
Maison BILOBA Huis vandaag

Eén van de drie componenten van het Maison BILOBA Huis bestaat vandaag reeds: het centrum voor

dagopvang. Dit centrum behaalde in 2013 het diversiteitslabel omdat het er in slaagt om in al haar

geledingen een actief diversiteitsbeleid te voeren, dit is in een superdiverse maar kwetsbare

Brabantwijk een grote troef. Een goed jaar voor de opening van de woningen bereidt het Maison

BILOBA Huis de senioren uit de wijk voor op de komst van de nieuwe infrastructuur. In de nieuwe

gebouwen zal op de gelijkvloerse en eerste verdieping het centrum voor dagopvang ondergebracht

worden. Omdat het centrum zich ook, maar zeker niet uitsluitend richt op de senioren die de sociale

woningen betrekken, werkt het centrum in nauw verband met de omgeving. Voor het welslagen van

het project is het immers van groot belang om open te staan naar de senioren en alle bewoners uit

de erg diverse Brabantwijk.

Prioritair richten het Maison BILOBA Huis zich vandaag naar 3 doelgroepen met specifieke

activiteiten.

De vrijwilligers die de dagelijkse activiteiten en onthaal omkaderen worden uitgenodigd om actief te

participeren in de uitbouw van het centrum. We zorgen voor een intense begeleiding en

ondersteuning en willen ook via een betrokken opvolging een versterkingstraject uitwerken (met

specifieke opleidingen in groep of individueel, groepssessies, specifieke intervisie) voor iedereen die

de werking versterkt.

Vervolgens richten we ons tot mantelzorgers

die zich ontfermen over de informele zorg

van de senioren. Mantelzorgers komen

permanent in contact met zorgvragen en –

noden van de senioren. Het betreft vaak de

praktische zorg van dagelijkse aard:

boodschappen doen, een herstelling of een

transport. Vaak komen er ook emotionele

behoeften aan de oppervlakte: verdriet of

rouw, eenzaamheid. Zorgen waar, meestal

om praktische redenen, de formele

zorgdragers minder tijd of energie aan

kunnen besteden.

Bij het Maison BILOBA Huis werken we aan de weerbaarheid en veerkracht van de mantelzorgers

door groepsgesprekken, opleidingen in verzorgingstechnieken en kennisoverdracht. We werken



steeds in groep omdat de ervaring uitwijst dat de groep een erg versterkend en ondersteunend

effect heeft op de individuele mantelzorger.

Centraal in de hele werking staan de senioren. In een wijk die statistisch erg jong is, weinig senioren

en voorzieningen voor senioren telt, stellen wij ons centrum alle werkdagen open met een warm

onthaal, een reeks aan activiteiten op maat van de senioren en aangepast aan de grote culturele

diversiteit.

Het MAISON BILOBA HUIS beschouwt

de deelnemers als actieve personen

en daarom werken we steeds in

samenspraak met de deelnemers:

een toneelstuk waarbij het scenario,

het decor, de kostuums tot de

uitnodiging toe in samenspraak en in

co-constructie wordt uitgewerkt door

en met de senioren.

Intergenerationele dynamieken

ontwikkelen zich tussen senioren en

kinderen die een foto-roman maken:

een spannend verhaal uitschrijven,

locaties bespreken, grappen

verzinnen.

Een informaticalabo waar de senioren elkaar helpen en uitleg geven. Zelfverdedigingsoefeningen,

kookateliers, uitstappen,… Voor senioren met specifieke hulpnoden verzorgt MAISON BILOBA HUIS

de nodige opvolging en doorverwijzing, steeds in samenwerking met organisaties, vrijwilligers en

mantelzorgers binnen of buiten de buurt.

Of de senioren nu in de nieuwe appartementen gaan wonen, in hun eigen huis, of bij familie in de

wijk: ze zijn welkom in het MAISON BILOBA HUIS. Vrijwilligers en mantelzorgers die ons willen helpen

om de senioren een warme thuis te bieden ontvangen we met de glimlach.


