
 

 

Actief zorgzame Buurt (AzoB) 

 

Beste mevrouw, beste meneer 

Ik ga ervan uit dat we ons intussen niet meer moeten voorstellen. De actief zorgzame buurt 

wordt stilaan een begrip waar jullie allemaal al eens bij hebben stilgestaan. Ons netwerk 

wordt alsmaar groter en dat betekent dat we stilaan klaar zijn om de grenzen van Merksem, 

Schaarbeek en Etterbeek te overschrijden. We gaan ons platform ook vorm geven in andere 

wijken of buurten.  

Dit betekent ook dat we vanaf nu jullie aan het woord willen laten in onze nieuwsbrief. Heb je 

een gek idee en wil je daar met anderen over reflecteren? Of wil je meewerken aan een 

betere afstemming tussen verschillende zorgactoren? Of misschien heb je als senior een 

probleem waar maar geen oplossing voor komt.  

Laat het ons weten via zorgproeftuin@zorgbedrijf.antwerpen.be en wij gaan samen met jullie 

aan de slag.  

De resultaten komen dan in de nieuwsbrief.  

Wij hopen jullie mailtjes snel te mogen ontvangen in onze mailbox.  

Nathalie Dillen - Coördinator Actief zorgzame Buurt 



 

'Het boek van mijn leven'. Een unieke beleving, een uniek 
boek 

 

Met het gloednieuwe project 'Het boek van mijn leven' biedt Zorgbedrijf Antwerpen een 

vertelplatform dat uitmondt in hét boek van uw leven. Ideaal om aan uzelf cadeau te doen, 

maar ook leuk om te krijgen van kinderen, kleinkinderen of vrienden.  

'Het boek van mijn leven' is méér dan een boek. Het is een beleving. Tijdens drie 

namiddagen ervaart u het plezier van het vertellen. Op basis van verrijkende diepte-

interviews maken wij voor u een écht boek vol met uw herinneringen, levenservaring en 

levenswijsheid. En daar mogen gerust ook wat foto's van vroeger en nu bij. Het wordt een 

boek dat u kan delen met de mensen die u in uw hart draagt. Nu en later.  

'Het boek van mijn leven'. Een unieke beleving, een uniek boek.  

Een paar getuigenissen van mensen die het al mochten ervaren: 

'Door dit te doen, besef ik wat ik betekend heb.'  
Jan, 84 jaar 
 
'Een keerpunt in het beleven van mijn oude dag.'  
Maria, 83 jaar 
 
'Ik wist niet dat mijn vader zo kon filosoferen.'  
Els, dochter van Marcel, 90 jaar 

Sara en Marion, de bezielers achter dit project, doen beroep op ons platform om hun project 

meer in de kijker te zetten. Contacteer hen gerust voor meer informatie.  

http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/mijnboek of contacteer de klantendienst op 03 338 92 

44 of via klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be . 

 

De Schakel 
 

Zorgbedrijf Antwerpen wil senioren ondersteunen om zo lang mogelijk comfortabel thuis te 

blijven wonen. Dat doen we op verschillende manieren en binnenkort ook met de handige 

producten en diensten die het leven van senioren makkelijker en aangenamer kunnen 

maken.  

Begin augustus 2015 opent Zorgbedrijf Antwerpen in de Zorgzame Buurt Oud-Merksem een 

winkel. In de winkel "De Schakel" vinden senioren modieuze items om langer comfortabel 

thuis te wonen. Een handige dekbedovertrek, een design wandelstok waarmee je gezien wil 

worden, een trendy steunkous, een eenvoudig hanteerbare gsm; het zijn maar enkele van de 

dingen die je in de rekken van "De Schakel" zult vinden. Daarnaast bieden we natuurlijk ook 



de eigen diensten van Zorgbedrijf Antwerpen aan en een gamma aan klassieke 

hulpmiddelen. We werken ook samen met externe partners (optiekers, audioloog, 

reisspecialist,... ) voor de thema's die Zorgbedrijf Antwerpen zelf niet aanbiedt. Deze 

specialisten zullen ook op vaste tijdstippen in de winkel aanwezig zijn.  

De winkelende senioren testen onze producten uit en geven ons achteraf hun 

(ervarings)deskundig advies! Zo zijn we zeker dat onze producten voldoen aan de 

verwachtingen van senioren.  

Wendy, Lies en Lynn staan u graag te woord in de winkel. Of je kan hen nu al bereiken 

via deschakel@zorgbedrijf.antwerpen.be . 

 

Co-creatie 
 

Gezellig samen zijn, een zinvolle en leuke tijdsbesteding, daar staat geen 
leeftijd op! 

Thema: 'Welke activiteiten en thema's geven senioren energie?' 

