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Of moeten we zeggen: wanneer Conny iets organiseert…dan blijft niemand 

nog thuis!  Maar liefst 175 mensen waren zaterdag 26 juli bij elkaar voor al dat 

lekkers, voor die ambiance, voor het gezellig samenzijn.  Enkele mensen 

waren de week ervoor al hard aan het werk voor alle voorbereidingen.  Het 

feest verliep dan ook vlekkeloos, waarvoor van harte dank!  

Op 4 juli hadden we een zomers Ontmoetingsmoment, en nu in augustus is het 

wegens de vakantie heel wat kalmer wat de activiteiten betreft.  In de laatste 

week van augustus vliegen we er weer in : je vindt de data hierboven in de 

agenda, en binnenin deze nieuwsbrief lees je er meer over.  

De zomer kondigde ook onze zoektocht aan naar opvolgers om Het 

BuurtPensioen in Heembeek te kunnen verderzetten.  Hoe het met de 

kandidaten zit, verneem je tijdens ons volgend Ontmoetingsmoment.  

Veel leesplezier!   

Wanneer Heembeek feest… 

Het BuurtPensioen 

Wat is 1.255? 

Waarover ging onze zomerse 

causerie van 4 juli?  

En wie is Wouter De Beuf…? 

AGENDA : 

ONTMOETINGSMOMENT 
Voor ingeschreven 
vrijwilligers en hulpvragers 

27 aug 
14u 

Lees het op pagina 3 

 

PERMANENTIE 
Samen met Familiehulp 

25 aug en 
6 okt 

PERMANENTIE Het BuurtPensioen 
Voor elkeen die vragen heeft over de werking van 
Het BuurtPensioen. 
Elke maandag van 13u30 tot 16u30.  
(opnieuw vanaf 25 augustus) 

Al deze momenten gaan door in het Lokaal 
Dienstencentrum ADO Icarus, Frans 
Vekemansstraat 131, Neder-Over-Heembeek. 

FOCUSGROEP 
Voor ingeschreven 
vrijwilligers 
Gesprek met VUB 

5 sept   
15u 

1.255 is het aantal 

plaatsen dat tegen 2017 

in Vlaamse rusthuizen in 

Brussel beschikbaar zou 
zijn.  

Maar het Kenniscentrum 

Woonzorg Brussel raadt 

in zijn Masterplan aan 

vooral in te zetten op 

een zogenaamde 

zorgzame wijk. Die zorgt 

ervoor dat ouderen zo 

lang mogelijk thuis 

kunnen blijven met de 

nodige hulp en 

verzorging aan huis.  
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Op woensdag 27 augustus om 14u komen voor de 3e keer Prof. Dr. Liesbeth De Donder en Sarah Dury van de VUB 

praten met de vrijwilligers van Het BuurtPensioen.  De feedback die jullie hen op die manier meegeven, is niet 

alleen nuttig voor ons project, maar geeft hen ook input en inzicht op het vrijwilligerswerk in het algemeen: wat 

drijft vrijwilligers? Wat motiveert hen? Wat is belangrijk en hoe kunnen we hun werk waarderen?  De resultaten 

rapporteren zij, anoniem, aan de Stuurgroep van Het BuurtPensioen. Dit helpt ons om te weten waar we het goed 

doen, en wat er nog voor verbetering vatbaar is.  Dit is immers een pilootproject, waarin we met jullie, als pioniers 

in Heembeek, de werking willen testen en bijsturen, vooraleer we uitbreiden naar andere plaatsen in Brussel en 

Vlaanderen.  Jouw deelname is dan ook belangrijk in dit hele proces.  Op 27 augustus richten zij zich enkel tot de 

hulpgevers, deze keer niet de hulpvragers.  Op vrijdag 14 november komen zij voor een laatste keer terug.  

1

Kom jij op vrijdag 5 september?  

Op 5 september zal het alweer twee 

maand geleden zijn dat we een 

Ontmoetingsmoment hadden!  Niet 

dat het ons intussen aan taartjes en 

lekkers ontbrak op andere 

gelegenheden..! ;-)    

Hoe is het al die tijd gelopen voor 

iedereen?  Wat liep goed? Wat was 

moeilijk? Zit je met vragen?  

