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Dag van de schoonmaak 2022 
 
1. AZ ALMA 

 

AZ Alma ontving van NIZ een geschenkbon van Torfs 
voor de Dag van de Schoonmaak.  

Deze bon werd verloot onder het personeel (zo’n 
130 personen). 

Hiervoor moesten ze het gewicht raden van Sam, de 
huistijger van Barbara D’Huyvetters (diensthoofd 
schoonmaak)en ondertussen zowat de mascotte 
van de dienst. 

 

Heidi Pepermans, medewerker schoonmaak OK, 
was er met haar gok van 4,375kg het dichtste bij en 
won de waardebon. 

Vandaag ontving ze de bon in aanwezigheid van 
teamleider Farah en onze planner Sandra. Ze was er dolgelukkig mee, zoals hieronder op de 
foto te zien. 
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2. ZORGPUNT WAASLAND 
 

Bij Zorgpunt Waasland viel Benita Tindemans, medewerkster 
hoteldienst uit WZC De Plataan in de prijzen. 

Waarom Sabine Thierens, de 
ploegverantwoordelijke hoteldienst Plataan voor 
Benita? Zij getuigt: 

“Al mijn medewerksters verdienen om in de 
bloemetjes gezet te worden.  Zij zorgen er dagelijks 
voor dat alles er spic & span bij ligt met aandacht 
voor onze bewoners… maar toch springt er één 
iemand bovenuit nl. Benita Tindemans: ik kan altijd 
op haar rekenen! En ook tijdens mijn afwezigheid 
staat ze steeds klaar om ervoor te zorgen dat 
binnen ons team alles zo goed mogelijk verloopt. 
Dikke Dankjewel hiervoor Benita! 

 

 

3. AZ WEST 
 
Mollze Iseni heeft bij ons na een bloedstollige verloting de 
mooie cadeaubon van Torfs gewonnen. 

Ze is hier heel blij mee want ze is wel een schoenenmadam.  

Mollze is bij ons een klein jaartje en werkt in de laatdienst. Is een 
zeer vlotte dame die zich graag amuseert met de collega’s.  
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4. VITAZ 
 
Bij VITAZ werd het toppertje,  Nikita Van Bogaert,  bedankt met de giftdoos van Netwerk in 
zorg.   

Ze was  zéér blij . Ze verdiende dit dubbel en dik omwille van haar  inzet en flexibiliteit bij de 
opstart van ons project nieuwe kledingautomaat en nieuwe beroepskleding VITAZ .    

Ziet  ze er niet goed uit ? 😊 

 

 

5. P.C. Sint-Hiëronymus 
 
Hallo, … Ik ben Elfride 

Op 1 juni 2021 ben ik bij P.C. Sint-Hiëronymus aan de slag 
gegaan. Dit betekent dat ik hier momenteel al meer dan 1 
jaar werk! Jaja, … de tijd gaat snel. 

Ik sta amen met Annick, in de avondploeg en wij zijn een 
heel goed team. Ik kan jullie verklappen dat er heel veel 
wordt gelachen maar ook hard wordt gewerkt. 

Buiten mijn werk ben ik opvangmama voor katjes. 

Ikzelf heb 5 hondjes en 5 katten en daarnaast zorg ik dus ook 
nog voor enkele ‘opvangertjes’. 

Dagelijks wandel ik met mijn eigen hondjes en uiteraard ook 
met de ‘opvangertjes’ vele kilometers. De aankoopbon voor 
schoenen van Torfs zal dus zeker van pas komen.  

Ik ben er heel blij mee, …  

Dankjewel !!! Elfride 
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6. P.C. Sint-Hiëronymus 
 

Bij ZOL Genk hebben we een tombola georganiseerd 
onder onze medewerkers van de dienst 
gebouwenreiniging.  

Onze medewerker Deborah Bonaque Y Rossitto was blij 
verrast om het geschenk in ontvangst te nemen.  

Deborah begon te werken in ZOL Genk campus Sint-Jan 
op 3 december 2018. Als vlinder in de vaste avondpost 
komt ze op verschillende afdelingen. Als HELD van het 
ZOL waarderen we haar zachte persoonlijkheid , 
aanhoudende inzet en hulpvaardigheid. 

 


