INITITATIEVEN BUURTGERICHTE ZORG IN EERSTELIJNSZONE PALLIETERLAND
Naam Inititiatief

Contactpersoon

Organisatie

locatie

Werkingsgebied

Logo/Foto

vzw Welzijnsschakels
Verdeling gratis goederen (armoede)

Monique Vanden Broeck

Balders Seniorenatelier - Berlaar
vakantiebeurs, bingo, … samenwerking met andere partners (OKRA, S-Plus, Neos, Samana, …) - Berlaar

Jo Provoost
Jan Van Craenendonck
(directeur WZC)

buurtrestaurant 't Balderhuys

Tessa Steurs (van sociale
dienst van WZC )

sociaal restaurant 't Vlammeke

WZC Sint-Augustinus
WZC Sint-Augustinus

Wzc Kloosterhof

Sharon Servranckx liet
weten dat ze geen reactie
van hen heeft ontvangen
op de vraag. Willen ze niet
opgenomen worden?

Berlaar, Pastorijstraat 1

Berlaar

Berlaar, Legrellestraat 39

Berlaar

Berlaar, Legrellestraat 39

Berlaar

Berlaar, Sollevelden 5

Berlaar

Berlaar

Berlaar

link (meer info)

Korte toelichting

Wij zijn nog bezig met onze website.

vrijwilligers die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Ze delen voedselpakketten uit en verdelen gratis goederen die ze ontvangen van de
bevolking. Dit kan bijvoorbeeld gaan van speelgoed, tot kledij, tot meubels. Ze zijn zeer toegankelijk en vormen zo een belangrijk onderdeel voor onze kwetsbare
burgers in Berlaar.
een maandelijkse info-namiddag in WZC Sint-Augustinus voor senioren, met heel diverse thema’s (bv. gezonde voeding, het verkeersreglement, erfrecht, …).

Omwille van de coronacrisis is dit tot op heden gesloten omdat dit binnen het woonzorgcentrum (Café Amuse = cafetaria) gelegen is. Naar de toekomst toe zal
ook het volledige LDC uitgebouwd worden, gebouw als werking), waardoor het buurtrestaurant ook daar zal kunnen doorgaan.

momenteel nog geen

Annelies Nijs,
beleidsadviseur sociaal
beleid Nijlen

Buurtpunt Nijlen

lokaal bestuur Nijlen

Nijlen, Kerkblokken 3 (lokalen
van chiroheem Elckerlyc)
Nijlen

https://www.nijlenmeemaken.be/buurtpunt/

oHet buurtpunt biedt een laagdrempelig buurtgericht aanbod voor diverse doelgroepen, en met bijzondere aandacht voor kwetsbare burgers
oOntmoe ng en vrijwilligerswerk staan centraal in het project
oGeplande ac viteiten/projecten in het buurtpunt:
Buurderij
Sociale kruidenier
Fietsbieb
Huiswerkbegeleiding ( samenwerking met LDC de Geburen)
Praatcafé anderstaligen ( samenwerking met LDC de Geburen)
Spelotheek
Ontmoetingsmoment ouders van pasgeboren kinderen
Jobatelier
Digidokter/digicafé
Wat dit project zo anders en vernieuwend maakt, is dat het zich specifiek richt op de maatschappelijk kwetsbaren uit de omgeving. Zo willen wij niet enkel de
senioren aanspreken zoals je vaak ziet in andere dienstencentra, maar willen wij gaan voor een brede sociale mix. Iedereen die nood heeft aan gezelschap kan

bij ons terecht.
Medewerkers Katrien Tru
yts
Centrumleider
Hilde Mallants
LDC.Nijlen@zustersberlaar.be
079/58 49 77

samenwerkingsverband
tussen het lokaal
bestuur Nijlen en
Nijlen, Kerkeblokken 11
Zorggroep Zusters van
Berlaar VZW

