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Voorwoord Zilver aan Zet
Bij de zorg voor kwetsbare ouderen tekenen zich een aantal groeiende 
maatschappelijke tendensen af: toename van het aantal chronisch zieken, 
thuiswonen met zorg in de buurt, betaalbaarheid van en samenwerking 
met mantelzorgers en vrijwilligers, multiculturalisering, onomkeerbare inzet 
van inspraak van de burger, technologie en digitalisering, eenzaamheid 
en sociale isolement, armoede en geestelijke gezondheid …

Ouder worden met een positieve gezondheid!
In plaats van te focussen op probleemdetectie, ziek-
te of moeilijkheden, kiest Cera in samenwerking met 
LUCAS KU Leuven met Zilver aan Zet voor een po-
sitieve insteek. Het concept van Machteld Huber, di-
recteur van het Instituut voor positieve gezondheid, 
fungeert als leidraad: ”Gezondheid is het vermogen 
om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in 
het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagin-
gen van het leven.“ (Huber, 2011). 

Met het project Zilver aan Zet steunde Cera acht 
projecten uit Vlaanderen en Brussel die zich richten 
tot kwetsbare ouderen. De verbetering van positieve 
gezondheid, veerkracht en levenskwaliteit bij kwets-
bare ouderen stond centraal. Elk project vertrok met 
andere woorden vanuit de sterktes van ouderen, on-
danks het feit dat ze op lichamelijk, psychisch en/of 
sociaal vlak beperkingen ervaren. 

Na drie jaar intensieve samenwerking, een tussen-
tijds event op 11 oktober 2018, verschillende inter-
actiedagen, werkbezoeken, een Zilver aan Zet krant, 
filmpjes, een slotevent op 30 april 2020 … vroegen 

we de projecten om hun expertise te delen in een 
draaiboek. 

Met enige fierheid stellen we u het draaiboek van 
Solidaire Buurt – Wijk in actie voor. 

Wordt u bij het lezen nieuwsgierig naar de draaiboe-
ken van de andere initiatieven? Dan verwijzen we u 
naar www.cera.coop. Hier kan u ook het onderzoeks-
rapport en de beleidsaanbevelingen van LUCAS KU 
Leuven uitgebreid nalezen. Op deze link kan u van 
elk project trouwens ook een filmpje bekijken. 

Tot slot, een voorwoord zou geen voorwoord zijn, 
zonder een dankbetuiging. Via deze weg daarom 
graag een woord van dank aan onze partner LUCAS 
KU Leuven, aan de adviesgroep die Zilver aan zet 
mee in goede banen leidde, Solidaire Buurt – Wijk 
in actie . We wensen u veel leesplezier en inspiratie. 

Stéphanie De Smet 
programmacoördinator ’Zorg in de samenleving’ 

www.cera.coop



Zilver aan Zet
In 2007 startten LUCAS - KU Leu-
ven en Cera een intensieve samen-
werking. Met het project “Dromen 
worden werkelijkheid” zijn de be-
langrijkste noden en uitdagingen 
voor de ouderenzorg in kaart ge-
bracht. In het vervolgproject “An-
ders Ouder Worden” (2009-2012) is 
in acht innovatieve lokale zorgini-
tiatieven voor kwetsbare ouderen 
de werking vernieuwd en hun in-
zichten en leerpunten zijn breed 
verspreid en gedeeld. 

Met “Zilver aan Zet” (2016-2019) 
wilden Cera en LUCAS KU Leuven 
een stap verder gaan. We richt-
ten ons opnieuw op kwetsbare 
ouderen en zochten lokale pro-
jecten die sectoroverschrijdend 
samenwerken. Een vernieuwen-
de insteek was de klemtoon op 
positieve gezondheid, veerkracht 
en levenskwaliteit. Hoe kunnen 
we kwetsbare ouderen, ondanks 
hun beperkingen op lichamelijk, 
psychisch en/of sociaal vlak, on-
dersteunen en begeleiden in po-
sitieve gezondheid? Hoe kunnen 
we vertrekken vanuit de sterktes 
van kwetsbare ouderen en moge-
lijk maken dat ze zelf de regie be-
houden en een maximale kwaliteit 
van leven blijven ervaren? Met 
een adviesgroep van experten zijn 
goede praktijken in Vlaanderen 
voorgesteld en besproken. Projec-

