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De heerlijke koffie zorgde ervoor dat velen na het sociaal restaurant 

gewoon bleven hangen voor het ontmoetingsmoment. De boeken 

over geschiedenis – historiek - evolutie van Heembeek zorgden 

alvast voor een stevige intro. Herinneringen werden bovengehaald 

. Jawel sommigen herkenden eigen familieleden. Een lach en 

traan….fijne anekdotes. Voor de jongeren onder de groep was het 

bijna een geschiedenisles.  

 

Wanneer de groep groter werd, kwamen al snel de 

terugblikmomenten naar voor over ons voorbije kerstmarkt en 

Kerstfeest. Dankzij BuurtPensioen konden daar ook weer vele 

mensen bij zijn die anders deze fijne momenten moesten missen. Bij 

Conny kwam het beeld terug hoe de vrijwilligers zich 

organiseerden om mensen zowel in het rusthuis als thuis kunnen 

gaan oppikken. Zeer hartverwarmende momenten.    
 

Ontmoetingsmomenten    Vrijdag 9/1 

 

 

Het BuurtPensioen 

Een citaat 

Jawel! Wij doen het graag… 

dus wij doen nog even voort.  

AGENDA : 

 

Lees het op pagina 1  

 

Permanenties: 
Voor elkeen die vragen heeft over  

de werking van het BuurtPensioen.  

Elke maandag van 13u30 tot 16u30 

 

 

Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus, 

Frans Vekemansstraat 131, 

Neder-Over-Heembeek. 

 

Akkoord..?  

 

“Mensen hebben 

twee wensen:  

oud worden en  

jong blijven”   
 

(auteur onbekend) 

Waar: 

In het lokaal dienstencentrum,  

waar Tania de permanentie verzorgt.    

 

Ontmoetingsmomenten:   
Vrijdag 3 april, vrijdag 8 mei 

en vrijdag 3 juli 

Telkens van 15u tot 16u30!  
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Met een 12-tal mensen wisselden we tijdens dit ontmoetingsmoment van gedachten. We 

spraken over de huidige werking van het project. Iedereen kon even vertellen hoe hij zich 

er bij voelden. Bij de meeste blijft het echt een boeiend project. Er was ook voldoende 

ruimte om even stil te staan bij de mensen waar het niet zo goed mee gaat. Opnames in 

ziekenhuizen of woonzorgcentra maken dat sommigen vrijwilligers tijdelijk of blijvend hun 

zorgtaak  moeten opbergen.  

We staan voldoende stil bij de draagkracht van iedere vrijwilliger. Zelfzorg wordt even 

aangekaart. Conny geeft aan dat het belangrijk is op de eerste plaats aan zelfzorg te 

doen…zo kan je ‘nog’ beter voor de andere zorgen. 

Een aantal zorgvragers maar ook vrijwilligers hebben moeilijke momenten gekend. Griep 

en/of andere aandoeningen maakten dat sommigen er even tussenuit moesten. Wij 

wensen hen alvast langs deze weg nog eens van harte beterschap….     

 

Tania deed  ook nog eens een oproep naar de registratieformulieren. Om onze 

nieuwsbrieven boeiend te houden vragen we steeds naar  een inbreng van de groep. Een 

anekdote, een verhaal, gedicht ……blijft welkom.  

 

Betrokkenen hebben het artikel van BuurtPensioen gelezen in de Vrije Brusselaar. Graag 

willen we Dominique Debacker  uitnodigen op een volgend  ontmoetingsmoment…. 

 

Conny geeft aan dat het lokaal dienstencentrum in februari 2 weken lang Prescillia op 

bezoek krijgt. Zij is een studente zorgkundige en komt ontdekken wat ons centrum kan 

betekenen voor thuiswonende ouderen. Mogelijks zal zij enkele van onze 

centrumbezoekers thuis een bezoekje brengen. Op het volgende ontmoetingsmoment 

stellen we haar graag even voor.  

 

 

Ontmoetingsmoment              Vrijdag 6/2 

        

 

De feestperiode is achter de rug en dat merken we aan de groepsgrootte vandaag. Ook 

Prescillia (de stagiaire) is er zoals eerder aangekondigd bij.  Zij deed al enkele huisbezoeken, 

volgden een sessie  Tai-Chi en stoelturnen, zij hielp in het sociaal restaurant, bereidde een 

crea-activiteit …… 

Zij is het hier al erg gewoon. In maart is het de beurt aan Shana….een andere stagiaire! 

 

Brigitte, één van onze bekende gezichten tussen de vrijwilligers heeft samen met haar man 

gezorgd voor heerlijke gebakjes. Vandaag werd er dus meer gesmuld dan gekletst. 

Dankjewel.  

