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‘Een boodschap of een vraag?  
 De Buurtkar is hier voor u vandaag!’
De Buurtkar brengt niet alleen verse en lokale producten naar alle Bornemnaars, het is ook een mobiel 
dienstencentrum voor zowel de gemeente als het sociaal huis. Vertrouwde gezichten die de buurtbewoners 
helpen met hun boodschappen, maar evengoed een praatje slaan en peilen naar de zorgbehoeften van ouderen 
of mindermobielen. Voeg daar nog een aspect van sociale tewerkstelling en de betrokkenheid van de lokale 
middenstand aan toe en je krijgt een vernieuwend recept voor een breed geïntegreerd lokaal sociaal project.
tekst katrien gordts beeld stefan dewickere

SPECIAL VOEDSEL dienstverlening

Alfons Wouters (80) was net aan 
het eten, maar maakt graag tijd 
om een zak aardappelen te ko-

pen aan de Buurtkar. ‘Mensen van tach-
tig moeten niet meer naar het centrum 
rijden voor boodschappen,’ vindt hij. 
Alfons Wouters is een ‘habitué’, zoals hij 
zelf zegt, hij doet wekelijks boodschap-
pen aan de Buurtkar. Ook voor vragen 
over de gemeente of het OCMW kan hij 
terecht bij de Buurtkar. Lieve Vervaet van 
het lokaal dienstencentrum reist elke dag 
mee, helpt bij de boodschappen en is een 
luisterend oor voor Alfons. ‘Mijn vrouw 
is zwaar gehandicapt en jaarlijks moet ik 
een aanvraag voor een premie doen bij 
het sociaal huis. Nu ik mijn auto verkocht 
heb, geraak ik daar moeilijk,’ vertelt hij 
aan Lieve. Zij legt hem meteen uit dat 
hij die aanvraag bij haar aan de Buurt-
kar kan doen. Een gerustgestelde Alfons 
krijgt hulp van chauffeur Gerard Jans-
sens om zijn boodschappen naar binnen 
te dragen, en dan is het tijd voor de vol-
gende stop.

Sinds maart dit jaar weergalmt de stem 
van chauffeur Gerard elke dag door de 
megafoon van de Buurtkar: ‘Hebt u een 
boodschap of een vraag? De buurtkar is 
hier voor u vandaag!’ Tom Van Ranst, 
schepen van Senioren, Gezondheid en 
Tewerkstelling lacht: ‘Ik denk dat we snel 
werk moeten maken van een automatisch 
en herkenbaar melodietje om de stem van 
Gerard wat te sparen.’ Tom Van Ranst 
is niet alleen schepen maar ook thuis-
verpleger en hij stond samen met Leen 
Van Ranst en Caroline Van Landeghem 
van het sociaal huis en Koen De Bock van 

Ecoso vzw aan de wieg van de Buurtkar. 
Al na drie maanden zagen ze het aantal 
klanten van de kar spectaculair stijgen 
en kregen ze van jong en oud veel posi-
tieve reacties. 

De Buurtkar kwam tot stand dankzij een 
intense samenwerking tussen de gemeen-
te Bornem, het sociaal huis en Ecoso vzw 
en kon rekenen op de steun van de pro-
vincie Antwerpen (afdelingen welzijn 
en sociale economie) en de Sociale In-
novatiefabriek. De doelstellingen van de 
Buurtkar waren van meet af aan ambiti-
eus. De meest concrete aanleiding was de 
behoefte van oudere en minder mobiele 
inwoners om zelf verse producten te kun-
nen aankopen. Met het verdwijnen van 
een aantal buurtwinkels in de afgelegen 
deelgemeenten en de pensionering van 
de enige overgebleven mobiele hande-
laar werd dit probleem nijpend. Leen Van 
Ranst, secretaris sociaal huis Bornem: 
‘Natuurlijk kunnen kinderen of buren 
inspringen en boodschappen doen, maar 
zelf kunnen kiezen wat ze eten is heel 
belangrijk voor de eigenwaarde en zelf-
redzaamheid van ouderen, en dat wordt 

vaak onderschat.’ Toch is de Buurtkar er 
niet alleen voor ouderen maar voor elke 
inwoner van Bornem. Dagelijks staat de 
kar daarom ’s avonds wat langer stil op 
een centrale plaats, zodat ook mensen na 
hun werk bij de kar kunnen kopen en er 
terechtkunnen voor sociale dienstver-
lening. 
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Vertrouwde gezichten
De Buurtkar is ook een middel om soci-
ale dienstverlening dichter bij de mensen 
te brengen, een mobiel dienstencentrum 
zeg maar. Aanvragen waarvoor mensen 
anders naar het sociaal huis of het ge-
meentehuis moeten, zoals premies, tege-
moetkomingen, parkeerkaarten, zelfs de 