ten die in aanmerking kwamen 
voor “Zilver aan Zet”, waren in de 
eerste plaats gericht op de verbe-
tering van positieve gezondheid, 
veerkracht en levenskwaliteit bij 
kwetsbare ouderen. Ze richtten 
zich op personen met dementie en 
hun mantelzorgers, ouderen met 
een handicap of psychische pro-
blemen en hun netwerk, personen 
in armoede, kwetsbare ouderen 
vanuit een multiculturele achter-
grond, ouderen als mantelzorgers 
en vrijwilligers en/of alleenstaan-
de ouderen. De projecten vertrok-
ken vanuit de netwerkgedachte en 
steunden op samenwerking tussen 
lokale actoren. Belangrijk was dat 
ze met actieve inspraak en actieve 
participatie van alle betrokkenen, 
inclusief die van de kwetsbare 
ouderen zelf, en vraaggestuurd te 
werk gingen. De projecten dienden 
aandacht te hebben voor en exper-
tise op te bouwen in een diversiteit 
aan levensdomeinen die belang-
rijk zijn voor de levenskwaliteit 
van kwetsbare ouderen (wonen, 
toegankelijkheid, relaties, financi-
ele draagkracht, …) en hier inspi-
rerend in te zijn naar een breed 
publiek toe. 

Op basis van deze criteria, zijn acht 
innovatieve projecten in Vlaande-
ren, met een diverse thematiek en 
geografische spreiding, gekozen 
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om onder begeleiding van LUCAS KU Leuven en 
Cera drie jaar lang te werken aan het versterken van 
hun eigen activiteiten en vernieuwingen. LUCAS KU 
Leuven zorgde voor de wetenschappelijke begelei-
ding en coaching. Cera nam de financiële, commu-
nicatieve en logistieke ondersteuning op zich. Alle 
projecten kwamen halfjaarlijks samen om te leren 
over gemeenschappelijke thema’s en om hun erva-
ringen onderling uit te wisselen. 

De kennis, inzichten en ervaringen die de projecten 
doorheen de afgelopen drie jaar hebben vergaard, 
zijn gebundeld in een draaiboek. Het is een inspira-
tiebron van ideeën, tips en aanbevelingen die andere 
initiatiefnemers een steun kan bieden in het vorm-
geven van een eigen goede praktijk in de zorg voor 
kwetsbare ouderen.

We hopen dan ook van harte dat dit draaiboek een 
duwtje in de rug kan geven om zelf aan de slag te 
gaan en om de kwaliteit van zorg en ondersteuning 
voor kwetsbare ouderen op een hoger niveau te til-
len. 

Veel leesplezier! 

Dr. Inez Buyck (LUCAS – KU Leuven)
Prof. dr. Chantal Van Audenhove  
(LUCAS – KU Leuven)

www.kuleuven.be/lucas



Voorwoord EVA bxl 
EVA bxl is een sociale innovator die inspeelt op no-
den van mensen die wonen in Brusselse volksbuur-
ten. EVA bxl gaat actief op zoek naar de stem van 
Brusselaars om samen te werken aan gelijke kansen 
en meer welzijn voor iedereen. Dit doet EVA bxl door 
de kracht, de talenten èn het potentieel van mensen 
aan te spreken en in te zetten. En dat ongeacht gen-
der, leeftijd, culturele afkomst, sociaal economische 
status, religieuze overtuiging, …. 

Nadat EVA bxl eerst mee aan het roer 
stond voor de ontwikkeling van het 
Maison BILOBA Huis, innovatief woon- 
en zorginitiatief in de Brusselse Bra-
bantwijk, was EVA bxl in diezelfde wijk 
even later de drijvende kracht achter 
het project informele zorg dat deel uit-
maakte van de Zorgproeftuinen. 

Het oorspronkelijke idee was om via 
een goed georganiseerd informeel zorg-
netwerk ervoor te zorgen dat senioren 
zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis 
zouden kunnen blijven wonen. 

