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Beste Care-collega’s,
Het was geen zomer zoals andere jaren, maar hopelijk hebben jullie kunnen genieten van de
lange zomerdagen en van wat welverdiende ontspanning. Intussen is de herfst duidelijk
weer begonnen: de dagen zijn een stuk korter, de warme truien worden bovengehaald … en
er zit een nieuw C-magazine in je digitale brievenbus!

Deze keer willen we terugblikken en laten we enkele ambassadeurs van de Vebego-
bouwreis aan het woord over hun mooie buitenlandse ervaringen, vieren we enkele
fantastische jubilarissen en bedanken we onze jobstudenten voor het geweldige werk dat ze
geleverd hebben.

Maar we kijken ook vooruit: er is een nieuwe datum voor Airlocked, er worden nieuwe
basisopleidingen georganiseerd en we werken aan workshops rond armoedebestrijding.

In deze editie tonen enkele collega’s ons wat zij graag meenemen in hun brooddoos. Kan jij
wel wat inspiratie gebruiken voor je middagpauze? Neem dan zeker een kijkje.

We wensen jullie allemaal een fijne herfst met een goede gezondheid en veel leuke
momenten op het werk.

Veel leesplezier!

Het redactieteam
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bouwreis aan het woord
Sandra, Stephanie, Chantal en Wouter vertellen ons meer
over hun boeiende ervaringen tijdens de Vebego-bouwreis.

Armoedescan

Goed nieuws: Care heeft een mooie score
behaald op de armoedescan. Het
managementteam zal een charter opstellen en
workshops organiseren om teamleiders bewust te
maken van armoedesignalen van eigen
medewerkers. Ze zullen tijdens de workshops ook
leren hoe ze over armoede kunnen praten met
hun teamleden. Wordt vervolgd!

Care doet-dag

Op 19 september heeft de jaarlijkse World
Cleanup Day plaatsgevonden. En als het over
schoonmaken gaat, is Care natuurlijk van de
partij. We hebben de handen uit de mouwen
gestoken om het Boekenbergpark in Deurne vrij
te maken van zwerfvuil. Zo dragen we samen ons
steentje bij aan een mooiere wereld.

Nieuwe stagiair boekhouding

Care werkt samen met verschillende sociale
partners zoals VDAB om meer mensen kansen te
bieden op de arbeidsmarkt. Sinds kort doet Vera
Verswijvel (58) uit Deurne een
werkervaringsstage bij ons. Ze geeft
administratieve ondersteuning aan verschillende
diensten. Haar stage werd in juli helaas
onderbroken toen de coronacijfers in Antwerpen
stegen, maar sinds half september is ze terug! Zij
is dolblij om weer aan de slag te kunnen en wij
zijn dankbaar dat ze er weer is.

Care helpt tijdens corona

Omdat hygiëne in tijden van corona nog
belangrijker is dan anders, komen de richtlijnen
voor cleanrooms nu ook van pas in de
kantooromgeving. De kennis is nu ook op kantoor
van levensbelang.

De impact van het coronavirus zullen we nog wel
even voelen. Daarom moeten bedrijven in het
hele land zorgen dat ze aan een heleboel
maatregelen voldoen. Hoe Care hen daarbij helpt,
lees je op onze blog.

Nieuwe datum Airlocked

Jullie herinneren je misschien wel dat de
Airlocked oorspronkelijk in maart dit jaar zou
plaatsvinden. Door de coronapandemie moesten
we die datum plots veranderen. We hadden
gehoopt dat we deze boeiende conferentie in
oktober zouden kunnen organiseren. 

Maar zoals jullie weten, is corona nog steeds in
het land, dus we hebben de Airlocked-conferentie
opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum is 25
maart 2021. Hopelijk kunnen we dan heel wat
klanten ontvangen!

Lees meer >

De impact van Corona >

Nieuws

De ambassadeurs van de Vebego-

Impact

https://www.deurneruimtop.be/
https://www.deurneruimtop.be/
https://www.care.be/nl/blog/de-impact-van-corona-op-de-hygiene-in-bedrijven/
https://www.care.be/nl/blog/de-impact-van-corona-op-de-hygiene-in-bedrijven/
https://youtu.be/-O3QwIYETho
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kennen we al sinds 2014 bij Vynova, op Nancy
konden we echt rekenen bij Janssen, Selina heeft
ongelooflijk werk verricht bij Mattheesen,
Chayma is bijzonder geliefd bij onze klanten, Lisa
heeft zich volop ingezet tijdens de coronaperiode
(en heeft zelfs haar hele vriendengroep aan het
werk gezet!), Jens is heel communicatief en
beleefd, en Maaike was onmisbaar bij Sanofi. Ook
een bijzondere vermelding voor Bashar Ossou
(Oost), een uiterst gemotiveerde student die in
een asielcentrum verblijft en na een jaar al heel
goed Nederlands spreekt. Bedankt allemaal!