Eind april onderzochten we, samen met senioren in Merksem welke activiteiten en thema's 

energie geven en dus bovenaan de verlanglijst staan. De bevindingen van de interactieve 

bijeenkomst werden aangevuld met resultaten van een gelijkaardige vragenlijst die werd 

afgenomen. Voornaamste conclusies zijn: 

• Gezelligheid en verbondenheid zijn de voornaamste drijfveren voor deelname aan 

activiteiten.  

• Op de vraag welke thema's aan bod moeten komen, scoorden het herontdekken van 

Antwerpen, alsook natuur en cultuur opvallend goed. Ook het thema "elkaar helpen" 

werd uitdrukkelijk en veelvuldig vernoemd als één van de belangrijkste taken. Uit de 

vragenlijsten kwam ook beweging en creativiteit naar voor.  

• Niet enkel thema's werden benoemd, maar ook concrete voorstellen werden 

gelanceerd voor uitstappen, documentaires, informatieonderwerpen en 

mogelijkheden om elkaar nog meer te helpen.  

De input en concrete vragen worden momenteel verder uitgewerkt in het activiteitenaanbod 

van de dienstencentra voor de komende weken. Zoals je hieronder kan lezen worden ook 

vanuit Cubigo en vrijwilligerswerking initiatieven ondernomen zodat senioren, buurtbewoners 

en vrijwilligers elkaar nog beter kunnen ondersteunen.  

Gezien de interessante informatie zal deze oefening ook in de toekomst herhaald worden. 

Hiervoor zullen we jullie zeker verder informeren via mail of deze nieuwsbrief.  

Dank aan allen die aanwezig waren op de bijeenkomst of de vragenlijst hebben ingevuld! 

 



Thema: 'Zorgregie binnen het netwerk van senioren' 

Senioren hebben ons aangegeven dat zij voornamelijk kijken naar de huisarts als 

zorgregisseur. De senioren verwachten dat, naast hun naaste familie, de huisarts actie moet 

ondernemen indien zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.  

Dit mochten we niet laten liggen en we zijn met deze informatie naar de huisartsenwachtpost 

in de Lange Bremstraat getrokken. De huisartsen kijken hier duidelijk anders naar en hebben 

zich geëngageerd om samen met de senioren en de zorgactoren aan de slag te gaan.  

Op 28 september, 26 oktober en 23 november brengen we de huisartsen, de senioren en de 

zorgactoren samen om de rol van de zorgregisseur uit te tekenen. Wil je deze boot niet 

missen? Check dan in via zorgproeftuin@zorgbedrijf.antwerpen.be en bepaal mee welke 

richting we moeten uitvaren.  

 

Cubigo 
 

In mei en juni organiseerde de Actief zorgzame Buurt Oud-Merksem haar eerste CUBIGO-

infosessies in dienstencentrum De Zeelbaan. Volgend op deze infosessie komen een aantal 

leden wekelijks samen voor een begeleidigsmoment op woensdag tussen 10u en 12u in de 

cafetaria van het dienstencentrum. Onder meer handige  toepassingen worden ontdekt, 

nieuwe contacten worden gelegd, lokaal en minder lokaal nieuws wordt eenvoudig gevonden 

en gedeeld, e.a.  Naar aanleiding van een lokaal krantenartikel, gedeelde reacties en 

bekommernissen, groeide vanuit de senioren het initiatief om samen met de 

centrumcoördinator te bekijken hoe bewoners van service flats (verbonden aan het 

dienstencentrum) nog meer voor elkaar kunnen zorgen.  

Omdat we nog meer Merksemse senioren willen bereiken en in contact brengen met elkaar, 

is iedereen warm uitgenodigd om ons te vervoegen! Heb je zin om meer te weten over 

Cubigo of wil je er meteen mee aan de slag: 

• contacteer ons op 0473 73 04 59 of 

• kom naar ons vast begeleidingsmoment op woensdag of naar één van onze 

infosessies (vooraf inschrijven is wenselijk viaevy.berth@zorgbedrijf.antwerpen.be of 

0473 73 04 59). 

De volgende infosessies zullen doorgaan op:  

• vrijdag 17 juli in dienstencentrum De Zeelbaan (Elfnovemberstraat 33 - 2170 

Merksem) van 09u30 tot 11u30 

• vrijdag 14 augustus in dienstencentrum 't Dokske (Minister Schollaertstraat 24 - 2170 

Merksem) van 9u30 tot 11u30 

 
 



 

Het project ‘informeel buurtzorgnetwerk’ 
 

Anita Dillen van de stad Antwerpen legt u uit wat het is 

Het project Informeel Buurtzorgnetwerk in Oud-Merksem vertrekt van het activerend 

huisbezoek. Doel is om ouderen die door omstandigheden het even niet alleen meer 

aankunnen, tijdelijke ondersteuning te bieden tot ze de teugels zelf weer in handen hebben. 

