
	  
	  
	  
	  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+Het BuurtPensioen
 

Contactpersoon	  :	  
Katleen	  Deruytter	  
Tel.	  0486	  	  247	  246	  of	  02	  211	  02	  40	  
katleen.deruytter@woonzorgbrussel.be	  
Permanenties	  :	  	  
Elke	  maandag	  13:30	  –	  16:30	  in	  het	  Lokaal	  Dienstencentrum	  
ADO	  Icarus,	  Frans	  Vekemansstraat	  131,	  Neder-‐Over-‐
Heembeek	  
Dit	  is	  een	  pilootproject.	  We	  opereren	  voorlopig	  enkel	  in	  
Heembeek	  en	  omgeving	  maar	  breiden	  dra	  uit!	  	  

Het	  BuurtPensioen	  is	  een	  project	  van:	  	  
Kenniscentrum	  Woonzorg	  Brussel	  
ADO	  Icarus	  
Seniorencentrum	  Brussel	  
Brussels	  Overleg	  Gehandicaptenzorg	  –	  Brusselse	  Welzijnsraad	  
EVA	  –	  Emancipatie	  Via	  Arbeid	  
Vrije	  Universiteit	  Brussel	  
	  
Met	  medewerking	  van	  :	  	  
Febecoop,	  Triodos	  Bank,	  FairFin,	  Delta	  Lloyd	  Life	  
	  
En	  geïnspireerd	  op	  Care4Care	  UK:	  www.care4care.org	  
	  
Dit	  project	  wordt	  gefinancierd	  door	  de	  Vlaamse	  Overheid,	  Departement	  
Economie,	  Wetenschap	  en	  Sociale	  Innovatie	  in	  het	  kader	  van	  de	  oproep	  
Sociale	  Innovatie;	  	  
en	  wordt	  gerealiseerd	  met	  de	  steun	  van	  het	  Fonds	  Ando-‐ondersteuning	  
vrijwilligerswerk,	  beheerd	  door	  de	  Koning	  Boudewijnstichting.	  	  

Kan	  jij	  soms…	  

Een	  handje	  hulp	  gebruiken?	  
Een	  handje	  hulp	  geven?	  
De	  tijd	  die	  je	  vrijmaakt	  voor	  jouw	  buur,	  

geven	  we	  je	  later	  terug!	  
	  

Het	  BuurtPensioen	  is…	  
	  
Zorg	  dragen	  voor	  een	  ander,	  
Als	  voorzorg	  voor	  jezelf	  

Zorg	  voor	  je	  buren	  
=	  Voorzorg	  voor	  jezelf	  

	  

	   	   	   	   	  
	  



	  

	  

	  

Ben	  jij	  een	  buur	  die	  zoekt…	  

Naar	  iemand	  die	  af	  en	  toe	  :	  	  

Ø een	  boodschap	  doet	  voor	  je	  

Ø je	  begeleidt	  naar	  een	  afspraak,	  hetzij	  te	  voet,	  hetzij	  
met	  de	  auto	  

Ø 	  je	  meeneemt	  voor	  een	  gezellige	  activiteit	  

Ø je	  hond	  uitlaat	  

Ø een	  klein	  klusje	  doet	  in	  huis	  of	  tuin	  voor	  jou	  

Ø contact	  neemt	  om	  te	  horen	  of	  alles	  goed	  gaat?	  

Ø …	  

Neem	  contact	  met	  ons	  op	  :	  	  

Een	  netwerk	  van	  buren…	  
Je	  bent	  niet	  alleen!	  	  	  
Klikt	  het	  niet	  met	  de	  buur?	  Slorpt	  het	  je	  toch	  	  
teveel	  op?	  Twijfels?	  	  Vertel	  het	  ons	  en	  we	  
zoeken	  samen	  naar	  een	  oplossing!	  	  
Indien	  je	  dat	  wenst,	  kun	  je	  de	  andere	  
deelnemers	  ontmoeten	  op	  onze	  maandelijkse	  
bijeenkomst.	  We	  maken	  het	  gezellig,	  en	  bouwen	  
samen	  aan	  de	  organisatie.	  	  	  	  	  

Ben	  jij	  een	  buur	  die	  bereid	  is…	  

Ø een	  boodschap	  mee	  te	  brengen	  

Ø iemand	  te	  begeleiden	  naar	  een	  afspraak,	  hetzij	  te	  
voet,	  hetzij	  met	  de	  auto	  

Ø 	  iemand	  mee	  te	  nemen	  voor	  een	  gezellige	  activiteit	  

Ø iemands	  hond	  uit	  te	  laten	  

Ø een	  klein	  klusje	  te	  doen	  in	  huis	  of	  tuin	  	  

Ø een	  belletje	  te	  geven	  om	  te	  zien	  of	  alles	  ok	  is?	  	  

Ø …	  

Samen	  bekijken	  we	  wat	  je	  graag	  wil	  en	  kan	  doen,	  hoeveel	  
tijd	  je	  kan	  besteden.	  	  Een	  halfuurtje	  per	  week	  kan	  voor	  
iemand	  al	  veel	  betekenen!	  	  	  

De	  tijd	  die	  je	  schenkt	  aan	  je	  buur	  registreren	  we	  op	  jouw	  
spaarrekening.	  Deze	  kan	  je	  gebruiken	  wanneer	  jij	  later	  zelf	  
hulp	  nodig	  hebt.	  	  Of	  je	  kan	  je	  gespaarde	  tijd	  doorgeven	  aan	  
een	  dierbare	  die	  het	  nu	  al	  kan	  gebruiken.	  	  

Af	  en	  toe	  :	  	  

Neem	  contact	  met	  ons	  op	  :	  	  

Samen	  bekijken	  we	  wat	  jouw	  wensen	  zijn.	  	  Vervolgens	  
gaan	  we	  op	  zoek	  naar	  iemand	  in	  jouw	  buurt	  die	  bereid	  is	  te	  
bieden	  wat	  jij	  nodig	  hebt.	  	  

Vrijwilligers	  worden	  door	  ons	  begeleid	  en	  ondersteund.	  	  
Ook	  houden	  we	  contact	  om	  te	  zien	  of	  alles	  naar	  wens	  
verloopt.	  	  	  

Mijn	  buurt:	  dichtbij	  en	  toch	  vreemd	  

Kinderen	  wonen	  veraf,	  hebben	  het	  druk.	  Je	  woont	  
graag	  in	  je	  buurt	  maar	  er	  is	  veel	  veranderd:	  buren	  
verhuizen,	  wijkontwikkelingen...	  Je	  kan	  een	  beetje	  
hulp	  gebruiken.	  Veel	  heb	  je	  niet	  nodig,	  maar	  aan	  
wie	  kan	  je	  het	  vragen?!	  
Toch	  zijn	  er	  veel	  mensen	  bereid	  een	  naaste	  buur	  die	  
het	  nodig	  heeft,	  een	  handje	  te	  helpen.	  	  	  
Wij	  brengen	  deze	  nood	  en	  bereidheid	  dichter	  bij	  
elkaar.	  	  	  