CEC Janssen: Nancy Lussende 
CEC Sanofi: Maaike Renders 
CEC algemeen: Lisa Lamoot
Sud: Chayma Boukidar
West: Jens Cornelis
Oost: Daan Marien
Centraal: Selina Wouters

- schoonmaaktechnieken (theorie en praktijk)
- veiligheid
- ergonomie
- communicatie
- syndicaal onthaal

Tijdens de opleiding maak je kennis met Care als
bedrijf, de vakbonden, schoonmaak-producten en
nog veel meer. De duurtijd van de opleiding
wordt beschouwd als werktijd, dus deelnemers
worden betaald zoals anders. 

Startdata van de volgende basisopleidingen:
District West: 7 september (De Punt, Gentbrugge)
Regio Kempen: 15 september (Inburgering,
Turnhout)
District Sud: 2 oktober (PMC, Vilvoorde)
District Oost: 14 oktober (Care Europark,
Houthalen)
District Centraal: 10 november (Care Deurne)

Er is een duidelijke stijging tegenover de eerste
meting in november 2019. Het toont dat onze
klanten veel waardering hebben voor ons harde
werk, zeker tijdens Corona. We scoren het beste
op deze punten “gedrag van de schoonmaak-
medewerker” en “kwaliteit van het werk”. 

De belangrijkste werkpunten blijven
klachtenafhandeling en proactiviteit. We hadden
hiervoor al interne acties ondernomen en blijven
eraan werken om binnenkort nog betere
resultaten te zien. 

Wil je een overzicht zien van de verschillende
domeinen? Klik dan zeker op onderstaande link.
De goede resultaten zijn te danken aan de
dagelijkse inzet van al onze medewerkers, dus
daar mogen we allemaal trots op zijn.

NPS cijfers Care >

Student van de zomer
Deze zomer hebben onze jobstudenten weer hun
beste beentje voorgezet! Per provincie en voor
grote klanten van Expert Cleaning hebben de
teamleiders een jobstudent die “uitblonk”
geselecteerd. Die studenten krijgen een
Bongobon als bedankje voor hun inzet: Daan

De basisopleiding
Het is de bedoeling dat al onze nieuwe
werknemers tijdens hun eerste jaar onze
basisopleiding volgen. Na de opleiding en het
examen volgt het diploma schoonmaak-
medewerk(st)er. 

NPS-onderzoek: resultaten!
Deze zomer hebben we van 23% van onze
klanten feedback ontvangen over onze
dienstverlening. We hebben een
tevredenheidsscore van +21 gekregen, wat een
prachtig resultaat is! 

https://www.care.be/nl/nps
https://www.care.be/nl/nps
https://www.care.be/nl/nps
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25 jaar – 1995
Nathalie Geerkens
Pascal Lumbeeck
Wendy Van Helshoecht

Wendy, Ann en Ergin waren in de wolken met hun
bloemetjes! Gefeliciteerd! #jubilaris #indebloemetjes

Onze organisatie zou nooit succesvol kunnen zijn
zonder de fantastische inzet van onze medewerkers.
We zijn heel dankbaar voor de jarenlange steun van
vele mensen in de Care-familie. Daarom willen we de
jubilarissen van juli, augustus en september van harte
feliciteren. Bedankt!

10 jaar – 2010
Ergin Akkiran
Atii Ati
Helga Houtmeyers
Majid Moussaten
Arsijana Sulejman
Hildegard Torremans
Suzy Vrancken

20 jaar – 2000
Fatima Santos
Ann Theunis

Onze jubilarissen!

https://www.facebook.com/hashtag/goteamoost?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/goteamoost?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/jubilaris?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/indebloemetjes?source=feed_text&epa=HASHTAG
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cartoon

September is er weer, en daarmee ook de brooddozen voor groot en klein! Wij waren razend
benieuwd naar jullie beste recepten en leukste ideeën voor lekker broodbeleg en
verrassende slaatjes. Hieronder vind je inspiratie om vingers en duimen bij af te likken. Zit
een van deze lekkernijen binnenkort ook in jouw brooddoos? Als je nog andere leuke ideeën
zoekt voor de brooddoos van je kinderen, kijk dan zeker eens hier.

