
Nieuwsbrief                                                                                                                                        nr 9 - december 2014

AGENDA 2015 

6  jan 14 u Nieuwjaarsreceptie

Ontmoetingsmomenten 2015 
van 15 u. tot 16.30 u. 
9 jan - 6 feb - 06 ma - 03 apr 
08 mei - 05 jun - 03 juli 

PERMANENTIE Het BuurtPensioen
Voor elkeen die vragen heeft over de 
werking van Het BuurtPensioen.
Elke maandag van 13.30 u. tot 16.30 u.

WAAR? 
Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus

 

+ Het BuurtPensioen

Jawel! 
Wij doen gewoon voort…
omdat we erin geloven!

Ontmoetingsmoment 
07/11/2014 
Op dit eerste ontmoetingsmoment 
zonder Katleen zorgde Conny voor 
iets lekkers bij de koffie. Het was niet 
zelfgemaakt maar wel met evenveel 
‘goeie’ goesting op tafel gezet. Con-
ny was niet verlegen om een oproep 
te lanceren naar vrijwilligers die het 
resultaat van hun bakkunsten willen 
tonen op een volgende ontmoeting. 
Afspraken daarrond worden best met 
Tania gemaakt. 

Er werd door de groep beslist dat in de 
toekomst ontmoetingsmomenten ook 
worden opengesteld voor anderen die 
het centrum binnenwandelen. Op die 
manier leren andere mensen het pro-
ject kennen. Dit geeft nieuwe kansen 

voor vrijwilligers en zorgbehoeven-
den. Iedereen kon zich hierbij vin-
den. Uiteraard blijft er aandacht voor 
mensen die voor of na de bijeenkomst 
persoonlijke vragen willen stellen aan 
Tania of Conny. 

We waren met een 15-tal geïnteres-
seerden. Typisch voor de periode van 
het jaar werd er als introductie spon-
taan gesproken over de bezoeken aan 
de kerkhoven. Voor sommige moei-
lijke momenten…anderen gaven dan 
weer aan blij te zijn er even voluit 
te kunnen over vertellen. De zonnige 
weersomstandigheden maakten dat 
voor velen het bezoek aan het kerkhof 
anders werd ervaren. Dat er veel ge-
stolen wordt op de kerkhoven en dat 
vandalisme ook daar is terug  vinden 
kwam eveneens aan bod. 



  

+ Een citaat 

Zelfzekerheid

“ Als je al je twijfels loslaat heb je je 
twee handen vrij om de toekomst te 
grijpen”

(auteur  onbekend)

Op het ontmoetingsmoment werd nog  
even stil gestaan bij de vorming over 
‘discretieplicht’ die op 31 oktober 
plaatsvond. 

Een samenvatting van één van de aan-
wezigen was: ‘Wie niet roddelt staat 
nooit voor voldongen feiten!’ Een uit-
gesproken waarheid. Daarnaast was 
het fijn te horen dat men echt wel zelf 
zekerder is geworden na deze vorming.

We blijven geloven in een toekomst 
voor het project BuurtPensioen ook 
al moesten we op het vorige ontmoe-
tingsmoment reeds een beetje afscheid 
nemen van Katleen. 

Het project wordt in de toekomst ver-
der gecoördineerd door Conny met 
Tania als aanspreekpunt daarbij onder-
steund en bijgestaan door vrijwilligers. 
Tania neemt de permanentie op haar 
en de opvolging van de binnenkomende 
vragen. Linda zal vooral de logistieke 
hulp verzorgen tijdens de maandelijkse 
ontmoetingsmomenten. Het is afwach-
ten tot er financiering komt.

We wensen alvast Katleen het allerbes-
te toe en ze beloofden ons om in 2015 
nog eens samen aan de tafel te zitten

Iedere betrokken vrijwilliger 
(hulpaanbieder), kreeg het ‘voorlopig’ 
eindrapport van de VUB over de 
bijeenkomsten van de focusgroepen/
het verloop van het project.

Vrijdag 14/11/2014, kwamen we een 
laatste keer samen met de mensen van 
de VUB voor de bespreking van dit rap-
port. Het werd een intense maar zéér 
aangename bijeenkomst. 

Er werden nieuwe vrijwilligers toege-
voegd aan de focusgroep en nog enke-
le extra interviews afgenomen.

Het was een goed gevulde 
namiddag. De werking van een 
jaar werd overlopen. Het was een 
bewustwording voor velen van al wat 

VUB Focusgroep 
14/11/2014 



in dat jaar gerealiseerd werd. Over 
heel de lijn was men tevreden van 
deel uit te maken van deze groep. 
Iedereen gelooft in de verderzetting. 
Maar we moeten realistisch zijn. Het is 
en blijft afwachten. 

