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mens en ruimte sterk werk 

Weer naar het Rode van vroeger
 In het restaurant van lokaal dienstencentrum De Boomgaard in Sint-Genesius-Rode zijn de tafels al gedekt.  

Vandaag staan er verse maatjes op het menu. Dankzij de geknutselde voetbalshirtjes op de tafels en de Belgische  
driekleuren aan de muren ontsnappen ze ook hier niet aan de EK-gekte. Paul Joly, sinds twee jaar een vaste gast,  

is er vandaag wat vroeger dan anders. We ontmoeten hem samen met Veronique Tordeur,  
diensthoofd van de sociale dienst en de thuisdiensten.

 tekst katrien gordts beeld stefan dewickere

Paul Joly (82) schrijft cursiefjes over ‘het 
Rode’ van vroeger. Elke maand ver-
schijnt er een van zijn verhalen in het 
seniorenkrantje van het OCMW. Aan 
de hand van anekdotes blikt hij terug 
op de oorlogsjaren ’40-’45 en de naoor-
logse periode toen hij zelf nog een kind 
was: ‘Ook al waren het moeilijke tijden, 
Rode was een bruisende gemeente met 

een hechte gemeenschap. Mensen zorg-
den voor elkaar; wie een gewelfde kelder 
had, nodigde de buren uit om te komen 
schuilen voor de Engelse en Ameri-
kaanse bommenwerpers. Werd er een 
varken gedood, dan kreeg elke buur zijn 
deel. Bij mooi weer zetten de mensen 
hun stoel voor de deur en ze deelden ge-
luk en bekommernissen met elkaar. Dat 
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mis ik in de wereld waarin we vandaag 
leven. Mijn buren ken ik niet meer, ze 
zeggen zelfs geen goeiedag.’

Zo’n drie jaar geleden verloor Paul zijn 
vrouw. Sindsdien komt hij elke mid-
dag eten in lokaal dienstencentrum De 
Boomgaard: ‘Wat me meteen opviel is 
de kwaliteit van het eten: heerlijk en 
heel gevarieerd. Voor een symbolische 
prijs krijgen we een driegangenmaaltijd 
met drank inbegrepen. Wie nog honger 
heeft, mag bijvragen.’ Maar wat Paul 
nog het meeste treft is de solidaire geest 
die er in het woonzorgcentrum hangt 
en de manier waarop mensen met el-
kaar omgaan. ‘Zowel medewerkers als 
bewoners als cliënten van het diensten-
centrum zijn altijd voor elkaar in de 
weer. Iedereen is behulpzaam en vrien-
delijk. Het voelt weer als het leven dat 
we vroeger in Rode zo gewend waren.’ 

Veronique Tordeur, ook een Rodenaar 
in hart en nieren zoals ze zelf trots zegt, 
is diensthoofd van de sociale dienst en 
de thuisdiensten: ‘Dankzij Paul leerde 
ik zoveel bij over mijn eigen gemeente. 
Hij kan alles zo mooi duiden. Vero-
nique kent Paul al langer en kwam 
opnieuw met hem in contact na het 
overlijden van zijn vrouw. Het nood-
hulpsysteem was een eerste manier om 
Paul op een veilige manier langer zelf-
standig thuis te laten wonen. Inmid-
dels regelde Veronique ook een schoon-
maakhulp met dienstencheques voor 
hem en zien ze elkaar geregeld in De 
Boomgaard.

Voor Paul Joly doorbreken het middag-
maal en de activiteiten van De Boom-
gaard de eenzaamheid enigszins. ‘Ik 
heb hier nieuwe mensen leren kennen 
en ik zie ook mensen terug die ik al 
langer ken. Maar ook al worden we hier 
goed omringd, tijdens de vele uren die 
ik alleen thuis doorbreng, denk ik voor-
al terug aan de tijd met mijn vrouw. Ik 
beken eerlijk, indien ik geen zoon en 
kleindochter had, dan hoefde dit leven 
voor mij niet meer. Wat heb ik bijvoor-
beeld spijt dat ik niet vaker met haar 
naar zee ben gegaan, want daar hield ze 
zo van.’

Veronique Tordeur droomt samen met 
het OCMW-bestuur van buurtgerichte 
zorg met, naast een actief dienstencen-
trum, ook een outreachende werking: 
‘Zorgende personen met een netwerk 
zoals Paul zijn voor ons perfecte voel-
sprieten om te signaleren wanneer er 
zorgbehoeften zijn bij de inwoners. 
Want geloof me, zelfs achter de grote 
villa’s schuilen vaak trieste verhalen en 
mensen die in de knoei zitten. We rich-
ten ons naar mensen met een zorgbe-
hoefte in de ruime zin van het woord, 
niet alleen senioren maar ook mensen 
met een beperking, psychologische pro-
blemen en nieuwkomers. Recent heeft 
Paul een jonge vrouw met een fysieke 
handicap naar ons toegeleid. Ze eet nu 
’s middags mee aan de tafel van Paul 
en ze staat op een wachtlijst voor onze 
mindervalidenflats.’

De georganiseerde wandelingen in het 
groene Sint-Genesius-Rode of de sport-
activiteiten kan Paul Joly door fysieke 
problemen niet meer aan. De lezingen, 
onlangs nog over valpreventie, de ver-
halennamiddagen en Café Nostalgie, 
met in de hoofdrol voorwerpen van 
vroeger, maken hem wel enthousiast. 
Het OCMW tracht jong en oud met 
elkaar in contact te brengen. Nieuw-
komers uit het lokaal opvanginitiatief, 
met veertig plaatsen, worden betrok-
ken bij de activiteiten met de senioren 
om zo de taal te leren. Het restaurant is 
de draaischijf van het dienstencentrum 
met daaraan gekoppeld de dienstver-
lening zoals een diabetesverkooppunt, 
een winkeltje met incontinentiemateri-
aal, een computerkiosk, een meldpunt 
voor mantelzorgers, psychologische on-
dersteuning en een kapper en pedicure. 
Twee busjes en, als dat niet volstaat de 
vrijwilligers van de actie Graag Ge-
daan, gaan de mensen ’s middags thuis 
ophalen en brengen ze nadien weer 
terug. 

Het mag nog ambitieuzer voor Veroni-
que Tordeur. Het gloednieuwe woon-
zorgcentrum staat er al; binnenkort 
verhuizen de laatste bewoners naar hun 
nieuwe stek. Ook een vernieuwd lokaal 
dienstencentrum staat in de steigers. 
In de vernieuwde Boomgaard moet een 
zorgloket komen waar zowel cliënten 
als professionelen terecht kunnen met 
hun zorgvragen. ‘Zelfs met de ten-
dens om grootschalige zorgregio’s op 
te richten geloven wij dat er een lokaal 
ankerpunt moet blijven. Die rol zie ik 
weggelegd voor het lokaal dienstencen-
trum; we zijn een neutrale organisatie 
en staan open voor iedereen,’ verzekert 
Veronique. 
Een terugkeer naar het bruisende Rode 
met zijn hechte gemeenschap lijkt zo 
niet veraf. 
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