Al snel bleek dat het voor mensen niet evident is om 
een hulpvraag te stellen. En bovendien wilden we 
er voor zorgen dat senioren zo lang mogelijk een rol 
van betekenis kunnen blijven spelen in hun naas-
te omgeving: hun entourage, hun buurt. Het geloof 
in de kracht van mensen heeft ons overtuigd 
om onze aanpak aan te passen en aan de 
slag te gaan met de kracht en talenten 
van senioren, van burgers die in de 
wijk wonen. 

De focus werd uitgebreid naar alle bewoners van de 
wijk en er werd ingezet op het tot stand brengen van 
wederkerigheid. 

Een groep solidaire burgers dragen het project Wijk 
in actie. 

De opgedane ervaring willen we graag via dit draai-
boek delen met anderen. 
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‘De senior zien we als 
iemand met potentieel 
die een rol speelt in de 

maatschappij, in de stad, in 
zijn wijk, in zijn omgeving, in 
zijn familie en niet als iemand 

die zorg nodig heeft, die een last 
is voor zijn familie en voor de 

maatschappij … en dit heeft een 
positieve weerslag op de fysieke 

en mentale gezondheid, de 
verbeterde levenskwaliteit 

en de veerkracht.

Solidaire buurt 
werd geboren!
Een belangrijke partner van het 
buurtnetwerk Solidaire buurt is het 
Maison BILOBA Huis. Oorspronkelijk 
vonden ook daar alle activiteiten plaats. 
Een meerderheid van de bewoners van 
het Maison BILOBA Huis en de bezoekers 
van het dagcentrum is actief binnen 
het buurtzorgnetwerk. Meerdere kleinschalige 
initiatieven werden met succes geïntroduceerd. 

Bij de start werd in samenwerking met het Maison 
BILOBA Huis uitwisseling onder senioren tot stand 
gebracht. Onderlinge hulp en bezoekjes onder seni-
oren werden gefaciliteerd, nooit werd er iets opge-
drongen. De senioren bepaalden zelf de intensiteit 
van de hulp of het gezelschap dat ze wilden geven 
of krijgen. 

We stimuleerden ook kennisoverdracht tussen seni-
oren via een ‘leeratelier’ waar de talenten, de ken-
nis en knowhow van de senioren in de verf werden 
gezet. Het was de bedoeling om hen te helpen deze 
talenten te gebruiken in een atelier om aan anderen 
nieuwe dingen te leren, … (vb. broek inkorten, op-
zoekingswerk op het internet, kennisuitwisseling …)

Het project werd voortgestuwd door de overtuiging 
dat iedereen kennis, ervaring en knowhow heeft 

die ongeacht de leeftijd gebruikt kunnen worden in 
een netwerk, in een gemeenschap, in een wijk. In 
onze hypermoderne westerse maatschappij worden 
ouderen al te snel aan de kant geschoven, worden 
hun kennis en ervaringen niet altijd naar waarde 
geschat. Solidaire buurt wil deze trend helpen om-
keren en aantonen dat iedereen nuttig kan zijn en 
een plaats kan hebben om zich te ontplooien. Oude-
re mensen die actief blijven, die een plaats hebben 
in een netwerk, die nieuwe contacten zoeken en zich 
blijven inzetten op hun niveau, blijven langer (fysiek 
en mentaal) gezond.

Er werden gelijktijdig verschillende activiteiten ge-
lanceerd met het oog op ontmoetingen, interactie, 
babbels … en stap voor stap is er een vertrouwens-
band ontstaan. 
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Senioren  
aan zet! 
In het Maison BILOBA Huis komt regelmatig 
een groep bewoners, inwoners van de wijk 
en beroepsmensen die in de wijk werken, 
samen. Deze groep vervult ook de rol van 
stuurcomité voor het project dat wordt 
begeleid door een facilitator van EVA bxl.

Uit deze groep ontstond de Gastentafel, waaraan 
elke maand zo’n twintig (of meer) mensen deelne-
men om samen te koken en daarna samen te eten. 
De Gastentafel is een perfect moment om de ver-
schillende (of toch niet zo verschillende) culturen 
van de anderen te ontdekken. 