Zelfgemaakte eiersla
Dennis de Bo maakt graag zelf eiersalade met mayonaise en stukjes ajuin. Ideaal
voor een lekkere boterham en veel beter dan de potjes uit de supermarkt!

Het hoeven niet altijd boterhammen te zijn ...
Chantal Moerenhout is fan van lekkere tomaat-garnalen met Coeur de boeuf-
tomaten, veel garnalen, een gekookt eitje en een beetje mayonaise. Of eventueel
met wat avocado en zelfgemaakte cocktailsaus.

Brooddoos

Iedereen feest...

https://www.libelle-lekker.be/artikelen/180926/video-4-x-blije-kinderboterhammen?cel_hash=bb94b3da72cadabbf1bc0f7a652dcabd41926783&chts=1600093884&hkey=bef99fb53333ab10458b994691517d5b&m_i=NcWyluaRZUUT7E5EAl2c0B6Eqkrs7s7boU54SwofeIXJUXj16Q3P_SfrQwuTQoIHp3Yz1nPTU2vt0zqDiHzud7bkM8VwRPDTwNANN9&utm_source=messagent&utm_medium=email&utm_campaign=20200828_LIBELLELEKKER_CULI_NL_ALG&utm_content=&utm_term=blije_boterhamme_3149&utm_source=messagent&utm_medium=email&utm_campaign=20200828_LIBELLELEKKER_CULI_NL_ALG&utm_content=&utm_term=blije_boterhamme_3149&hkey=bef99fb53333ab10458b994691517d5b&m_i=fM1VXn3gSj_lZqc6jjozoUoKHTIiLhLvK5x7yeNV842OJcdWc8jVdQYPOU_KdyU9uNmSMU4rJAZDc4XSmF5xctdrWVQ5BgeulfKffN
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Tussendoor kan de honger natuurlijk ook soms opspelen. Daarom deelt Annemieke De
Bruyne enkele lekkere recepten voor tussendoortjes die je meteen weer energie geven. Of je
nu actief bent op de werkvloer of graag een rondje gaat lopen zoals onze CEO Joost, zo’n
energieboost kunnen we allemaal soms gebruiken.
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Verloren brood
Ingrediënten

Melk
2 eieren
Enkele sneetjes brood
Bruine suiker
Vers fruit

1. Giet wat melk in een diep bord.
2. Kluts de eieren in een ander diep bord.
3. Dompel de sneetjes brood eerst in de melk en dan in het eimengsel.
4. Bak de sneetjes aan beide kanten bruin in een pan.
5. Strooi er bruine suiker op en dien op.

Leg er zeker eens vers fruit op, zo krijg je een heerlijke combinatie van warm en koud.
Smullen maar!

Zelfgemaakte chocoladekoekjes
Ingrediënten

100 g havermout
2 (goed rijpe) bananen
50 g amandelpoeder 
70 g pure chocolade
1,5 tl vanille-extract

1. Warm de oven voor op 180°C.
2. Hak de chocolade fijn.
3. Pel de banaan en plet hem met een vork.
4. Combineer de chocolade en de banaan met het amandelpoeder, de havermout 

en het vanille-extract. Roer goed.
5. Maak balletjes van het deeg en duw die balletjes plat.
6. Leg de koekjes op een ovenplaat met bakpapier.
7. Bak ze 20 minuten in de voorverwarmde oven.
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Nagima Riffi
Naam: Nagima Riffi

Leeftijd: 48 jaar

Functie en locatie: interieurverzorgster bij
Bosch Thermotechnology, Mechelen

Bij Care sinds: 2018

Care-anekdote: Care is een heel toffe
werkgever die open staat voor de
werknemers. Je voelt dat de klanten
belangrijk zijn, maar dat de
personeelsleden nog meer centraal staan.
Het is een werkgever die een goede band
heeft met de mensen die er werken.

Leukste corona-activiteit: Mijn gezin is
deze zomer niet op reis geweest, maar we
hebben veel samen gewandeld en gefietst.
Het was een mooi moment toen de
kinderen hun oma konden terugzien!

