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Het is me wat in de maand september en oktober: de agenda bulkt van 

momenten waar wij met Het BuurtPensioen moeten, of laat ons maar zeggen, 

de eer hebben, op te draven als “Goed Praktijkvoorbeeld”.  Heembeek als 

voorbeeld voor de rest van het land: mooi, hé?  

Radio 2 stopte de micro onder de neus van enkele deelnemers, we komen 

opnieuw in de krant Brussel Deze Week, we zijn uitgenodigd om te spreken op 

het Transitiefestival van 7 oktober in Gent, op het netwerkevenement van de 

Sociale Innovatiefabriek van 12 oktober, op de VVSG Trefdag van 14 oktober.  

Dichter bij huis mogen we ons voorstellen in het Buurthuis Chambéry in 

Etterbeek, en nemen we deel aan de Week van de Senioren.   

Wees maar eens goed fier over jullie zelf! J 

Allerlei nieuwtjes en uitnodigingen verder in deze Nieuwsbrief.  

Veel leesplezier!   

Het goede voorbeeld… 

Het BuurtPensioen 

Een citaat… 

Nieuwe gezichten op ons 

Ontmoetingsmoment van 5 
september! 

AGENDA : 

ONTMOETING 
Vertrouwelijk omgaan met 
informatie – signaalfunctie : 
wat betekent dat voor mij?  

3 okt 15u 

Lees het op pagina 3 

 PERMANENTIE 
Samen met Familiehulp 

6 okt en 
10 nov 

PERMANENTIE Het BuurtPensioen 
Voor elkeen die vragen heeft over de werking van 
Het BuurtPensioen. 
Elke maandag van 13u30 tot 16u30.  

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

31 okt 14u 

“Een man is 
niet oud 
totdat spijt de 
plaats 
inneemt van 
dromen.”  

John 
Barrymore   
(Amerikaans acteur 

1882-1942) 

14 nov 14u FOCUSGROEP 
Voor ingeschreven 
vrijwilligers : bespreking 
eindrapport met VUB 

ONTMOETINGSMOMENT 
Voor ingeschreven 
vrijwilligers en hulpvragers 

Rachel en Jeanne 
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Op vrijdag 31 oktober van 14u tot 16u30 komt Jef van Home Info ons uitleg geven over wat het betekent om als 

vrijwilliger vertrouwelijk om te gaan met informatie, en wanneer je best wèl signaleert wat je hebt gezien of hebt 

opgemerkt.  Heb je al eens een situatie meegemaakt waar je niet goed wist of je best zweeg of er net goed aan 

deed om het met iemand te delen? En met wie kan of mag of moet je het dan delen?  

We bevelen deze uitwisseling warm aan aan iedereen die als vrijwilliger binnen of buiten Het BuurtPensioen 

mensen ondersteunt.  Het is gratis maar inschrijven is verplicht omdat we ons willen beperken tot 15 deelnemers. 

Geef je naam op bij Conny, Tania of Katleen. Wacht niet te lang!  

1

Kom jij op vrijdag 3 oktober?  

De eerste vrijdag van de maand 

betekent altijd: een gezellig 

ontmoetingsmoment!     

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: 2 vrijwilligers zullen de 

dag ervoor over Het Buurtpensioen 

verteld hebben in het Buurthuis 

Chambéry in Etterbeek: hoe hebben 

ze het gesteld?  En zijn de opvolgers 

2

klaar om de fakkel over te nemen? 

Wat staat er voor oktober en daarna 

nog op het programma?   

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!  

Ontmoeting en uitwisseling: vertrouwelijk omgaan met 
informatie – wat mag ik zeggen en wat moet ik zeggen? 

Het BuurtPensioen 
 
Contactmomenten 
 

Praatje onder Tania, Ana en Anne-Marie 
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Ontmoetingsmoment 
Een terugblik op 5 september 

+ 

(wordt vervolgd) 

1

Het was een klein maar fijn 

groepje op 5 september,  en we 

mochten 2 nieuwe leden 

verwelkomen.  Mariette kwam er 

ook gezellig bijzitten.  Zij is nog (?) 

geen deelneemster, maar daarom 

sluiten we haar niet uit.  Wie wil er 

ook niet graag aanschuiven voor 

een gezellige babbel aan een tafel 

vol met lekkers? J 

Geen grote thema’s ter discussie 

deze keer, wel een lange rij 

aankondigingen.  Het 

BuurtPensioen stond en staat vaak 

in de kijker!  

2

Verwelkoming nieuwe leden  

Met nieuwe leden aan tafel doen we telkens een rondje om ons aan 

elkaar voor te stellen.  Linda en Erna waren er voor de eerste keer bij.  

Het rondje werd een spontane terugblik op Het BuurtPensioen het 

voorbije jaar, en wat het heeft betekend.  Het sociaal contact en de 

mogelijkheid elkaar met kleine dingen te helpen is belangrijk, en een 

hulp om niet in eenzaamheid te verzinken.  Je voelt je in de groep ook 

gewaardeerd voor wat je doet.   