Ook via een mobiele Broodoven (een erfenis van een 
samenwerkingsproject tussen een groep studenten 
van Sint Lukas Architectuur en een groep vrouwen 
die regelmatig naar een gezondheidscentrum in de 
wijk kwamen) worden mensen samengebracht en 
voedsel gedeeld. Naast een goede machine om brood, 
pizza’s en gebak te maken, wordt de Broodoven ook 
gebruikt als bezielende activiteit, en de combinatie 
van deze twee functies versterkt de gezelligheid. 

Met de Broodoven wordt het project beter zichtbaar 
in de wijk, omdat de oven wordt gebruikt in de pu-
blieke ruimte van zodra zich een mogelijkheid aan-
dient. 

In een kamer op de benedenverdieping van Maison 

BILOBA Huis komen de bewoners één keer per week 
samen om telefonisch nieuwtjes uit te wisselen met 
oudere, minder mobiele buren die eenzaam zijn: dit 
heeft geleid tot de activiteit van de Telefoonlijn die 
tot vandaag een belangrijke plaats inneemt om tus-
sen buren contacten te smeden en te onderhouden . 

De fijne samenwerking met het Maison BILOBA Huis 
blijft bestaan, maar het buurtzorgnetwerk dat intus-
sen omgedoopt werd tot Wijk in actie, heeft nu een 
eigen lokaal dat schitterend gelegen is in de wijk; je 
kan er niet naast kijken. 

De Gastentafels blijven doorgaan in het Maison BI-
LOBA Huis en trekken maandelijks 30 buurtbewo-
ners aan, jong en oud, mannen en vrouwen, mensen 
van diverse origine, en professionals die vol bewon-
dering staan voor wat daar door burgers gereali-
seerd wordt. De Telefoonlijn heeft nu zijn thuis in 
het wijklokaal van Wijk in Actie. 

Enige tijd geleden 
kwam een mevrouw het 

Wijklokaal binnengestapt. 
Een van de buurtbewoners 
die het Lokaal runt, merkte 

op dat die dame de uitgestalde 
stapeltjes kledij rechttrok om die 
mooi te schikken. De dame werd 

aangesproken en sindsdien 
maakt zij deel uit van de groep 

solidaire burgers die het 
Wijklokaal runnen. 
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Via het Repair Café worden talenten van buurtbe-
woners ontdekt, erkend èn naar waarde geschat en 
wordt waardevolle praktische kennis overgedragen, 
zodat deze niet verloren gaat. Maar zeker ook zijn 
er mensen die naar het Repair Café komen gewoon 
voor de gezelligheid. 

Het Wijklokaal is dagelijks geopend, buurtbewoners 
of voorbijgangers kunnen er gewoon binnenlopen 
en even snuisteren in de ordentelijk geschikte sta-
pels kledij van de Kledingbeurs. De kledij die uit-
gestald wordt, is afkomstig van buurtbewoners die 
goede kledingstukken een tweede leven willen ge-

ven. Een aantal buurtbewoners zijn blij om kledij te 
kunnen schenken en anderen zijn blij om een pro-
per en degelijk kledingstuk voor een prikje op de kop 
te kunnen tikken. 

De activiteiten vullen elkaar aan en ontstonden niet 
op basis van ideeën of de wens van de projectver-
antwoordelijke van EVA bxl, maar wel van de senio-
ren en de bewoners van de wijk. Als ervaren experts 
kennen zij de omgeving als geen ander en dus wa-
ren ze de aangewezen personen om de activiteiten 
in de wijk te starten. 

Netwerk koesteren, netwerk 
herstellen, of opnieuw een 
netwerk uitbouwen? 
Van bij het begin van het project Solidaire Buurt was 
het belangrijk om te weten of er enige ondersteuning 
was voor de senioren van de wijk, en indien ja, door 
wie, hoe regelmatig, op welke manier? En indien 
niet, waarom niet en met welke gevolgen? 