aankoop van vuilniszakken en informa-
tie over diensten van andere welzijnsor-
ganisaties die in de regio actief zijn, kun-
nen gebeuren aan de kar. Iedereen die om 
welke reden ook niet in een gemeente-
huis geraakt, kan er terecht. Dankzij een 
4G-verbinding op de kar kunnen vragen 
meteen geregistreerd worden en belan-
den ze bij de juiste dienst. 

De Buurtkar legt elke dag van de week 
een verschillend parcours af met dezelf-
de vertrouwde gezichten; aan het stuur 
chauffeur Gerard Janssens en in de kar 
Lieve Vervaet, gepokt en gemazeld in het 
lokaal dienstencentrum. Zij doet samen 
met Gerard de verkoop, maar verbindt 
tegelijk de (zorg)behoeften van de buurt-

bewoners met het aanbod van de dienst-
verlening van het sociaal huis en ook van 
andere welzijnsorganisaties uit de regio. 
‘We gooien de klassieke aanbodgerichte 
werking van lokale besturen overboord. 
De Buurtkar is veeleer vraaggericht; we 
gaan naar de mensen toe, en dat is een 
investering op de lange termijn. Gerard 
en Lieve bouwen een vertrouwensband 

op met de klanten van de kar en zullen 
sneller bepaalde behoeften kunnen detec-
teren,’ voegt Caroline Van Landeghem, 
coördinator dienstverlening, sociaal huis 
Bornem, eraan toe.

Sociale tewerkstelling
De Buurtkar vertrekt elke ochtend goed-
gevuld met verse en zoveel mogelijk loka-
le producten. De medewerkers achter de 
schermen pakken de voedingsproducten 
uit, schikken deze in de Buurtkar, zorgen 
dagelijks voor een propere kar en behe-
ren mee de voorraad. Hiervoor werkt het 
sociaal huis samen met Ecoso, een vzw 
gespecialiseerd in sociale tewerkstelling. 
‘Onze reden van bestaan is het creëren 
van maatschappelijke meerwaarde via 
sociale tewerkstelling. We schakelen onze 
mensen in twee “stromen” in; een eerste 
stroom “vergroenen” met als belangrijk-
ste tewerkstellingsplaats de kringwin-
kels, en een tweede stroom “vergrijzing” 
omdat we overtuigd zijn dat ook daar ar-
beidsplaatsen zijn voor kortgeschoolden. 
Net als de kringwinkels staat de Buurtkar 
open voor iedereen. Daarom past het zo 
goed binnen onze werking,’ vertelt Koen 
De Bock, afgevaardigd bestuurder van 
Ecoso vzw. In een volgende fase zal de 
vzw haar medewerkers nog actiever in-
zetten in de zoektocht naar nieuwe lokale 
leveranciers, leveringen van boodschap-
pen en diensten aan huis en zelfs in de 
productie van bereide voedingsproduc-
ten. ‘Ik zie veel mogelijkheden om ook in 
andere gemeenten in de regio Buurtkar-
ren op te starten, in samenwerking met 
en op maat van gemeenten. Zo ontstaan 
nieuwe samenwerkingen tussen lokale 
overheden, lokale producenten en ver-
schillende sociale-economieonderne-
mingen, ten dienste van de inwoners,’ 
besluit Koen De Bock. 

Caroline Van Landeghem: ‘De buurtkar werkt 
vraaggericht, we gaan naar de mensen toe en 
dat is een investering op lange termijn.’

Zelf kiezen wat je eet is belangrijk voor de eigenwaarde en 
zelfredzaamheid van de ouderen, maar ’s avonds blijft de 
kar langer stilstaan zodat ook andere mensen na hun werk 
bij de kar kunnen kopen.
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Een stukje nostalgie 
Een belangrijke uitdaging was lokale 
handelaars van meet af aan bij de Buurt-
kar te betrekken. ‘Kleine handelaars heb-
ben het moeilijk en moeten concurreren 
met grote warenhuizen. Dat ze ook nog 
zouden moeten concurreren met onze 
Buurtkar wilden we ten stelligste ver-
mijden. Meer nog, we willen proberen 
de lokale middenstand te versterken. In 
de voorbereidende fase trokken we naar 
de lokale handelaars om het concept uit 
te leggen en maakten we afspraken dat we 
bijvoorbeeld in hun eigen straat niet met 
de Buurtkar zouden langskomen,’ aldus 
schepen Tom Van Ranst. De Buurtkar 
speelde al in op de vraag van enkele klan-
ten om bepaalde producten aan te bieden. 
Zo zijn er in de kar pekelharing uit Ma-
riekerke, honing van een lokale imker en 
rijstpap, asperges en aardbeien van lokale 
producenten te koop. De Buurtkar werd 
daardoor op korte tijd een stukje nostal-
gie voor de Bornemnaars. Nu al zijn er 
plannen om binnenkort een cadeaubon 
voor de lokale handelaars aan te bieden 
in de Buurtkar. 

