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Over Dimpnafonds 
 

Dimpnafonds vzw wordt op 26 september 2019 opgericht in Geel.  
 

Ontstaan 

 

Een bezoek of verblijf in een ziekenhuis is geen lachertje. Je komt er alleen als je je niet goed 

voelt. Ziekenhuizen focussen zich op hun kerntaak: mensen genezen. Artsen en 

verpleegkundigen waken er dan ook over dat hun zorgen van uitstekende kwaliteit zijn. Maar 

hoe een patiënt zijn verblijf ervaart, is méér dan die zorgen. Hoe een patiënt zijn 

genezingsproces doorloopt – en dus ook zijn mentale en fysieke veerkracht - hangt ook af van 

een ruimere beleving. Nét dat tikkeltje extra zorg en aandacht. 

 

In 2019 richt Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel, de vzw Dimpnafonds op om dankzij 

filantropie die extra beleving vorm te geven. “Als ziekenhuis geef je goede zorg, maar dat vinden 

we niet genoeg. Wij willen net dat tikkeltje meer geven. Wij willen niet gewoon goed voor elkaar 

zorgen, maar ook een extra warme zorg op maat van de patiënt geven.” 

 

Zo ontstaat Dimpnafonds, een vzw die patiënten en hun familie, vrienden en omgeving 

ondersteunt in Geel en de ruimere Kempenregio. Een vzw die ziekenhuizen helpt om méér te 

geven dan wat louter aangeboden wordt door een klassiek ziekenhuis. 

 

Van waar komt de naam ‘Dimpnafonds’? 

De naam ‘Dimpna’ verwijst naar de geschiedenis van de stad Geel. De heilige Dimpna lokte 

geesteszieken en hun begeleiders van heinde en verre op bedevaart naar Geel. Uit de liefdadige 

opvang van pelgrims bij de inwoners thuis groeide de Geelse gezinsverpleging en de naam 

‘barmhartige stede’. Het Dimpnafonds is een uiting van deze liefdadigheid of barmhartigheid in 

Geel en wil zo bijdragen aan een warme, gastvrije en zorgvolle opvang van zieken in de regio. 
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Wat hebben we kunnen doen met jouw steun? 
 

Jullie schonken in 2019-2020 in totaal 111.023,2 euro aan Dimpnafonds. 

Met deze giften hebben jullie zorgverleners en patiënten geholpen in de 

strijd tegen Covid-19 en bijgedragen aan de bouw van een nieuwe 

revalidatietuin. Bedankt voor jullie steun! 

 

 
 

Revalidatietuin 

 

Ziekenhuis Geel heeft één van de grootste en best uitgeruste revalidatiecentra in België. Maar 

om patiënten nóg beter klaar te stomen voor het echte leven dat hen buiten het ziekenhuis te 

wachten staat, wil het een revalidatietuin aanleggen. De tuin creëert meerwaarde voor buren, 

bewoners van het omliggende woon-zorgcentrum, bezoekers en ook andere patiënten, die in een 

mooie omgeving aan hun fysieke en mentale veerkracht kunnen werken. Denken we maar aan 

zieke kinderen die even buiten kunnen spelen, neurologische patiënten die hun motoriek willen 

oefenen in een moestuintje, oncologische patiënten die even in de buitenlucht willen komen. 

 

Dankzij jullie giften kunnen we de tuin aanleggen en het nodige materiaal kopen om in de 

tuin te gebruiken, zoals speciale fietsen, sportmateriaal en moestuinbakken. 

 

In november 2020 zijn de bouwwerken gestart. We hopen de revalidatietuin in de lente van 

2021 te openen voor patiënten en publiek. 