Dankzij onze vele gemotiveerde vrijwilligers kunnen wij verschillende activiteiten aanbieden.
3 keer per week houden we buurtrestaurant. In Bevel, Kessel en Nijlen. Voor 7 euro kan je een 3-gangen maaltijd nuttigen in het gezelschap van andere
Nijlenaars. Kom je in aanmerking voor een verminderingstarief dan betaal je 3 euro.
De vrijwilligers in onze huiswerkbegeleiding helpen kinderen van het lager onderwijs bij het plannen en maken van hun huiswerk.
2 keer per maand kan je aansluiten bij onze hobbyclub. Onder het genot van een drankje kan je werken aan je eigen handwerk, mandala’s kleuren, een boek
lezen of een kaartje leggen met je Nijlense geburen.
Bij goed weer kan je bij ons terecht voor een spelletje petanque.
Wekelijks begeleiden onze vrijwilligers, tijdens het Praatcafé, anderstaligen die de Nederlandse taal willen oefenen.
Op regelmatige basis organiseren we informatiemomenten die aansluiten bij de interesses van onze gebruikers.
We organiseren ook activiteiten in samenwerking met andere verenigingen in Nijlen zoals de Seniorenraad, Okra, Neos, de Gezinsbond, Ferm en vele andere.
Ben je nieuwsgierig geworden naar onze werking en wil je graag meer informatie? Mail, bel of sms ons dan gerust! Ook als je interesse hebt om vrijwilliger

voor alle inwoners van Nijlen
(Kessel en Bevel)

te worden.
LDC Lokaal dienstencentrum De Geburen

Buurtzorg Nijlen

Woonhulp

https://www.facebook.com/DeGeburen
Een
samenwerkingsinitiatief
tussen
woonzorgcentrum Sint
Jozef Kessel en Heilig
Hart Nijlen
Nijlen

Tom Van de Vel,
Mondiale Werken Regio
Lier
woonhulp.regiolier@gmail
Lier (MoWe)
.com

Een samenwerkingsinitiatief tussen woonzorgcentrum Sint Jozef Kessel en Heilig Hart Nijlen. Naar analogie van Buurtzorg Holsbeek. Het is de bedoeling om één
aanspreekpunt te maken voor alle Nijlenaars waar ze met al hun zorgvragen terecht kunnen. Op die manier willen we op een vroeger tijdstip in contact komen
met de inwoners met een zorgvraag en hen begeleiden en ondersteunen in hun zorgproces.

We werken in 14 gemeenten in
de regio Neteland (gemeenten
Berlaar, Boechout, Bonheiden,
Duffel, Edegem, Hove, Kontich,
Lier, Lint, Nijlen, Putte, Ranst,
Wommelgem en Zandhoven).
Tegelijk merken we ook dat er
personen van (ver) buiten deze
regio een beroep ons doen.

We werken in 14 gemeenten in

Mondiale Werken Regio Lier (MoWe) in actie

Lier

de regio Neteland
(gemeenten Berlaar,
Boechout, Bonheiden,
Duffel, Edegem, Hove,
Kontich, Lier, Lint, Nijlen,
Putte, Ranst, Wommelgem
en Zandhoven). Tegelijk
merken we ook dat er
personen van (ver) buiten
deze regio een beroep ons
doen.

Zie word toegevoegd

Vijftien projecten:
1. Woonhulp
2. Werkhulp
3. Verhuis- en klusdienst
4. FormuLIERenhulp
5. ’t Bazarke
6. Taalstimulerende activiteiten
7. Vakantieweekend
8. Het Leescafé
9. Film op dinsdag
10. Cursus theorie rijbewijs B
11. Onderwijsproject
12. Nederlandse conversatie
13. Naaitatelier
14. Werkmmaat (Fietspunt) voor het herstellen van fietsen die gedoneerd worden aan MoWe
We helpen kinderen bij het vinden van een school en van een sportclub of een vereniging. In samenwerking met het UZA en met het vaccinatieteam van de
Provincie Antwerpen organiseren we regelmatig gratis vaccinaties en een screening Hepatitis B en C. Als de sociale kruidenier ’t Hofke in Lier gesloten
is, organiseren we een pop-up sociale kruidenier. Het meest recente project heet ‘Sensi-ambassadeurs’
15. Het meest recente project heet ‘Sensi-ambassadeurs’
Wat zich moeilijk in een project laat samen vatten, zijn de vele kleine en soms grotere vragen om snel hulp te bieden. Vragen die van de mensen zelf komen, maar
ook van de medewerkers van de gemeenten en de OCMW’s en van andere organisaties (CAW, de scholen, het SVK,…).