Favoriete vakantiebestemming: Marokko

Hier zul je mij nooit tegenkomen: op
festivals of andere heel drukke plaatsen

Vraag van Sandra Duuring: Op wie kan jij
echt rekenen bij Care? Mijn collega’s Bram
en Maggy!

Mijn vraag voor de volgende werknemer:
Woon je liever in de stad of op het
platteland? Waarom?

Personeelsnummer van de volgende
medewerker: 001456

Vicky Bosch
Naam: Vicky Bosch

Leeftijd: 46 jaar

Functie en locatie: klantenboekhouding /
wagenpark – kantoor Deurne

Bij Care sinds: 2007

Care-anekdote: Op een dag kwam ik ‘s
ochtends vroeg aan in het oude kantoor
van Deurne. Plots ging het alarm af. Ik had
geen code om het af te zetten en kon
niemand bereiken!

Leukste corona-activiteit:
wandelen/fietsen/lekker niets doen

Favoriete vakantiebestemming: Ik heb geen
vaste voorkeur. Ik hou zowel van een
ontspannende vliegvakantie naar de zon
als van een actieve vakantie met de motor
in de bergen.

Hier zul je mij nooit tegenkomen: carnaval

Vraag van Annemieke De Bruyne: Van wie
heb je het meeste geleerd bij Care? Van mijn
voorgangster Nancy Marschang. Ook nu
leer ik nog elke dag bij van al mijn
collega’s.

Mijn vraag voor de volgende werknemer:
 Wat zou je doen als je de lotto won en niet
meer hoefde te werken?

Personeelsnummer van de volgende
medewerker: 002201

Asli Celik
Naam: Asli Celik

Leeftijd: 38 jaar

Functie en locatie: Schoonmaakster bij
Baker Tilly Melle

Bij Care sinds: 2015

Leukste corona-activiteit: Alles wat ik
samen met mijn gezin doe: koken, tv kijken,
wandelen

Favoriete vakantiebestemming: Turkije

Hier zul je mij nooit tegenkomen:
Naaiwinkel

Vraag van Mouna Sarragi: Wat maakt het
bijzonder dat je voor Care werkt? Problemen
kan je niet altijd voorkomen: we zijn
allemaal mensen, we kunnen iets vergeten
of fout doen, noem maar op ... Het
belangrijkste is dat deze problemen zo snel
mogelijk worden opgelost. En op dat vlak
heb ik al mijn vertrouwen in Care. Verder
heb ik op verlofaanvragen nog nooit 'geen
akkoord' gekregen. Ze doen het uiterste
hiervoor. Bovendien was ik zonder Care
nooit bij zo'n lieve klant als Baker Tilly
Belgium beland. Ze behandelen mij even
hartelijk als hun eigen personeel en
ontvangen mij elke dag met open armen.
Dankjewel, Care!

Mijn vraag voor de volgende werknemer:
Wat is de belangrijkste reden dat je voor
Care werkt?

Personeelsnummer van de volgende
medewerker: 000029

Martine Van Nuffel
Naam: Martine Van Nuffel 

Leeftijd: 51 jaar

Functie en locatie: teamleider Regio West

Bij Care sinds: 2020

Care-anekdote: Ik ben bij Care beginnen werken tijdens 
de lockdown. Omdat ik een “groentje” was en nog niets 
afwist van Care en de programma’s die werden 
gebruikt, heb ik mijn opleiding grotendeels online via 
Teams gekregen. Nog nooit heb ik zoveel op Teams 
gezeten! Elke dag stond Roxanne (mijn meter) klaar om 
me te helpen… en ja … soms was dat in pyjamamodus. 
Een boeiende ervaring, die me heeft geleerd dat Care 
voor elk probleem een oplossing vindt.

Leukste corona-activiteit: met mijn jongste zoon gaan 
stappen in mijn eigen gemeente, prachtige plekjes 
ontdekken waarvan ik het bestaan niet afwist, enkele 
goede boeken lezen die altijd al op mijn lijstje stonden.

Favoriete vakantiebestemming: een knus stekje aan 
onze eigen Belgische kust

Hier zul je mij nooit tegenkomen: op een 
Schlagerfestival

Vraag van Els Van Rijckeghem: Hoe ziet je droomman/
droomvrouw eruit? Mijn droomman ziet er als volgt uit: 
groot, grijs, intelligent, kan koken, afwassen, poetsen 
en strijken, houdt van winkelen … Het zal wel een 
“droomman” blijven, zeker?