In de wijk komen we verschillende situaties tegen: 
ofwel woont de familie van de senior in België en/of 
in Brussel (wat niet automatisch wil zeggen dat de 
senior goed omringd is), ofwel woont de familie van 
de senior in zijn land van herkomst. Er kunnen dus 

sterke banden zijn 
met de familie, maar 
veraf, of zwak, maar 
geografisch dichtbij. 
De familie is het eerste 

“Het is 
geruststellend 

te weten dat, als ik 
morgen er niet ben, er 

wel iemand zal zijn die 
opmerkt dat ik er niet 

ben. En die persoon zal 
komen kijken of ik 

nog wel leef!”
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belangrijke netwerk voor iemand op leeftijd. 
Maar er zijn ook senioren die vooral in de 
buurt leven; ze zijn getekend door het leven 
en hebben een complexe levensgeschiedenis 
achter de rug. Zij wonen vereenzaamd in de 
grootstad, heel vaak niet wetend of er ergens 
nog familie is. 

Na de familie is het tweede netwerk vaak de reli-
gieuze of culturele gemeenschap….. In de Bra-
bantwijk zien we in de openbare ruimte, maar 
ook in het verengingsleven, dat oudere mensen 
vaak samen zitten in functie van hun land van 
herkomst: Griekenland, Marokko, Turkije, Gha-
na, Congo, België, …. 

De cirkel na de familie en de religieuze of culturele 
gemeenschap, is de buurt. De buurt vormt de nabije 
omgeving van waar de senior woont en beweegt en 
de voorzieningen waarmee de senior mee in con-
tact komt. Hoe ouder men wordt hoe belangrijker 
de onmiddellijk buurt wordt. De straal waarbinnen 

een senior zich in zijn buurt verplaatst is meestal 
beperkt tot ongeveer 400 meter. De precaire woon-
situatie van zoveel mensen en in het bijzonder van 
senioren vormt een reële bedreiging, verhuizen gaat 
immers gepaard met een verlies aan netwerk. 

Het netwerk van senioren kwam ter sprake zowel 
via de Telefoonlijn als via een eerder artificiële weg, 
d.w.z. het invullen van de netwerkkaart. Daarbij zijn 
de vele intermenselijke contacten voor sommige se-
nioren een aanzet om opnieuw connectie te maken 
met mensen die ze al jaren niet meer gezien hadden. 
Voor anderen is het solidair buurtnetwerk én het so-
lidair woonproject Maison BILOBA Huis een manier 
om een volledig nieuw netwerk op te bouwen. 

Voor een senior is de 
directe omgeving belangrijk, 
zowel voor de lichamelijke 

gezondheid als voor het emotionele 
en mentale welzijn. Een kwalitatief 
hoogwaardige omgeving heeft een 

positief effect op de ouderen en stelt 
hen in staat om langer en in betere 

omstandigheden thuis te blijven wonen. 
Het bestaan van een netwerk van 
wederzijdse steun, ondersteuning 

en solidariteit verhoogt ook de 
levenskwaliteit en veerkracht 

van de oudere. 

CH. was een paar jaar 
eerder verhuisd naar een 

andere Brusselse buurt. Hij had 
het niet nodig gevonden om zijn 

zoon te laten weten waar naartoe 
hij verhuisd was. Ook had hij intussen 
een nieuw telefoonnummer. Zo werd 
alle contact verbroken tot er iemand 

aan CH. de vraag stelde of het toch niet 
goed zou zijn dat hij zelf zou bellen 
en zou laten weten waar hij zich nu 

bevond. Dat heeft hij gedaan. Een 
paar weken later kreeg CH. 

bezoek van zijn zoon. 