Toch hielden we voldoende tijd voor een rondje van de tafel. Op die manier komt iedereen 

eens aan bod.   
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De vrijwilligers vertellen even hoe ze zich voelen binnen 

het project. Er is een algemene grote tevredenheid. 

Sommige onder hen hebben geleerd hun grenzen te 

bewaken.  

Wanneer we de zorgvragers aanhoorden mochten we 

vaststellen dat het niet altijd gemakkelijk is om hun kleine 

zorgvragen te kennen te geven……Het gaat over kleine 

verzoekjes die weinig tijd en mankracht kosten. Toch is en 

blijft het moeilijk om hulpvragen te stellen. Tania geeft aan 

dat men haar ook altijd telefonisch kan bereiken op 

maandag en woensdag.  Daarbuiten is er Conny die de rest 

van de week ook zeker de vragen wil aanhoren en naar 

oplossingen wil zoeken.  

 

 

Tania vertelt in de groep dat er 2 nieuwe 

vrijwilligers bijgekomen zijn. Geert en Fientje 

zijn bereid ook een deel van hun vrije tijd en 

‘kunnen’ te delen met ons project. Welkom aan 

hen.  

 

 
                     Foto: Fientje                 Foto: Geert 

 

Dit ontmoetingsmoment werden ook enkele blikvangers van het activiteitenaanbod besproken. 

Meteen werden de inschrijvingslijsten erbij gehaald. Conny onthoudt vooral dat de geplande 

bezoeken aan de omliggende woonzorgcentra ( rusthuizen ) zéér gewaardeerd zijn. Het is 

duidelijk een drempel voor mensen om die eerste keer in zo een voorziening binnen te stappen.  

In groep gaat dit veel gemakkelijker. Een opname in een woonzorgcentrum wordt zo ook 

meteen meer bespreekbaar.  

Ontmoetingsmoment        Vrijdag 6/3 

 
Een ontmoetingsmoment waar we vooral aandacht hadden voor de toekomst. Conny 

herinnerde iedereen er nog eens aan dat we in september een belangrijk overleg gaan 

plannen met al de betrokken actoren. Op niveau van de stuurgroep maar ook met alle 

betrokkenen op de werkvloer!   

We peilden tijdens deze bijeenkomst eens naar de motivatie. Ook werd het 

toekomstperspectief zéér realistisch bekeken. Wat als er geen financieel investeerder kan 

gevonden worden? Wat doen we dan in september en daarna…..zijn we zo gemotiveerd dat 

we ook zonder het beloningssysteem  willen verder werken? 

Allemaal vragen waar we deze bijeenkomst even bij stilstonden.  

90% geeft aan niet te stoppen met het project! Ook al stop het registratie-beloningssysteem.  
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Het leven zoals het is bij het BuurtPensioen 

Op bezoek bij Louise ( 102 jaar) 

In februari kreeg BuurtPensioen een oproep van Clementine:  “ Dag Tania, met Clementine hier 

hebben jullie nu niemand in ’t BuurtPensioen die met mij eens op bezoek kan gaan bij mijn 

vriendin in ’t rusthuis in de Marollen? Ik geraak daar niet meer. Ben niet goed te been….maar 

zou haar zo graag nog eens willen verrassen” Alsjeblieft Tania? 

Met deze vraag ging Tania aan de slag. Tania kent ondertussen alle  vrijwilligers en wist meteen 

welk nummer ze moest draaien. Bedankt Rachel dat je dat wilde doen….…… 

Hebben de reactie van Clementine en Rachel even samengevat:  

We vroegen aan Clementine of haar vriendin blij was met haar bezoekje… 

Ja, ze was bingo aan het spelen als we binnenkwamen heel geconcentreerd. Toen ze ons zag 

voorbijgaan riep ze: ‘ Clementine, hier moet je zijn’ . Ik had haar sinds haar 100ste verjaardag niet 

meer gezien. We hebben lang zitten kletsen en een goed glaasje gedronken. Ik ken Louise al 70 

jaar!!!   

Wat was ik blij dat ik ze nog eens kon zien en zij was ook erg  verrast.  Ik heb haar leren kennen 

toen we allebei een kruidenierszaak hadden. We gingen samen naar de vroegmarkten. We 

hadden ook samen een chaletje in Londerzeel daar brachten we ook veel tijd samen door. 

Dansen deden we ook graag samen. Louise had een zaak in de Spiegelstraat. Vier jaar geleden 

woonden ze daar nog. Nu zit ze in het rusthuis maar ze is er niet zo graag. Ik ben zo gelukkig dat 

ik nog eens tot bij haar geraakt ben. Zonder Rachel had ik dat niet meer kunnen doen. Mijn 

vriendin Mariette mocht ook mee.   

