorgcentrum Huize Vincent (H. Vincentius is
patroonheilige van beide congregaties). Korte tijd later werd rusthuis Maria
Middelares (Kruibeke, 21 bedden) overgenomen. In 2000 diende de vzw een
plan in voor één nieuwbouw voor de 3 rusthuizen (30 + 12 + 21 = 63 bedden). Fase I begon in januari 2008 en was in minder dan 2 jaar voltooid. Dit
voor Vlaanderen unieke project (bouwconcept, integratie in omgeving, eigentijdse huiselijke inrichting, communicatietechnologie...) staat model en werd
al door binnen- en buitenlandse delegaties bezocht. Hier hoort een speciaal
woord van hulde aan Ludo Vingerhoeds, directeur 1998-2010, regisseur van
fusie en nieuwbouw. Ook de Zusters Madeleine Muylaert en Hilda (Adrienne
Buytaert) speelden een belangrijke rol. De achtereenvolgende voorzitters van
de raad van bestuur waren Zr. Mia Geerits, Br. Luc Maes, Br. Veron Raes en
(nu) Bruno Machiels. Als directeur is Ludo Vingerhoeds (nu adviseur binnen
de ouderenzorg) opgevolgd door Koen Van Wauwe (Temse). Hij wordt de
realisator van Fase II: de bouw van 41 rusthuisbedden, 24 serviceflats en een
dienstencentrum.
Huize Vincent richt zich tot zorgbehoevende ouderen en telt 2 specifieke doelgroepen: zorgbehoevende religieuzen en dove ouderen (unicum in ons land!).
Het heeft ook heel wat expertise in het begeleiden van bewoners met dementie en het aanbieden van comfortzorg aan zwaar zorgbehoevende ouderen.
De ‘warme zorg’ in het kleinschalige rusthuis, al jaren handelsmerk
van Zusters en personeel, wordt bestendigd in het nieuwe Woon- en
Zorgcentrum. Dankzij de door de congregatie gelegde basis, is Tielrode verzekerd van een eigentijdse kwalitatieve ouderenzorg. We zijn de Zusters dan
ook heel dankbaar, dat zij vanuit hun geïnspireerde deskundigheid de grondslag hebben gelegd van een bewonderenswaardig, blijvend initiatief, dat nu
voornamelijk door leken wordt verder gezet. Proficiat aan de jubilarissen!