Culturele gem
een

sch
ap

Professionele zorg

Buren & vrienden

Familie
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Wat kunnen 
mensen betekenen 

voor hun buren en wat kan 
je aan je buren vragen? Zo 

versterken buurtbewoners hun 
netwerk in hun wijk en vinden 
ze tegelijkertijd een plek, een 
actieterrein, om iets te doen 

voor anderen, ongeacht 
gender, leeftijd, culturele 

achtergrond, taal, … 

Culturele gem
een

sch
ap

Professionele zorg
Buren & vrienden

FamilieThuis

Senior
Netwerkkaart



De Wijk van  
de Goedendag!
Door de dagelijks zichtbare realiteit 
van deze wijk (hoge werkloosheidgraad, 
transitwijk, gevoel van onveiligheid, 
onzekerheid, hoge bevolkingsdichtheid, …) blijven 
de inwoners ervan, en meer bepaald de oudere mensen, 
aangewezen op zichzelf : de bestaande banden zijn vooral 
banden met de familie, daarna banden met de gemeenschap 
(cultureel, religieus of taalgebonden). Daarbuiten zijn er vaak 
ontmoetingen, gesprekken en hulpnetwerken die minder zichtbaar zijn.

De Brabantwijk is tegelijk een woonplaats en een 
doorgangsplek, een omgeving met verschillen-
de handelszaken, een plek met een grotere bevol-
kingsturnover dan in de omringende wijken, een 
buurt waar namelijk elk jaar een vierde van de be-
volking wordt vernieuwd en waar we een toenemen-

de groei zien van de aanwezige nationaliteiten. 
Tussen de Brabantstraat, met winkels en (vaak 
“fastfood”) restaurants, en de Aarschotstraat, be-
kend voor de “raamprostitutie”, is er nog de Du-
pontstraat, een lange (vermoeiende) straat die stijl 

omhoog gaat naar het Koninginneplein en de 
Poststraat, en waar overdag veel studenten 

passeren. De wijk is niet echt groot maar 
wel enorm dicht bevolkt. De trottoirs zijn 
er smal, in slechte staat en groen is er 
nauwelijks te vinden. Maar er zijn veel 
verenigingen, die er evenwel niet in sla-
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gen om alle verschillende problemen in de 
wijk te doen verdwijnen.

Voor iemand op leeftijd kan de wijk een 
familiecocon zijn, zoals bijvoorbeeld voor 
de mensen die hier zijn opgegroeid en/of 
het grootste deel van hun leven hier heb-
ben gewoond, die goede relaties onder-
houden met hun buren, die vertrouwd zijn 
met de (zowel formele als informele) zorg- 
en hulpsystemen, die het netwerk van ver-
enigingen kennen en die weten tot wie ze zich 
moeten wenden indien nodig. Maar diezelfde 
wijk kan heel gemakkelijk een vijandige en ontoe-
gankelijke plaats worden, waar de deuren gesloten 
zijn en iedereen thuis blijft. 

Uit deze realiteit ontstond de actie Wijk 
van de Goedendag! Het idee is eenvou-

dig: als nu eens alles zou beginnen 
met een simpele “goedendag”? 
De gemakkelijkste manier om 
in contact te komen, de meest 
elementaire beleefdheid en 

een uitstekende manier om 
de muren tussen de ver-
schillende gemeenschappen, 
talen, leeftijden, … af te breken 
door terug te keren naar de basis van de menselijke 
interactie! 

Het project is gebaseerd op een positieve benadering 
van de wijk. Dit werd ook duidelijk gemaakt via een 
fotocampagne en daarna 
door de vensteraffiche De 
wijk van de goedendag. Deze 
affiche werd gebruikt om de 
mensen aan te moedigen 
zich aan te sluiten bij het 
project en onderlinge con-
tacten te leggen. Een Wijk 
van de Goedendag wekt een 
dynamiek op voor iedereen 
die er woont, niet alleen 
voor de oudere mensen. Alle 
generaties werden betrok-
ken bij deze actie. 

E N S E M B L E  P O U R  U N  Q U A RT I E R  S O L I D A I R E
Ce projet se réalise avec les habitants du quartier.
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‘Quartier Solidaire’ est une collaboration entre l’asbl EVA,  
la Maison BILOBA Huis et les habitants du quartier.

‘Quartier Solidaire’ is een samenwerking tussen de vzw EVA, 
het Maison BILOBA Huis en de buurtbewoners.
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Wijk in actie
De contacten en netwerking tussen oudere mensen 
werd versterkt door een constante betrokkenheid 

van het professionele team van EVA bxl. Wijk in 
actie kadert in een ruimere context, nl. CitizenDEV 

waar EVA bxl haar schouders onder zet. 