Mijn vraag voor de volgende werknemer: Wat is het 
volgende dat je zou willen afwerken op je bucketlist?

Wij zijn Care

Personeelsnummer van de volgende
medewerker: 004975
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Een gezonde geest in een gezond
lichaam
Gezond eten en drinken, persoonlijke
lichaamshygiëne, genoeg beweging, een goede
nachtrust en de nodige ontspanning zorgen
ervoor dat je conditie én geest op peil blijven en
je goed in je vel zit. Pas wanneer je jezelf goed
verzorgt en met jezelf ‘in het reine’ bent, kan je
jouw woning onder handen gaan nemen. 

Maar dit is geen eenrichtingsverkeer; het werkt
ook in de omgekeerde richting! Een propere
woning zorgt voor een gezonde omgeving. Door
schoon te maken beperk je de verspreiding van
bacteriën, schimmels en virussen tot een
minimum en loop je veel minder kans om futloos,
moe of zelfs ziek te worden. 

Vergeet dus zeker niet om je lichaam regelmatig
de aandacht en zorg te geven die het verdient,
want je bent het waard!

Je handen wassen in zes stappen
Je zou ervan versteld staan hoeveel voorwerpen
en mensen we elke dag met onze handen
aanraken. Je handen meerdere keren per dag
wassen – zeker voor en na de maaltijd en na elk
toiletbezoek – is daarom een absoluut beginsel
van persoonlijke hygiëne.
Probeer voor jezelf de volgende routine in te
bouwen bij het wassen van je handen:
- maak je handen nat;
- zeep ze grondig in en let ook op de ruimte
onder de nagels en tussen de vingers, boven- en
onderkant van je hand;
- wrijf de handen goed in met zeep en gebruik
een borsteltje voor hardnekkig vuil;
- spoel beide handen goed onder koud, stromend
water;
- sla de handen goed af boven de wastafel;
- droog de handen af met een verse handdoek of
wegwerpdoek.

Lief voor lijf en leden
Heel wat wachtkamers van dokters zijn gevuld
met patiënten die rugklachten hebben. Het huis
schoonmaken is voor die mensen een zware
opdracht. Rugklachten ontstaan vaak door een
verkeerde houding en ironisch genoeg ook
tijdens het poetsen. Maar daar kan je wat tegen
doen!

- Let er bij de aankoop van een (veeg)borstel of
aftrekker op dat de steel een ideale hoogte heeft
voor jou, namelijk tussen schouder- en
ooghoogte.
- Werk tijdens het poetsen met de steel zo dicht
mogelijk tegen het lichaam.
- Hou je benen tijdens het schoonmaken lichtjes
gespreid en plaats één been verder naar voor. Die
houding zorgt voor een dynamisch effect en
geeft een beter evenwicht.
- Hou de armen ontspannen naast het lichaam.
Lage schouders ontlasten de bovenste
ledematen.

Spic & span: drie tips van veiligheidsadviseur Els Van Rijckeghem
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 Er zijn weer verschillende mooie vacatures voor gemotiveerde mensen! Ben of ken jij
iemand die in aanmerking komt? Geef dan zeker een seintje of geef de info door aan
geïnteresseerde mensen.

Onze Vacatures >

Schoonmaakmedewerkers -
12,5u/week - Tessenderlo

Schoonmaakmedewerker
-32,5u/week - Geel

Schoonmaakmedewerker –
10+u/week – Mol

Schoonmaakmedewerker -
30u/week vanaf 10u – Gavere

Schoonmaakmedewerker -
30u/week vanaf 6u - Gavere

Schoonmaakmedewerker -
20u/week - Tielt (West-
Vlaanderen)

Bekijk deze vacature > Bekijk deze vacature > Bekijk deze vacature >

Lees meer > Bekijk deze vacature > Bekijk deze vacature >

Vacatures

Rajapack
Locatie: Tongeren
Opstart: vanaf 1 oktober
Team: Oost (teamleider Liesbeth)
Wat doet het bedrijf?
Distributeur verpakkingen en
andere producten

Generale Staf
Locatie: oud militair hospitaal in 
Berchem, omgetoverd tot woon-
en werkgebied “‘t Groen Kwartier”
Opstart: in volle coronaperiode 
Team: Centraal (teamleider Carina) 
Wat doet het bedrijf? De Generale 
Staf doet nu dienst als kantoor 
voor de ingenieurs en architecten 
van AG Vespa

Kruger Autobus
Sinds mei werkt team Centraal
onder leiding van Carina bij
Kruger Autobus. We zorgen
ervoor dat de bussen van De Lijn
helemaal gedesinfecteerd
worden, zodat ze ook in de
coronaperiode veilig gebruikt
kunnen worden.

