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mens en ruimte sterk werk 

‘We staan dichter  
bij de mensen’  

 Wie in Mechelen-Noord een zorgvraag heeft, kan bij zorgcoach Ka-
trien Wouters terecht. Ze neemt niet alleen aanvragen voor thuis-
zorgdiensten of woningen ter harte, ze helpt haar cliënten ook bij 

persoonlijke administratie en het beheren van hun budget. Door weer 
en wind én met de glimlach legt ze met haar fiets haar huisbezoeken 

af. Vandaag is ze op bezoek bij Manu Bourguignon en zijn moeder 
Germaine De Borger.
 tekst katrien gordts  
beeld stefan dewickere
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In het voorjaar van 2014 kwam Katrien 
Wouters voor het eerst op huisbezoek 
bij Germaine De Borger (81), haar zoon 
Manu Bourguignon (59) en haar, in-
middels overleden zoon, Luc Bourguig-
non. Katrien: ‘Het viel me meteen op 
dat Manu de spil was in dit gezin. Hij 
is al tien jaar de mantelzorger van zijn 
moeder sinds zij gedeeltelijk verlamd 
geraakte na een hersentrombose. Ook 
de zorg voor zijn zieke broer Luc kwam 
lange tijd volledig op zijn schouders 
terecht.’

Manu was vroeger metser en werkte 
nog voor het OCMW van Mechelen: 
‘Toen mijn broer Luc zwaar ziek werd, 
werd het huishouden me te veel. Ik wist 

dat het Sociaal Huis me kon helpen en 
klopte aan bij Katrien voor schoon-
maakhulp. Het was ook Katrien die 
ons hielp toen we hopeloos in de knoei 
zaten met onze administratie. Ik had 
geen zicht meer op wat wel en niet be-
taald was en heb haar gevraagd om ons 
te helpen. Samen hebben we alle reke-
ningen geordend en de nodige beta-
lingen gedaan. Alleen was me dat niet 
gelukt.’   

De schoonmaakhulp bleek na een tijdje 
financieel te zwaar en Manu besliste 
om terug zelf het huishouden te doen. 
Katrien merkt op dat Manu de din-
gen liever zelf in handen neemt zolang 
het kan: ‘Manu vraagt om hulp of raad 
wanneer het hem te veel wordt, maar 
zodra je hem op weg helpt is hij een 
plantrekker. Na een beetje uitleg voor 
de afhandeling van de erfenis van zijn 
broer Luc deed hij de rest ook helemaal 
zelf.’

Een jaar geleden overleed Luc. Naast 
het verdriet om het verlies van Luc 
staken financiële zorgen de kop op. 
Katrien: ‘Met het overlijden van Luc 
viel het gezin terug op een inkomen 
minder. Het werd uitrekenen om al-
les betaalbaar te houden. Vooral de 
energierekening swingde de pan uit. Ik 
schakelde onze energiecel in voor een 
scan van de woning. Het oude huurhuis 
heeft enkele beglazing, de oude kachel-
tjes verbruiken veel. De elektriciteits-
rekening konden we doen zakken door 
de oude koelkast te vervangen door een 
energiezuinig model. Ook Manu stak 
de handen uit de mouwen om het huis 
beter te isoleren. Het kwam hard aan 
toen de huisbaas recent meedeelde dat 
hij het huis wil verkopen.’

Samen met de hulp van Katrien zijn 
Manu en Germaine de zoektocht ge-
start naar een nieuwe woning. Helaas 
heeft het Sociaal Huis geen woningen 
met een afgeschermde tuin en dat baart 
Manu zorgen: ‘Ik ben een buitenmens 
en ben erg gehecht aan de tuin om onze 
hond vrij te laten rondlopen. We heb-

ben ondertussen al aanvragen gedaan 
bij het sociaal verhuurkantoor Bodu-
kam en bij de sociale huisvestingsmaat-
schappij Woonpunt Mechelen. Maar 
de wachtlijsten zijn lang en de onzeker-
heid is moeilijk.’

Aan de muur prijken foto’s van Manu’s 
dochter en haar drie kindjes. Manu 
glundert als hij over hen vertelt. Manu 
vertelt ook over zijn broer en zus die 
allebei kapper zijn. Hij wijst al lachend 
naar zijn kapsel: ‘Dat zie je toch?’ Vol-
gens Katrien is Manu een echte fami-
lieman: ‘Als ik hier op de middag kom 
dan heeft Manu lekker stoofvlees ge-
maakt voor de familie.’

Het Sociaal Huis van Mechelen telt 
sinds 2014 vijf zorgcoaches die elk 
verbonden zijn aan een lokaal dien-
stencentrum. Katrien werkt vanuit het 
dienstencentrum De Schijf dat binnen-
kort verhuist naar een nieuw gebouw. 
Twee maatschappelijk werkers zijn 
verantwoordelijk voor het organisatori-
sche werk zoals de gezinszorg en de as-
sistentiewoningen. Daarnaast is er nog 
een team administratieve medewerkers 
dat hen ondersteunt. Elke twee we-
ken komen de zorgcoaches samen om 
over bepaalde dossiers te overleggen 
en ervaringen uit te wisselen. Katrien 
werkt al zo’n 12 jaar voor het Sociaal 
Huis. Ze vindt zichzelf al een ‘ancien’, 
voor Manu is ze nog maar een aspi-
rant, ‘zoals bij de Chiro.’ Katrien moet 
lachen en vertelt dat dat ze blij is met 
haar rol als zorgcoach: ‘We staan dich-
ter bij de mensen. Vroeger had iedere 
maatschappelijk assistent zijn of haar 
specialisme, nu bieden we allemaal een 
brede dienstverlening aan. Het komt 
ook onze cliënten ten goede. Vaak had 
je als cliënt verschillende maatschap-
pelijk werkers. Nu bouwen we met onze 
cliënten makkelijker een vertrouwens-
band op. Manu beaamt: ‘Als ik een pro-
bleem heb, dan bel ik naar Katrien. Ik 
heb het voor haar,’ besluit hij met een 
knipoog.’ 
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