CitizenDEV heeft de bedoe-
ling om op zoek te gaan hoe 

een burgerinitiatief in Brusselse volkswijken kan 
ondersteund en gefaciliteerd worden. 

Als fysiek symbool van het project biedt het Wijklo-
kaal een plek om samen te komen, een plek waar 
activiteiten worden uitgedacht en voorgesteld. Hier 
wordt de dynamiek van samenzijn binnen de wijk 
op verschillende niveaus versterkt.   En dat voor ie-
dereen:bewoners ongeacht hun leeftijd, de gemeen-
schap, het verenigingsnetwerk en de handelaren uit 
de wijk. 

Via het Lokaal is Wijk in Actie ook bekend bij vele se-
nioren, die zeer regelmatig binnenspringen om een 
koffie te drinken, te babbelen, een handje toe te ste-
ken of om een concrete vraag te stellen. 

Maar Wijk in Actie is ook in het oog gesprongen van 
de vele organisaties in de wijk, zowel private initia-
tieven als publieke initiatieven. Zij zien het Wijklo-
kaal en de burgers die daar het roer in handen heb-
ben als een manier om ook hun connecties met 
mensen uit de wijk te versterken. 

Het Wijklokaal zet zijn deuren open voor het wijk-
feest, tekent present voor de Buitenspeeldag, en tij-
dens de Autoloze Zondag.

Burgers bakken brood of pizza’s in de broodoven tij-
dens een schoolfeest of een opendeurdag in een na-
burige school. Op die manier houden mensen even 
halt, kan er een praatje gemaakt worden en kunnen 
nieuwe verbindingen met mensen uit de wijk aan-
geknoopt worden. 

Wijk in Actie staat ook altijd klaar om mee te wer-
ken aan initiatieven van andere partners. Zo werd 
tijdens de Autoloze Zondag, door verschillende part-
ners in de wijk, de aandacht gevestigd op de beperk-
te mobiliteit van senioren in de wijk.

Een senior 
woont op de tweede 

verdieping waar er geen 
lift is. Dat heeft een enorme 

impact op alle aspecten van zijn 
leven. Moeilijkheden om het huis 
te verlaten leiden tot geleidelijke 
vervreemding, tot minder contacten 
met de buren en de omgeving, en 
maken heel wat dagelijkse zaken 

lastiger, zoals boodschappen 
doen of zelfs de vuilnis-

bakken buiten zetten.

Een senior kon 
een paar weken niet 

met de hond gaan wan-
delen omdat hij ziek was. 

Twee vrouwen uit de wijk 
engageerden zich om dagelijks 
meerdere keren met de hond 
te gaan wandelen, en zelf 

vonden ze dit ook fijn om 
dat samen te kunnen 

doen. 
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Wijk in Actie / 
Quartier en Action 
 # Versterkt de capaciteiten van mensen met 
de bedoeling om meer welzijn te creëren. 
Door in groep samen te werken, worden talenten 

opgemerkt, ontluiken competenties van 
mensen en worden deze versterkt.

 # Maakt de lokale energieën 
zichtbaar. Wijk in Actie is een plek 

waar je mensen tegen het lijf loopt en 
burgers van het Wijklokaal je helpen 

om je dromen te verwezenlijken. 

 # Geeft vorm aan solidariteitsinitiatieven 
die complementair zijn aan de familiale 
solidariteit en aan de initiatieven georganiseerd 
door de publieke of semi publieke sector. 
Via die solidariteitsinitiatieven krijgen 
mensen zonder netwerk de mogelijkheid 
om een nieuw netwerk te creëren. 

 # Nodigt mensen uit om uit hun 
sociaal isolement te treden en 
voorkomt dat mensen afhaken. 

 #  Zet haar schouders onder initiatieven 
die werken aan verandering van de 
sociale, politieke en fysieke omgeving. 

 # IJvert mee voor een rechtvaardige 
en positieve leefomgeving, waar 
gelijkwaaardigheid vanzelfsprekend is. Het 
gaat niet over zij – wij, maar over WIJ!