Investeren in een onderneming 
Het sociaal huis, de gemeente en part-
ner Ecoso raakten het snel eens over een 

(toekomst)visie voor de Buurtkar en wil-
len dat het project op termijn zichzelf be-
druipt. Schepen Tom Van Ranst: ‘We zien 
de Buurtkar als een onderneming die we 
met z’n allen opgericht hebben. De eerste 
jaren zullen we, zoals elke onderneming, 
vooral investeren en ons inspannen om 
de nodige subsidies te behouden. Op ter-
mijn is het zeker en vast de bedoeling om 
break-even te draaien.’ Het is duidelijk 
dat meer mensen aan het werk krijgen en 
de sociale winsten ook belangrijke verwe-
zenlijkingen zijn. Leen Van Ranst: ‘Als we 
met de Buurtkar de buurtwerking kun-
nen verbeteren en we meer mensen be-
reiken met onze sociale dienstverlening, 
dan beschouwen we dit ook als een win-
winsituatie.’

Succesrecept? 
De Buurtkar draagt bij aan de zelfred-
zaamheid van ouderen, verlaagt de drem-
pel naar (sociale) dienstverlening, biedt 
kortgeschoolden werkervaring en tracht 
lokale handelaars te ondersteunen. Het 
lijkt een succesrecept om in één keer 
verschillende doelstellingen te realise-
ren. ‘We zitten nog in ons proefjaar en 
het vraagt veel inspanningen om op 
alle doelstellingen in te zetten, om vol-
doende bij te sturen en ook af te bake-

nen waar nodig. Je kan niet de hele we-
reld veranderen met één project,’ lacht 
Leen Van Ranst. Maar de structuur van 
de Buurtkar lijkt in de praktijk te werken. 
Een stuurgroep die is samengesteld uit 
personen van het sociaal huis en Ecoso, 
aangevuld met externe deskundigen van 
Unizo, de provincie Antwerpen en een 
bedrijfsrevisor, bewaakt de strategische 
lijnen. Een projectteam staat in voor de 
dagelijkse werking. 

Volgens schepen Tom Van Ranst kan elke 
gemeente deze doelstellingen op een ei-
gen manier invullen: ‘Voor een uitge-
strekte gemeente als Bornem bleek een 
rondrijdende buurtwinkel de oplossing. 
Andere gemeenten kiezen beter voor 
wijkcentra, in grote steden kan het even-
goed een rondrijdende koffiebar zijn.’ De 
vaststelling blijft dat we terugkeren naar 
oude recepten. ‘De visboer, de groente-
kar, ze zijn allemaal uit het straatbeeld 
verdwenen maar de behoefte verdwijnt 
niet. Onze Buurtkar is retro. Alles komt 
terug!’ glundert een tevreden schepen.    

Katrien Gordts is redacteur  

van Lokaal

Meer weten over de Buurtkar?

Kom op vrijdag 30 september naar de Lokale Voedseldag, het 
eerste grote evenement voor lokale besturen over korteketen‑
landbouw en lokale voedselstrategie. Op de praktijkenmarkt 
‘voedsel voor lokaal sociaal beleid’ (sessie 13) licht Koen De Bock, 
afgevaardigd bestuurder van Ecoso vzw, het hele project voor u 
toe. www.voedseldag.be 
Ook op vrijdag 30 september van 14 tot 16 uur nodigt het sociaal 
huis u uit voor een uiteenzetting over de werking in Bornem. Na‑
dien brengt u een bezoek aan de Buurtkar en het magazijn. Inte‑
resse? Schrijf in voor 16 september via sociaalhuis@bornem.be.

Contactpersonen
Koen De Bock, afgevaardigd bestuurder van Ecoso vzw, koen@
ecoso.be 
Leen Van Ranst, secretaris sociaal huis Bornem, leen.
vanranst@bornem.be 
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