INITITATIEVEN BUURTGERICHTE ZORG IN EERSTELIJNSZONE PALLIETERLAND
Naam Inititiatief

Contactpersoon

Organisatie

Willem Dehantschutter
Ons Gedacht en
willem.dehantschutter@sa
Samenlevingsopbouw
menlevingsopbouw.be

locatie

Werkingsgebied

Logo/Foto

link (meer info)

Korte toelichting

Lier, Koepoortstraat 3

Bij de Geld-held gaan ze met mensen op zoek naar rechten die ze nog niet gerealiseerd hebben en zetten ze samen met mensen de eerste stappen om die rechten
te verwezenlijken. Ze gebruiken daarvoor als leidraad ‘het rechtenkompas’ een boekje dat ze afgelopen jaar maakten (en ieder jaar geupdated zal worden) waarin
rechten per thema zijn opgenomen in een eerste deel en een sociale kaart van Lier in het tweede deel is opgenomen. Het rechtenkompas is voor iedereen vrij
beschikbaar.

Lier, Koepoortstraat 3

De Digi-held is recent gestart, ze merkten dat mensen vaak wel een computer/tablet/smartphone hebben maar er niet mee kunnen werken. Tijdens de Digi-held
kunnen mensen met kleine computervragen/problemen bij ons terecht om bijvoorbeeld zaken te printen, zich in te schrijven bij een dienst met een e-reader,…
Beide initiatieven gaan normaal gezien door op maandagmiddag tussen 14u en 16u in de rosmolen in Lier. normaal gezien omdat omwille van de sluiting van de
dienstencentra door de covidpandemie de werking tijdelijk is uitgeweken naar de Koepoortstraat 3 in Lier.
Als ze terug beschikking hebben over de rosmolen combineren ze beide initiatieven met het inloopmoment van de vereniging. Mensen kunnen er dan evengoed
terecht voor een tas koffie en een babbel met de andere deelnemers.

Geld-held

Willem Dehantschutter
Ons Gedacht en
willem.dehantschutter@sa
Samenlevingsopbouw
menlevingsopbouw.be

Digi-held

Daarnaast bieden ze ook nog een hele reeks activiteiten en uitstappen aan die je normaal gezien kan terugvinden in de kalender maar omwille van covid-19 gaan
deze momenteel niet meer door. Ze proberen de uitstappen/activiteiten steeds zo laagdrempelig mogelijk te houden (filmnamiddag, bezoek aan de
kinderboerderij,…). Ze zijn dus meestal gratis. Enkel voor de grote uitstappen (zoals bijvoorbeeld naar de zee, de dierentuin,…) rekenen ze inschrijvingsgeld aan.
Dat is wel nooit meer dan 2 euro per persoon als die persoon houder is van een Uitpas met kansentarief.

Willem Dehantschutter
Ons Gedacht en
willem.dehantschutter@sa
Samenlevingsopbouw
menlevingsopbouw.be

reeks activiteiten en uitstappen

Domo Voorkempen

emilie.vandaele@lusvzw.b
e
BurgersAanZet
Marijke Buyens
0499 90 89 44,
Domo vzw
marijke@domovoorkempe (is partner van BAZ)
n.be

Schoolstraat 48, 9040 Gent

Enkel Ranst, zie initiatief
hieronder

Ranst

Ranst

www.burgersaanzet.be

BurgersAanZet wil informeel burgerinitiatief zichtbaar maken, stimuleren en ondersteunen. Het gaat hierbij om initiatieven waarin mensen zorg dragen voor
elkaar, waarin burgers engagement opnemen om meer verbinding en betrokkenheid te creëren, initiatief waar iedereen welkom is, in het bijzonder mensen in
kwetsbare situaties. Initiatief dat vertrekt vanuit de krachten en talenten die bij iedereen aanwezig zijn en waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen

Het NET - Begeleidingswerk door vrijwilligers

Chris Nollet, 0498 75 75
04, hetnet@werelddelen.be

Wereld-delen

Ranst, Gasthuisstraat 19
Op afspraak (corona)