Burgers 
bakken brood 
of pizza’s in de 

broodoven

Mijn vrouw was 
net overleden ik 

kwam haast niet meer 
buiten. Toen ben ik iemand 

van Wijk in actie tegen geko-
men. Ik heb me geëngageerd 
om het Wijklokaal in orde te 
brengen. Dat werk heeft me 

geholpen om die moeilij-
ke dagen van verdriet 

door te komen.
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Een dame 
droomde ervan om 

geïnteresseerden in de 
buurt te laten kennisma-
ken met de gangbare Ma-
rokkaanse taal Darija. Zij 
kwam met haar idee bij 

het Wijklokaal te-
recht.
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To do 
 # Zet in op verbinding maken: een solidair 
buurtnetwerk uitbouwen gebeurt niet in 
een nacht, het gaat langzaam, het gaat 
om gelegenheden creëren om verbinding te 
kunnen maken, telkens opnieuw. Volhouden 
heeft te maken met lukken en mislukken, 
maar telkens één stapje vooruit. 

 #  Spreek van solidaire burgers en niet 
van vrijwilligers. Solidaire burgers 
worden geholpen om het heft in handen te 
nemen. Vrijwilligers, worden gevraagd om 
mee te werken aan initiatieven. Solidaire 
burgers zijn eigenaar van wat ze doen. 

 #  Stimuleer het eigenaarschap, neem het 

werk dat op de 
plank ligt niet over 

maar zorg ervoor 
dat mensen eigenaar 

blijven van wat ze doen of 
willen doen. Ga op zoek hoe je kan faciliteren 
om het eigenaarschap te vergroten.

 #  Valoriseer het werk en de inzet van 
solidaire burgers en maak dat punt in 
groep bespreekbaar. Valorisatie heeft te 
maken met erkenning geven aan mensen 
en met een financiële valorisatie. Een 
inkomensverhoging kan op verschillende 
manieren tot stand gebracht worden: financiële 
tegemoetkoming, vermindering van uitgaven 
en tot stand brengen van ruilsystemen, … 

 # Gebruik verschillende media om ouderen 
uit te nodigen en hen er aan te herinneren 
dat de activiteit doorgaat. Schuw geen 
nieuwe media, ouderen van wie de familie 
in het buitenland woont, hebben vaak ook 
geleerd om een smartphone te gebruiken. 

Reac-
tie van HW na 

eerste deelname aan 
de Gastentafel ... Ik vond 

de avond zeer geslaagd en 
heb veel lieve - mij onbekende - 
mensen ontmoet. Jullie initiatief 
slaat bruggen, verbindt mensen. 
Ik denk dat iedereen zijn steen-

tje, hoe klein ook, hieraan 
zou moeten bijdragen. 

Ik kom dus zeker 
terug!

Ik heb 
nooit ge-

dacht dat ik 
dat wel  

kon. 
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Over EVA bxl
EVA bxl is een sociale innovator die inspeelt op 
maatschappelijke noden.   EVA bxl gaat actie fop 
zoek naar de stem van Brusselaars om samen te 
werken aan gelijke kansen en meer welzijn voor ie-
dereen. Dit doen we door de kracht, de talenten én 
het potentieel van mensen aan te spreken en in te 
zetten.  Ongeacht gender, leeftijd, culturele afkomst, 
sociaal economische status, religieuze overtuiging, 
…. 

Samen met de rechtstreeks betrokkenen worden 
voorbeeldprojecten bedacht en opgezet. In verschil-
lende soorten en vormen. Allen met het doel hef-
bomen te creëren voor een hoger inkomen, waardig 
werk en ruimere ontplooiïngskansen. 

Want in een solidaire samenleving is het vanzelf-
sprekend dat iedereen recht heeft op goed on-

derwijs, warme zorg, degelijke huisvesting, betaald 
werk, … Dit is vandaag echter niet het geval.  

De spelregels van voorzieningen en systemen zijn 
vaak niet aangepast aan de stedelijke realiteit en 
diversiteit. Daardoor worden kansen gemist. Vooral 
Brusselaars met weinig scholing, een laag inkomen 
of een migratieachtergrond riskeren aan het kortste 
eind te trekken. EVA bxl toont dat het anders kan. 