 We brengen je ook op de hoogte van 

de nieuwtjes: kandidaten voor de 

opvolging in Heembeek, nieuwe 

2

leden, en andere ontwikkelingen.  

Intussen is er ook een vorming in de 

maak over “Vertrouwelijk omgaan 

met informatie en het belang van de 

signaalfunctie als vrijwilliger”.  Dit 

zal voor ergens in oktober zijn.  

Kom naar deze babbel om 15u. bij 

een kopje koffie mèt…  

We verwachten je om 15u. in het 

Lokaal Dienstencentrum ADO 

Icarus, Frans Vekemansstraat 131 in 

Heembeek.  

WELKOM!  

Focusgroep : VUB in gesprek met onze vrijwilligers 

Het BuurtPensioen 
 
Contactmomenten 
 

Sfeerbeeldje van de barbecue op 26 juli 
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Ontmoetingsmoment 
Een terugblik op 4 juli 

+ 

(wordt vervolgd) 

1

Het zomerde op 4 juli, en 

bovendien was er geen school.  

We profiteerden van het zonnetje 

en de rust op de speelplaats om er 

ons drankje en hapje te nuttigen.  

Al zijn we op het einde toch voor 

de regendruppels moeten 

vluchten.   

We mochten deze keer een gast 

verwelkomen op ons 

Ontmoetingsmoment, die daarna 

met de fiets terug naar Gent reed!  

Op jullie vraag bekeken we ook 

samen het systeem waarin we al 

jullie data en prestaties 

registreren.  

2

Verwelkoming aan onze speciale gast : Wouter De Beuf  

Wouter is educatief medewerker bij FedOS, de Federatie van 

Onafhankelijke Senioren.  De Federatie heeft interesse om een 

initiatief op te zetten dat werkt met “tijd” of “complementaire munt”. 

Wouter kwam daarom een kijkje nemen in Heembeek, en wou horen 

hoe het bij ons in Het BuurtPensioen verloopt.  Dat hebben jullie in 

geuren en kleuren uitgelegd, en Wouter vertrok voldaan met een pak 

informatie.  Hij wil het relaas nu brengen aan zijn collega’s en dan 

horen we nog van hem terug.   

Hoe is het voor iedereen gelopen deze maand? Zijn er vragen?  

Er is een nieuw registratieformulier dat het invullen wat makkelijker 

maakt: je hoeft nu enkel nog een kruisje te zetten bij de categorie 

waar je verleende dienst in past.  Dit vonden jullie inderdaad 

duidelijker, alleen hadden jullie graag toch nog een categorie 

Links: Cyrille, Christine, Tania, Linda, Rachel. Boven: 
Linda, Wouter, Prudence, Conny en Brigitte 

Jeanne, Rachel, Wouter 
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“Andere” er bij.  Dat hebben we inmiddels aangepast.  De vroegere versies van deze formulieren mogen 

nog steeds gebruikt worden.  We hebben het niet zo voor papierverspilling! ;-)  

Registratiesysteem  

Op jullie vraag hebben we het registratiesysteem doorlopen.  Momenteel doen we dat in een eenvoudig 

rekenblad op de computer (Excel).  We bekeken samen welke gegevens we bijhouden, en waarom we dat 

doen.  

Iemand zou graag weten welke vragen naar hulp nog open staan?  Momenteel heeft enkel Katleen daar 

zicht op.  Er is een internetsysteem in de maak, dat voor alle deelnemers toegankelijk zal zijn, tenminste 

als je internettoegang hebt.  Daar zul je op elk moment kunnen zien welke vragen open staan, of hoeveel 

jij bijvoorbeeld al bijeen gespaard hebt.  Het is iets wat de studenten van de universiteit UCL in Louvain-

la-Neuve voor ons zullen ontwikkelen.  Maar daarop is het nog tot eind december wachten!  Intussen kun 

je bij Katleen, of straks bij haar opvolgers, terecht indien je graag nog iets extra doet voor iemand, of 

gewoon nieuwsgierig bent hoe het loopt met vraag en aanbod.  