Ranst

https://wereld-delen.be/?page_id=5991

Het NET is de verzamelnaam voor tal van begeleidingsactiviteiten door vrijwilligers:
Ondersteuning van kansarmen bij dagdagelijkse aangelegenheden
- Administratieve hulp
- Rechtsverdediging
- Vluchtelingenondersteuning
- Wonen, werken, onderwijs, gezin…

De Knoesels Ranst (Ontmoetingswerk Wereld-Delen)

Sigrid Boschmans,
ontmoeten@werelddelen.be

Wereld-delen

Ranst, Gasthuisstraat 19

Ranst

https://wereld-delen.be/?page_id=4625

Het ontmoetingswerk van Wereld-Delen zet laagdrempelig in op kansarmen en personen die behoefte hebben aan een rustig gesprek in een veilige omgeving.
Dat gebeurt via standaard ontmoetingen, via hobby beoefenen, door samen vrijetijdsmomenten te beleven. Er worden vormende samenkomsten ingericht:
genodigden voeren gewone gesprekken aansluitend bij alledaagse aangelegenheden en verruimen thematisch de inzichten van de deelnemers. Ontmoeten
maakt mensen sterker om hun mening te uiten. Ze leren hun eigenheid te erkennen in en te leren uit ervaringen van anderen.

De Nieuwe Wereld Lier (Ontmoetingswerk Wereld-Delen)

Sigrid Boschmans,
ontmoeten@werelddelen.be

Wereld-delen

Ranst, Gasthuisstraat 19 --> ook voor Lier?

https://wereld-delen.be/?page_id=4625

Het ontmoetingswerk van Wereld-Delen zet laagdrempelig in op kansarmen en personen die behoefte hebben aan een rustig gesprek in een veilige omgeving.
Dat gebeurt via standaard ontmoetingen, via hobby beoefenen, door samen vrijetijdsmomenten te beleven. Er worden vormende samenkomsten ingericht:
genodigden voeren gewone gesprekken aansluitend bij alledaagse aangelegenheden en verruimen thematisch de inzichten van de deelnemers. Ontmoeten
maakt mensen sterker om hun mening te uiten. Ze leren hun eigenheid te erkennen in en te leren uit ervaringen van anderen.De Ontmoetingsgroep De Nieuwe
Wereld is een multiculturele groep.

Voordelenbureau De Kers
•Rap Op Stap Reisbureau Ranst
•Voordelenbureau

Beirinckx Stien,
0468 52 43 07,
dekers@wereld-delen.be

Wereld-delen

Ranst, Gasthuisstraat 19
Op afspraak op woensdag

https://wereld-delen.be/?page_id=4546

Het voordelenbureau De Kers kan als reis- en vrijetijdsbureau tal van goedkope aanbiedingen realiseren. Klanten kunnen hun eigen wensen omschrijven en
samen met hen wordt naar een oplossing gezocht.Als Vrijetijdsbureau komen culturele uitstappen aan bod binnen de Vlaamse netwerken “Iedereen verdient
vakantie” en “VrijUit”.
De Kers gaat tegelijk op zoek naar een eenvoudig aanbod om personen laagdrempelig kansen te geven tot ontspanning en vrijetijdsbesteding.

De Loods: https://wereld-delen.be/?page_id=4449
WD Solidair: https://wereld-delen.be/?page_id=4534

De Materiële hulp is enerzijds afhankelijk van gerichte verwijzingen door externe diensten en anderzijds van de begeleiding van personen binnen Het NET. Naast
Sociale Winkel De Loods zijn er materiële tegemoetkomingen binnen WD Solidair.
In De Loods, een voorziening met huiselijke tweedehandse goederen, genieten mensen in acute nood gratis hulp binnen Free Service, ofwel betalen klanten een
symbolische bijdrage in het sociaal winkelen tijdens openingstijden. Meubilair, bekleding, keukengerief, kledij, uitrusting voor baby’s en zwangeren, speelgoed,
huiselijke versiering enz…
Bij WD Solidair worden personen geholpen die gekend zijn binnen het begeleidingswerk Het NET, vaak in afspraak met externe sociale diensten. Het gaat hier om
dringende nood, of hulpverlening die niet standaard voorzien is in de reglementering van OCMW’s. Goederen worden ter beschikking gesteld, uitgeleend e.a.