Conny vult aan dat de samenwerking met een Lokaal 

Dienstencentrum een goed startschot is geweest voor Het 

BuurtPensioen. Het maakt het makkelijker om deelnemers te vinden, 

en mensen ontmoeten elkaar in het Dienstencentrum ook voor andere 

activiteiten naast Het BuurtPensioen.  Het BuurtPensioen brengt ook 

een extra en nodige waardering voor het werk van mantelzorgers, 

zegt ze.  Ze stelt voor contact te zoeken met verenigingen van 

Enkele van onze nieuwe leden: Julia, Erna, Paula, Linda en Juliette! 
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mantelzorgers om er de meerwaarde van Het BuurtPensioen voor te stellen.  En samen te bekijken of we 

kunnen samenwerken.     

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

Een nieuwe deelneemster vraagt hoe zij kan weten wat ze kan doen voor iemand.  Momenteel loopt vraag 

en aanbod via Katleen, die personen met elkaar in contact brengt.  Eenmaal dit in gang is gezet, spreken 

de 2 personen onder elkaar verder af.  Het is een nadeel dat je niet zelf op zoek kan gaan naar een taak die 

je graag zou doen.  Dit zal veranderen wanneer de studenten van UCL onze applicatie hebben ontwikkeld. 

Dan zul je op internet kunnen raadplegen wat de vragen en het aanbod zijn in Heembeek.  Als alles goed 

gaat, zal dit in januari voor ons beschikbaar zijn.  Tot dan zullen we taken moeten doorgeven via de 

permanentiemomenten op maandag, of via de telefoon naar Tania of Katleen.    

Vorming “vertrouwelijk omgaan met informatie – signaalfunctie”  

In maart hebben we tijdens een Ontmoetingsmoment gesproken over wat het betekent om vertrouwelijk 

te moeten omgaan met informatie.  Dit is een plicht waar alle deelnemers van Het BuurtPensioen aan 

gehouden zijn.  Het is opgenomen in het contract.  Maar wat betekent dat precies?  Wat mag ik dan wel en 

niet zeggen, en aan wie?  Jullie vroegen om daar uitgebreidere informatie over te hebben.  Die komt er op 

vrijdag 31 oktober in de namiddag.  (zie info op p. 2 van deze Nieuwsbrief) 

Het BuurtPensioen als goed praktijkvoorbeeld!  

In Etterbeek start het buurthuis Chambéry met een gelijkaardig project waar ze buren willen 

aanmoedigen kleine taken te verzorgen voor mensen die het nodig hebben in de buurt.  Ze vroegen ons of 

2 vrijwilligers van Het BuurtPensioen op hun Infomoment kunnen komen getuigen over hun ervaringen in 

Heembeek.  Ze willen daarmee de mensen van Etterbeek aanmoedigen om deel te nemen in hun initiatief.  

Linda Van den Heede nam dit op en we zoeken nog iemand die dit samen met haar wil doen!  

De Senioren Adviesraad van de stad Brussel wenst samen te werken met Het BuurtPensioen.  Tijdens de 

Week van de Senioren vragen zij dat we deze samenwerking gedurende 10 minuten willen toelichten op 

woensdag 8 oktober om 14u10.  Het is een dag waar Goede Praktijkvoorbeelden in de stad Brussel in de 

kijker worden gezet.  We mogen er ook een standje houden over Het BuurtPensioen, van 10u tot 16u30.  

Tania, Linda De Groote en Linda Van den Heede gaven zich al op.  We zoeken nog 2 personen voor de 

middag 12-14u, en nog 1 persoon die de namiddag doet met Linda van 14 tot 16u30.  Wie ons standje 

bemant, krijgt ’s middags een gratis maaltijd ter plaatse.  Het gaat door in Trefpunt S, Gravin van 

Vlaanderenstraat 4, 1020 Brussel.  Geef u snel op!   

Het BuurtPensioen komt als goed praktijkvoorbeeld ook op Radio 2 in het programma Goed Gezien! Linda, 

Cyrille, Tania en Conny zullen op de radio te horen zijn.  We weten nog niet wanneer het uitgezonden 

wordt, maar laten dat zeker weten!  

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. 

+ 

Gezocht: mensen voor een babbel!  

We zijn op zoek naar vrijwilligers die in Pagode 3 dames af en toe 
met een bezoekje willen vereren.  Eentje wil graag eens 
buitenkomen in de open lucht, een ander wil graag over haar 
reizen vertellen, en de 3e dame heeft heel haar leven hard gewerkt 
op de boerderij, en zoekt een praatje over vanalles en nog wat.  
Wie heeft zin om de lange dagen van één van deze dames eens op 
te fleuren?  Meld je het aan Tania of Katleen? Dankjewel!  

Rosa kocht deze hometrainer 
maar wil er van af.  De fiets is zo 

goed als nieuw want ze heeft 
die nauwelijks gebruikt.  Ze 

doet hem van de hand voor 150 
euro.  Iets voor jou?   