 

  
 

"Sinds mijn rugoperatie in 2017 kom ik elke week naar 

het revalidatiecentrum van Geel. Mijn evenwicht en 

balans kunnen nog beter, dat hoop ik te oefenen in de 

nieuwe revalidatietuin, want daar gaan ze 

verschillende ondergronden, opstapjes en hellingen 

aanleggen. Het is belangrijk dat je leert revalideren in 

een realistische situatie, je kent de Belgische stoepen 

hé..." (Chris Willemsen, acteur)  

 2020 2019 

Giften € 108.523,20 € 2.500,00 
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Covid-19 

 

In maart 2020 werd de wereld overspoeld door het coronavirus. Ook Ziekenhuis Geel werd hard 

getroffen, zeker in de eerste golf. Het mentale en fysieke welzijn van zorgverleners en Covid-19-

patiënten stond zwaar onder druk. 

 

Dankzij jullie giften hebben we op verschillende manieren patiënten en zorgverleners 

kunnen ondersteunen, onder meer met tablets, mini-monitors en steunkaartjes. 

 

 Tablets 

 

Met de eerste giften hebben we 9 tablets voor Ziekenhuis Geel aangekocht, zodat er op Covid- en 

niet-Covid-afdelingen een tablet is voor patiënten om met hun naasten te videobellen. Wanneer 

bezoek aan patiënten nauwelijks mogelijk is omwille van corona, zijn telefoon en tablet de enige 

manier om met het thuisfront te communiceren. 

 

“Aan het begin van de coronacrisis 

zagen we al snel een belangrijk 

probleem bij patiënten: het gemis aan 

sociaal contact wanneer bezoek niet 

mogelijk is. Vooral oudere mensen, die 

geen smartphone of gsm hebben, lijken 

wel helemaal afgesloten van de 

buitenwereld. Dankzij een tablet 

kunnen we patiënten in contact 

brengen met hun familie.” 

(Ergotherapeute Hanne Leysen)  

 

 

 Campagne ‘samen sterk’ voor en door zorgverleners 

 

Om het mentale welzijn van de zorgverleners te versterken en een psychologisch vangnet te 

voorzien, hebben we de campagne ‘Samen sterk’ van Ziekenhuis Geel gefinancierd in 2020. 

Collega’s konden door het ziekenhuis ontworpen complimenten- en hulpkaartjes naar elkaar of 

naar de psychologen van het ziekenhuis sturen. Er hingen displays met postkaartjes in de 

belangrijkste personeelsruimtes 

(tikklokken, kleedruimtes, 

personeelsrestaurant) en affiches op 

de afdelingen. Zo konden collega’s 

elkaar een hart onder de riem steken 

en was de drempel naar 

psychologische ondersteuning zo laag 

mogelijk. Op de affiche en 

hulpkaartjes staan alle psychologen 

van het ziekenhuis met hun 

telefoonnummer en mailadres. 
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 Mini-monitors 

 

Tijdens de tweede golf heeft Dimpnafonds de aankoop van drie mini-monitors gefinancierd voor 

de Covid-afdeling van Ziekenhuis Geel. De mini-monitor helpt zorgverleners om patiënten extra 

in het oog te houden, vanop een veilige afstand. De monitor werkt in combinatie met een 

Optiflow-zuurstoftoestel en kan zo bedden vrijhouden op intensieve zorg voor patiënten die aan 

een beademingstoestel moeten omdat ze niet meer zelfstandig kunnen ademen. 

 

De wearable is ook makkelijker en veiliger voor de zorgverlener. Dankzij de mini-monitor 

kunnen verpleegkundigen de parameters van een Covid-19-patiënt aflezen zonder de kamer in 

te gaan na een omkleedprocedure.  

 

  
 

“Dankzij de mini-monitors hebben onze zorgverleners 

minder stress, lopen ze minder risico op besmetting, 

moeten ze zich minder vaak omkleden, besparen ze 

beschermingskledij uit en essentiële tijd.”  

(Dokter Luc Janssen) 

 

 

Bedankt voor jullie steun! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor giften van 40 euro en meer krijg je een fiscaal attest. 

Zo kost jouw gift van 100 euro je eigenlijk maar 55 euro! 

Doe een gift  

www.dimpnafonds.be 

BE53 0689 0926 1253 

http://www.dimpnafonds.be/