Materiële hulp Wereld-Delen
•Sociale Winkel De Loods
•WD Solidair

Willy Brants,
materielehulp@werelddelen.be

Wereld-delen

Taalwerking Wereld-Delen

Ria Leysen, 0494 23 40 80,
Wereld-delen
taal@wereld-delen.be

PROJECT OP DE DREMPEL

Kelly Van Orshaegen,
0495 53 25 53,
opdedrempel@werelddelen.be

Wereld-delen
(i.s.m. OCMW Ranst)

Ranst, Gasthuisstraat 19
Broechem, magazijn aan de
Van Den Nestlaan (ter hoogte
van 104)

Ranst, Gasthuisstraat 19
(Secretariaat)

Ranst, Gasthuisstraat 19
Op afspraak (corona)

Ranst

Klanten komen uit heel de
provincie Antwerpen, en
hoofdzakelijk uit Lier,
Antwerpen, Ranst en
omliggende gemeenten

Op locaties in de provincie
Antwerpen

Minderjarigen
•Taalondersteuning in schoolverband (evt. online)
•Taalondersteuning en huiswerkbegeleiding op school (met oudersamenwerking)
•Kleuter, lager en secundair onderwijs
•Huiswerkbegeleiding aan huis indien dit onder goede omstandigheden kan doorgaan
Volwassenen
•Les Nederlands op aanvraag in groep
•Conversa etafels
•Wegcodelessen voor andertaligen
•Online conversa e voor volwassenen

Ranst en Lier

Outreachingproject voor het bereiken van kansarmen in coronatijd (Vlaamse gemeenschap)
Bereiken van voornamelijk kansarmen in Ranst en Lier via “op de drempel-bezoeken”.
Onderzoek van noden en geleidelijk ontwikkelen van methodes om een antwoord te bieden aan vragen rond corona, vaccinatie, eenzaamheid, beperkingen op
gebied van deelname aan de samenleving, bevorderen van activiteiten, digitale ondersteuning, bevorderen van ontmoeting, stimulering zinvolle vrijetijd,
verwijzing naar andere eerstelijnsdiensten. Buddywerking. Sterke samenwerking met Ontmoetingswerking en Voordelenbureau Rap Op Stap De Kers.
Het project wordt geleid door een team maatschappelijk werkers en ervaringsdeskundige, in samenwerking met OCMW Ranst.

https://wereld-delen.be/?page_id=5777

INITITATIEVEN BUURTGERICHTE ZORG IN EERSTELIJNSZONE PALLIETERLAND
Naam Inititiatief
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Organisatie

locatie

Femke Juliens (lokaal
bestuur Duffel,
Zorgcampus ouderenzorg
en thuishulp)
femke.juliens@duffel.be
Dienstencentrum
Je mag me gerust helpen hoe ik dit moet interpreteren…
We hebben ons meldpunt vereenzaming waar we mensen te plaatse gaan bezoeken –buiten corona.
We hebben Duffel helpt: een lokaal bestuur initiatief waar men hulpvragen aan vrijwilligers koppelt.
We hebben een mmc
Aan huis gebrachte maaltijden
We bemiddelen met personenalarmen
We hebben zituren voor het fod, voor rvp (momenteel niet aktief), voor kind en gezin, voor juridisch
advies…
Verder is de welzijnsschakel Sprang erg actief in onze gemeente, maar ook nu met de corona niet…Ook
enkele gepensioneerdenorganisaties…
BAZ = BurgersAanZet

We denken ook nog aan
Ontmoetingsruimte Lokaal diensentcentra waar er gewerkt wordt aan buurtzorg
straathoekwerkers
brugfiguren
Klaverpost
Give A Day (per gemeente een link - zie pag.; 15 gids inwoners)
Lost &Co
We have the Choice
Vrijwilligerswerk.be
Buddywerking.be
Helpper.be

Werkingsgebied

Duffel

Duffel, Kwakkelenberg 1

Femke Juliens (lokaal
bestuur Duffel,
Zorgcampus ouderenzorg
en thuishulp)
femke.juliens@duffel.be

Duffel

Duffel, Kwakkelenberg 1

Logo/Foto

link (meer info)

Korte toelichting

