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Turnhout

Met een kop koffie houd je
senioren langer in de buurt
Leen Heylen
schrijft
praktijkboek ‘Het
kleine helpen’

V

raag en aanbod van
senioren op elkaar
afstemmen. Dat was
het opzet. Maar het
lukte niet. Wat wel op gang
kwam, was iets dat de
onderzoekers gaandeweg ‘het
kleine helpen’ noemden.
Meteen ook de titel van het
praktijkboek dat de Thomas
Morehogeschool voorstelt.
b Auteur van dat boek is Leen
Heylen, onderzoeksleider bij
Vonk3, het onderzoeks- en kenniscentrum rond kwaliteitsvol ouder
worden van de Thomas Morehogeschool in Geel. Op vraag van
de stad Turnhout en het OCMW
ging Leen op zoek naar manieren
om het mensen mogelijk te maken
in hun eigen omgeving oud te worden. Het project Buurtschakel
kreeg vorm in het buurthuis van
de Acacialaan in het Schorvoort,
maar ook een gelijkaardig project
in Arendonk leverde inspiratie
voor het boek.

Bleef bij tof idee
“Mensen hebben talenten, andere mensen hebben vragen. Het
was onze bedoeling om vraag en
aanbod bij elkaar te brengen”, legt
Bart Ketelslegers (OCMW) uit. De
buurtnetwerken versterken, heet
dat.
Chantal
Rosa-Peralta
(OCMW) mocht het plan in de
praktijk brengen. “Het werkte
niet”, stelde ze vast. “Een tof idee,
maar het kwam niet op gang.
Mensen vragen niet graag om

Leen Heylen, Chantal RosaPeralta, Jeanneke en Bart Ketelslegers in het buurthuis van de Acacialaan.
CHANTAL ROSAPERALTA
OCMWmedewerker

“Om koffie te
zetten hebben
de senioren mij
niet nodig, wel
om een
brugfiguur te zijn.”
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hulp.” Maar dat betekende niet
dat Chantal niets om handen had.
“Op vrijdagmiddag had ik zitdagen om mensen wegwijs te maken.
Tijdens die middagen kwamen
steeds meer mensen gewoon om
een kop koffie te drinken en wat te
babbelen. Na verloop van tijd zijn
we dan wat activiteiten gaan organiseren.”
Erwtensoep
Jeanneke, een van de buurtbewoners die er vanaf het eerste moment bij was, schenkt de koffie in.
“Morgen eten we erwtensoep. Dan
komen de mensen wel. Je krijgt ze
hier niet gemakkelijk uit hun huis,
maar als de mensen elkaar leren
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kennen, durven ze wel om hulp
vragen.”
Isolement
“We wilden oudere mensen uit
hun isolement halen, maar dat
leidde tot een andere aanpak dan
we hadden gepland”, zegt Leen
Heylen. “Als mensen elkaar kunnen ontmoeten, doen ze wel wat
dingen voor elkaar: een
ziekenhuisbezoek, eens naar de
apotheker gaan. Ze deden het
plots wel, alleen zonder het aan
Chantal te melden. Die aanpak
noemen we ‘het kleine helpen’.”
De ervaringen in het Schorvoort
hebben geleid tot een praktijkboek, omdat er veel vraag was

naar informatie over de aanpak.
Daarin zien Bart en Chantal toch
een opdracht voor het OCMW
weggelegd: “Om koffie te zetten,
hebben de mensen mij niet nodig.
Maar wel om een brugfiguur te
zijn”, duidt Chantal. “Professionele begeleiding biedt echt een
meerwaarde”, weet Bart. “Zeker
als je ook de meest kwetsbare senioren in de buurt wilt betrekken.”
“Het thema leeft”, beseft Leen.
“De Vlaamse overheid zet er ook
sterk op in. Het praktijkboek reikt
wat handvatten aan, concrete tips.
Het is een denk- en doeboek.” Het
OCMW wil de buurtgerichte werking alvast voortzetten.
GUY VAN NIEUWENHUYSEN

Schrappen loonsubsidies niet voor deeltijds leren en werken Camouflage voor het Gildenhuis

Jongeren blijven aan de slag
Kempen
Goed nieuws voor de
laaggeschoolde jongeren die
via het systeem van deeltijds
leren en werken aan de slag
zijn. Het schrappen van de
Vlaamse loonsubsidies geldt
niet voor hen.
b In de socialprofitsector ontstond enkele weken geleden paniek toen de Vlaamse regering
bekendmaakte om de loonsubsidies voor laaggeschoolde jongeren vanaf 1 januari te schrappen.
Door die subsidie is het voor
werkgevers interessant om hen
een baan te geven. In Vlaanderen
verkeren zowat 800 jongeren in

die situatie. Bij het Centrum voor
Deeltijds Onderwijs (CDO)
Noorderkempen alleen al krijgt
een vijftigtal jongeren dergelijke
subsidies voor deeltijds werk.
1,5 miljoen euro
Hoewel er een overgangsmaatregel voor twee jaar geldt voor
jongeren die nu al onder het subsidiesysteem vallen, zou deze
kwetsbare groep jongeren nadien nog moeilijk in het reguliere
arbeidscircuit
terechtkomen,
vreesde begeleider Herwig
Vetters van CDO Noorderkempen. Hij luidde daarover in Gazet
van Antwerpen twee weken geleden de alarmbel. Maar vanuit de
socialprofitkoepel valt er nu

goed nieuws te rapen.
“Bij het schrappen van de loonsubsidies geldt een uitzondering
voor jongeren die via het systeem
van deeltijds leren en deeltijds
werken aan de slag zijn, zoals onze leerlingen”, zegt Herwig
Vetters. “Ons project kan dus gewoon blijven bestaan. Daar zijn
we heel gelukkig mee.” De
Vlaamse overheid trekt voor die
categorie anderhalf miljoen euro
per jaar uit.
Via de opleidingen van het CDO
oefenen de jongeren vooral taken uit als logistiek medewerker
in de zorgsector in grote instellingen als Het Gielsbos in Gierle
(Lille), Muylenberg in Turnhout
of MPI Oosterlo in Geel. (ho)
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Herentals. Een jaar na de zware brand in het Gildenhuis staat het
gebouw nog steeds te verkommeren. Om deze schandvlek in het
centrum van de stad tijdens de eindejaarsperiode een beetje aan het
oog te onttrekken, liet de stad hekken plaatsen rond het gebouw. De
stedelijke kunstenacademie zorgde voor spandoeken om het geheel
wat kleur te geven. (mph)