 

Rachel (vrijwilligster) vertelde ons:  

Via het BuurtPensioen waar ik als vrijwilliger ben aangesloten, 

kunnen ze vooral op mij beroep doen om mensen te vervoeren. 

Ikzelf en mijn zoon Tom hebben een wagen. Tania belde me en 

vroeg of ik 2 centrumbezoekers  Clementine 84 jaar en Mariette, 

86 jaar wou vervoeren naar een woonzorgcentrum in de 

Marollen(centrum Brussel). Zij wilden hun vriendin Louise (102 

jaar) die daar verblijft, gaan bezoeken. Het was een heel gelukkig 

weerzien.  Een lach en een traan! Blijheid, emoties Ze hebben veel bijgepraat en leuke 

herinneringen opgehaald. Verhalen uit hun kindertijd, over hun kinderen en kleinkinderen Er 

werd veel gelachen. Het heeft hen maar ook mij deugd gedaan. Als je mensen kan gelukkig 

maken, ben je zelf ook gelukkig….Zelfs tijdens de terugrit naar Neder Over Heembeek werd er 

nog volop nagepraat. BuurtPensioen is onbetaalbaar! De solidariteit achter het project is goud 

waard.  
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Joseph deelt ook graag zijn ervaring! ( interview met Tania en Joseph) 

Tania: “Joseph, wat is er veranderd voor jou sinds Brigitte ( vrijwilligster) bij jou langskomt”? 

Joseph: “Er is heel wat veranderd bij mij! Ik was voordien erg eenzaam en had weinig of geen 

vooruitzichten.  Ik heb geen contact meer met mijn familie en kinderen. 

Sinds Brigitte bij me langskomt is mijn moraal beter. Ik voel me gewoon beter. Ik let zelfs meer 

op mijn uiterlijk. Vind het opnieuw belangrijk dat ik ook goed uit zie.  

De menselijkheid heeft opnieuw een plek gekregen in mijn leven. Ik had lang geen of weinig 

(zelf)vertrouwen waardoor ik moeilijk met andere mensen in contact kon komen. Ik bleef 

hierdoor vaak alleen…Ik kom nu meer buiten en ga zelfs tot in het lokaal dienstencentrum”.  

Tania: “ Ben je blij dat we je overtuigd hebben om deel uit te maken van het BuurtPensioen?” 

Joseph: ‘ In eerste instantie wou ik dat niet echt maar nu ben ik daar heel blij om!” 

Tania: “ Zou je Het BuurtPensioen aan anderen aanraden?” 

Joseph:  “Aanraden wel! Maar de mensen mogen zich niet verplicht voelen. Men moet daar 

bewust in willen instappen. Wat ik graag nog eens zou willen doen is een uitstapje naar zee of de 

Ardennen daar kijk ik echt naar uit”.  

Tania:  “ Joseph, zou je graag meer naar de ontmoetingsmomenten kunnen komen? ” 

Joseph: “ Af en toe wel ja”. 

Tania: “ Bedankt Joseph voor je medewerking ik zie aan je blik dat het BuurtPensioen een 

belangrijke betekenis  heeft voor jou!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Joseph 
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Nieuwe contactgegevens 

BuurtPensioen 

GSM: 0471/20 01 31 

Bereikbaar op maandag en woensdag 

10u tot 16.30 

buurtpersioen.heembeek@gmail.com 

Permanentie door Tania Weyn 

Iedere maandagnamiddag 

Waar? 

LDC ADO Icarus 

Frans Vekemansstraat 131 

1120 Neder-Over-Heembeek 

Conny Roekens  (centrumleider) 

+32 470 90 04 04 

conny.roekens@ado-icarus.be 

Open van 10u tot 17u. 

Gesloten op Donderdag en weekend 

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 

 Deze nieuwsbrief kwam tot 

stand dankzij Tania, Brigitte en  

Shana ( Stagiaire ) 

 
      Vrijwilliger 

Dat zijn mensen met een 

goed hart 

Die andere helpen met hun 

smart 

Of bij ouderen een kopje 

koffie schenken 

En leuke dingen voor 

anderen bedenken 

Ook minder validen op 

vakantie bijstaan 

 

Of met iemand in een 

rolstoel uit wandelen gaan 

Boodschappen doen voor 

iemand die het zelf niet kan 

Even gezelschap bieden 

aan die eenzame man 

Iedereen kan het met een 

beetje vrije tijd  

En daarvan krijg je echt 

geen spijt 

Want dankbaarheid valt je 

meestal ten deel 

Sluit je aan, want er zijn er 

nooit te veel 

Iedereen kan het met 

een beetje vrije tijd  

En daarvan krijg je 

echt geen spijt 

Want dankbaarheid 

valt je meestal ten deel 

Sluit je aan, want er zijn 

er nooit te veel 
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