Na een intakegesprek, wordt de oudere bezocht door een vaste vrijwilliger die samen met de 

oudere bespreekt wat hij of zij graag zou doen of bereiken. Ze bespreken ook samen hoe ze 

het gaan aanpakken; hoe dikwijls de vrijwilliger langskomt en wanneer de bezoeken 

verminderen of stoppen. Het activerend huisbezoek kadert in een groter geheel om ouderen 

te ondersteunen zo lang mogelijk gelukkig en zelfstandig thuis te wonen en om een 

zorgzame buurt te creëren waar ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers en professionele 

zorgverleners samen bijdragen aan een gezellige en aangename woonomgeving. Kent u 

iemand die in dit aanbod geïnteresseerd zou zijn? Neem dan zeker contact op voor meer 

inlichtingen of vrijblijvende kennismaking.  

Maar een informeel buurtzorgnetwerk is meer dan een 'activerend huisbezoek'. Jana Bens 

van Ziekenzorg CM en Evy Berth van Zorgbedrijf Antwerpen slaan de handen in elkaar rond 

vrijwilligersopvolging. Het gaat dan zowel om huisbezoekvrijwilligers als vrijwilligers die 

allerlei andere nuttige taken kunnen vervullen in een Zorgzame Buurt (bv. de rolluiken 

ophalen of de hond uitlaten van een oudere in de buurt). Beide 'soorten' vrijwilligers zijn van 

belang, maar het is pas wanneer beide groepen samenwerken, dat er werkelijk een 

Zorgzame Buurt kan ontstaan.  

Op donderdag 4 juni verzamelden de vrijwilligers van het Informeel Buurtzorgnetwerk in 

ontmoetingscentrum MerksemDok. Dat was het startpunt van een wandeling doorheen 

Merksem. Er werd halt gehouden bij verschillende plaatsen die voor senioren nuttig kunnen 

zijn: dienstencentra 't Dokske en Zeelbaan, buurtrestaurant en voedselbedeling 'Stroboertje' 

en sociale kruidenier tWinkeltje. Deze wandeling was voor nieuwe vrijwilligers de uitgelezen 

kans om de buurt wat beter te leren kennen, maar daarnaast was het ook gewoonweg een 

gezellig samenzijn. Het was een moment om onder een stralende zon even gezellig bij te 

kletsen met elkaar. Kortom, een geslaagde namiddag! 

De vrijwilligers zijn ook allemaal van harte welkom op de 2-maandelijkse bijeenkomsten die 

afwisselend in één van de locaties wordt georganiseerd. De inzet en toewijding van de vele 

vrijwilligers verdienen onze aandacht elke dag. Door tweemaandelijks samen te komen, 

willen we de vrijwilligers niet alleen extra in de kijker zetten, we willen hen ook verder 

ondersteunen en vooral de gelegenheid geven om onderling ervaringen uit te wisselen al 

dan niet rond een bepaald thema. Daarnaast worden ook extra (maandelijkse) 

bijeenkomsten en vormingen georganiseerd voor de huisbezoekvrijwilligers. Op deze 

bijeenkomsten worden de lopende huisbezoeken besproken, opdat we de bezochte senioren 

de best mogelijke begeleiding kunnen geven.  



In juni ging de eerste bijeenkomst door rond het thema "talent en engagement". Verborgen 

talenten (handige Harry, groene vingers, PC, verstellen van kledij,... ) en hobby's (veelvuldig 

fietsen) kwamen naar boven. Bovendien kregen we naast de vertrouwde taken zicht op 

vrijwilligerstaken die binnen de zorgzame buurt op bijkomende interesse kunnen rekenen. 

Ook enkele vrijwilligerstaken die worden uitgevoerd, maar tot op heden verborgen bleven, 

kwamen aan de oppervlakte.  

Op basis van de verkregen info willen we vrijwilligers warm maken om hun talent nog meer in 

te zetten. Omdat we nu ook weten wie we mogen aanspreken voor nieuwe taken, kunnen we 

niet enkel sneller reageren op vragen en noden. Het laat ons tevens toe om gerichter nieuwe 

vrijwilligers te zoeken én warm te maken voor een omlijnde vraag. De komende weken en 

maanden zal verder werk gemaakt worden om de hulpvragen vanuit de buurt nog beter te 

bereiken en ons aanbod tot hulp verder bekend te maken.  

De eerstvolgende bijeenkomst zal doorgaan begin september. Alle vrijwilligers krijgen een 

uitnodiging en zijn van harte welkom.  

Marleen Mortelmans staat elke nieuwe en bestaande vrijwilliger graag te woord. Je kan haar 

best bereiken via marleen.mortelmans@zorgbedrijf.antwerpen.be of op het nummer 03 641 

77 11. 
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