Dit viel samen met 
‘Lekkerbeknamiddag’ waar SOEP met 
een boterham op het menu stond. Ook 
wij werden hier niet vergeten. 

In september 2015 zal een overleg 
voorzien worden over de stand van 
zaken wat de financiering betreft. 
Daar zal dan ook een knoop moeten 
worden doorgehakt.

Stand van zaken

Ontmoetingsmoment 
28/11/2014 

We merken dat onze deelnemers van 
het BuurtPensioen trouw aanwezig 
zijn op onze ontmoetingsmomenten. 
Dat doet ons allen een plezier! Heel 
wat intense vriendschappen zijn 
hier al ontstaan. Het werd weer een 
gezellig samenzijn waar we samen 
teruggeblikten op de opnamen van Tv 
Brussel.

Voor de actie die in ons Lokaal 
Dienstencentrum werd georganiseerd 
vroegen we al onze bezoekers om 
plantjes uit te delen aan eenzame 
mensen uit hun buurt,

Bij elk plantje werd een kaartje 
met uitleg over de actie en een 
tegoedbon voor een heerlijke gratis 
koffie gestoken. We willen de mensen 
die het plantje krijgen er toe aan 
te zetten ons LDC te bezoeken en 
kennis te maken met de werking en de 
dienstverlening ervan.

Veel werk dus….600 plantjes …
maar ook hier werd met een groot 
enthousiasme aan deelgenomen. Bij 
afronding van het ontmoetingsmoment 
werden de plantjes ingepakt en al 
volop verdeeld. Zo wordt Heembeek 
ook weer wat groener! 

Op maandag 24 november konden we 
onze centrumleider, Conny,  in een live 
interview horen op de radio waarin ze 
de hele actie nog eens goed in de verf  
heeft gezet.

Tania vroeg tijdens het 
onmoetingmoment extra aandacht 
van alle aanwezigen om goed te 
registreren en moeilijke vragen aan 
haar door te spelen. Op deze manier 
kan ze zoeken naar de juiste oplossing! 



Ontmoetingsmoment 
05/12/2014 
Opnieuw sijpelden de mensen binnen 
en kregen we een gezellige koffiekrans 
waarbij Tania nog eens het filmpje van 
Tv Brussel toont en samen werd ge-
luisterd naar interview van Conny op 
28/11. 

05/12 is een speciale dag! Het is de 
dag van de vrijwilliger. 

Om aan te geven dat vrijwilliges ON-
BETAALBAAR zijn deelde Conny heel 
de week chocolade muntjes uit. Een 
lekkere manier om de inzet van onze 
vrijwilligers in de kijker te zetten en 
te prijzen. 

Rachel, één van onze vrijwilligers 
werd door Magda Debrouwer verrast 
en met een grote ruiker extra in de 
bloemen gezet. Velen vonden via haar 
de weg naar ons centrum. 

Daarnaast werd de waardering voor 
de hele vrijwilligerswerking nog eens 
extra in het daglicht gezet door de 
grote koekjesdoos die Magda voor ze 
achterliet. 

Op dit ontmoetingsmoment werd het 
kerstfeest besproken. De vraag werd 
gesteld om mensen met mobiliteits-
problemen thuis te gaan afhalen. Tania 
maakt een lijstje van de aanvragen 
zodat een planning kan worden opge-
maakt daags voordien met de 2 vrijwil-
ligers die zich opgaven als chauffeur. 

Vrijwilliger zijn...

Is vrijwillig

maar niet vrijblijvend

Is verbonden

Maar niet gebonden

Is onbetaalbaar

maar niet te koop

Is positief denken

is positief doen



Het voltallige bestuur van ADO 
Icarus en de centrumleider 
(Conny Roekens) wensen 
u en uw familie Fijne 
eindejaarsfeesten….en een 
veelbelovend 2015 ! 

Nieuwe contactgegevens

BuurtPensioen

GSM: 0471/20 01 31

Bereikbaar op  

maandag en woensdag 

10 u.-16.30 u.

buurtpensioen.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 10 u. tot 17 u.

Gesloten op donderdag en WE

Het BuurtPensioen is een 
project van :
Kenniscentrum Woonzorg Brussel

ADO Icarus

Seniorencentrum Brussel

Brussels Overleg Gehandicaptenzorg, Ðe 
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 en Brigitte!