Bij een internetsysteem zal een belangrijke vraag zijn, wie welke informatie juist kan zien. Misschien heeft 

iemand liever niet dat elke deelnemer zijn vraag naar een handje hulp ziet.  Of misschien heeft een 

hulpgever niet graag dat hij rechtstreeks door de vrager gecontacteerd wordt.  Wat de wensen zijn, zullen 

we bevragen bij de inschrijving.  Andere deelnemers zullen enkel zien wat jij wil dat ze zien. Het zal 

mogelijk blijven om via een tussenpersoon te werken, namelijk de persoon die de wekelijkse permanentie 

doet.  

Iedereen is het er verder over eens dat de vraag naar vervoer door het huidige aanbod van de 

deelnemers niet ingevuld wordt.  Veel deelnemers hebben zelf geen auto, of gebruiken die liever niet 

voor het vrijwilligerswerk.  Dat is hun volste recht.  We moeten inderdaad op zoek naar wat extra 

chauffeurs.  Deze taken komen nu vaak bij dezelfde personen terecht, die al met veel andere dingen druk 

bezet zijn.  

Dit was het zo’n beetje wat betreft het relaas over ons Ontmoetingsmoment!  

Nieuwe kilometervergoeding!  

Wanneer je voor Het BuurtPensioen iemand met de auto wegbrengt, kan de chauffeur en de andere 

deelnemer vrij bepalen of daar een vergoeding in euro tegenover staat, en zo ja, hoeveel deze bedraagt.  

De enige regel die we opleggen, is dat deze de officiële kilometervergoeding niet mag overschrijden.  

Betaalt uw buur toch meer, dan mag dat zeker, alleen kun je de tijd dan niet meer registreren op de 

spaarrekening.  We beschouwen het dan immers als een “betaalde dienst”, en niet langer als 

vrijwilligerswerk.  Als norm hebben we samen 30 cent per kilometer vastgelegd.  We halen het 

onderwerp hier nogmaals boven, omdat de officiële kilometervergoeding sinds 1 juli 2014 is gewijzigd 

van 0,3461 naar 0,3468 euro.   

Tot zover het nieuws!  
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Het BuurtPensioen 

Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw 

Lakensestraat 76 

1000 Brussel 

Contactpersoon: Katleen Deruytter 

Tel. 02/211 02 40 gsm 0486/247 246 

katleen.deruytter@woonzorgbrussel.be 

 

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 

 

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. 

+ 

Het BuurtPensioen gaat culinair!  

Elk Ontmoetingsmoment is er weer iets lekkers.  De Australische 
kokos-dadelbolletjes vielen wel erg in de smaak. Op vraag van 
menigeen geven we hier het receptje mee.  

Het zijn unieke koekjes met een aparte, special smaak en heel 
makkelijk te maken.  Ze presenteren zeer mooi en… in de koelkast 
hou je ze zeker een week vers.  

Ingrediënten:  

250 gram boter, 2 eieren, een pakje dadels van 200 à 250 gram (ik gebruikte de kant-en-klare 
dadelpasta, die vind je in de Marokkaanse winkel!), 100 gram suiker, een pakje petit beurrekoekjes 

van 250 gram, een pakje gemalen kokosnoot van 75 gram. 

Bereiding:  

Laat de boter smelten in een pannetje, neem dit daarna van het vuur en laat het afkoelen. Kluts er de 2 
eieren in hun geheel door. Zet het opnieuw op een zacht vuurtje zodat het een dikke massa wordt, 

lichtjes roeren. Ontpit de dadels, mix ze fijn met de mixer of gewoon in heel kleine stukjes snijden, en 
voeg ze bij de boter en het ei. Meng er de suiker door. Verkruimel het pakje petit beurre en meng het 

eveneens onder het deeg, goed roeren. Deze massa in de koelkast laten opstijven.  

Als het deeg stijf geworden is, maak je er met de handpalm kleine bolletjes van. Rol ze daarna in 
gemalen kokosnoot. Deze koekjes presenteren heel mooi in een klein papieren vormpje.  


