Who cares? Dat doen we allemaal en nog het meest om onszelf en degenen die
ons het meest dierbaar zijn. De vraag dient dan ook anders gesteld. Hoe maken
we het mogelijk dat we zolang en zo goed mogelijk voor onszelf kunnen blijven
zorgen.
Visie op ouderen
Het vergt geen diepgaand sociologisch onderzoek om te weten wat de
voornaamste problemen zijn die de oudere generatie vandaag ervaart: sociaal
isolement en vereenzaming, het gevoel overbodig of nutteloos te zijn en het
besef beschouwd te worden als een zorgbehoevende bevolkingsgroep die
de samenleving handen vol geld kost. Of erger: beschouwd te worden als
marktsegment waar veel geld te rapen valt.
Waarom bekijken we deze bevolkingsgroep bijna altijd als afhankelijke en
hulpbehoevende partij? Waarom lijken we vergeten te zijn dat zij voorheen
loodgieters, onderwijzeressen, architecten, boeren, schilders en maatschappelijk
werkers waren? Waarom maken we het gewoonweg niet mogelijk dat ze dit

vrijblijvend en vrijwillig kunnen blijven doen? Wij zien ouderen niet als hulpvragers, maar als hulpgevers. Ze
geven hulp aan de wijk, maar ook aan elkaar. Bedenk eens wat hiervan de mogelijkheden zijn?
Ouderen verenigt (H)U(B)!
Ons voorstel is ouderen een plek te geven waar ze zelf hun activiteiten en hulpverlening kunnen vormgeven
en organiseren - denk daarbij aan de actuele flexplekken. Deze plek noemen we een HUB: een verzamelplaats
van waaruit ouderen het heft in eigen handen nemen!
Doel van HUB is dus de participatie, zelfredzaamheid en sociale netwerken van ouderen te behouden en te
versterken. Wat betreft wijkparticipatie kunnen al meteen volgende activiteiten genoemd worden:
- een klusdienst: herstel fietsen, nutsvoorzieningen thuis (elektriciteit, loodgieterij, schrijn- en timmerwerk,
autoreparatie,...
- een vervoerdienst (van en naar de bib, het hospitaal, verhuisdienst, familie,...);
- onderwijs / (bij)scholing: ICT-lessen, administratie, zang, kunstacademie, sporten, yoga,...
- kinderopvang: jongeren opleiden maar ook betrekken in de activiteiten van en op de HUB;
- onderhouden volkstuinen/parken/perken/urban farm,…

Missing link
De H.U.B. fungeert niet enkel als sociale katalysator voor de nog actieve, mobiele bewoners maar ook
voor de immobiele, zorgbehoevende bewoner. Professionele (thuis)zorg blijft uiteraard verstrekt door de
professionele sector, maar ook de HUB kan zich op verschillende terreinen inzetten.
Zo kan het een HUB- team oprichten dat doorheen de wijk fietst/rijdt en huisbezoeken aflegt. Deze
thuisbezoekers hebben in de eerste plaats een sociale functie: ze slaan een praatje, zetten koffie, briefen over
het reilen en zeilen van de wijk,…
Hiernaast kunnen ze ook lichte klussen verrichten waarvoor niet snel een geschikte/betaalbare professional te
vinden is: voorlezen, boodschappen doen, afhandelen van allerhande administratieve rompslomp, toedienen
medicatie, vergezellen op uitstapjes, hulp in het huishouden, grasmaaien, hagen bijsnoeien, ... De HUBouderen vormen op die manier zelf de sociale en ondersteunende schakel die vandaag dikwijls ontbreekt!
What’s in a HUB?
Op basis van het voorgaande dient het volgend programma zich aan. Uiteraard is het de bedoeling dat in
een volgende fase wordt samengezeten met de betrokken partijen om dit programma te verfijnen en aan te
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