Reynaers Aluminium
Deze klant in Duffel vervaardigt
aluminum producten voor de
bouwsector (ramen, deuren,
enz.). Care helpt er al langer bij
de schoonmaak, maar in volle
coronaperiode werd een nieuw
contract ondertekend, deze keer
van onbepaalde duur.

Trots op onze klanten

https://www.care.be/nl/www.werkenbijcare.be
https://www.care.be/nl/www.werkenbijcare.be
https://www.care.be/nl/www.werkenbijcare.be
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/192055/schoonmaakmedewerkers-12-5u-week-tessenderlo/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/192055/schoonmaakmedewerkers-12-5u-week-tessenderlo/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/192055/schoonmaakmedewerkers-12-5u-week-tessenderlo/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193021/tijdelijke-schoonmaakmedewerker-32-5u-week-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193021/tijdelijke-schoonmaakmedewerker-32-5u-week-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193021/tijdelijke-schoonmaakmedewerker-32-5u-week-geel/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193448/schoonmaakmedewerker-10-u-week-mol/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193448/schoonmaakmedewerker-10-u-week-mol/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193448/schoonmaakmedewerker-10-u-week-mol/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193333/schoonmaakmedewerker-30u-week-vanaf-10u-gavere/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193333/schoonmaakmedewerker-30u-week-vanaf-10u-gavere/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193333/schoonmaakmedewerker-30u-week-vanaf-10u-gavere/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193332/schoonmaakmedewerker-30u-week-vanaf-6u-gavere/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193332/schoonmaakmedewerker-30u-week-vanaf-6u-gavere/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193332/schoonmaakmedewerker-30u-week-vanaf-6u-gavere/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193028/schoonmaakmedewerker-20u-week-tielt-west-vlaanderen/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193028/schoonmaakmedewerker-20u-week-tielt-west-vlaanderen/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/193028/schoonmaakmedewerker-20u-week-tielt-west-vlaanderen/
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Het personeel van Care afkomstig is uit maar liefst 37
landen?

Wist je dat?

Care tot de Vebego-familie behoort?
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zien op Het Journaal! Hier zie je een filmpje waarin de verpleegkundigen zelf
uitleggen hoe ze aan de slag gaan. Maar dat is nog niet alles: ze organiseerden
ook een drive-in voor coronatests op de parking van het UZ Antwerpen en zetten
mee hun schouders onder het coronatestdorp in Antwerpen. We zijn heel trots dat
deze belangrijke organisatie deel uitmaakt van onze familie!

Regiomeeting Centraal op Teams Ook de huisdieren mochten hallo zeggen!

#floorfie #vloervandeweek

KEN JE ONS ZUSTERBEDRIJF ALTRIO AL?
Zij verenigen zelfstandige verpleegkundigen in één onafhankelijke Vlaamse
organisatie en kwamen de voorbije maanden verschillende keren positief in het
nieuws. Sinds de coronacrisis steekt Altrio Thuisverpleging extra de handen uit de
mouwen. Wie voor een opname naar de ziekenhuizen UZ Antwerpen of AZ Sint-
Blasius moet, wordt door Altrio enkele dagen op voorhand thuis gescreend op
COVID-19 zodat alles veilig kan verlopen. Hun uitzonderlijke service was zelfs te

In de kijker
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Heb jij een schitterend idee voor Care of wil je graag lid worden 
van het REDACTIETEAM?

Laat van je horen! >>>

Groetjes,

Het redactieteam.
PS - Wist je dat er een exclusieve Facebook-groep bestaat voor Care-medewerkers? Klik hier
(https://www.facebook.com/groups/carewerknemer) en word snel lid om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!

Over Care

Het bedrijf

De werkwijze

Impact op de maatschappij

Diensten van Care

Kantoorschoonmaak

Cleanroom & labo reiniging

Industriële schoonmaak

Klusjes & technisch onderhoud

Contactgegevens

Luchthavenlei 7B - bus 2

2100 Deurne

België

T: +32 (0)3 287 06 10

E: info@care.be

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze social media

kanalen of schrijf in voor de Care

newsletter.
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