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zaam Gullegem mee uitdra-
gen. Ze engageren zich om te 
zorgen dat mensen die nor-
maal ‘uit de boot zouden val-
len’ toch lid kunnen zijn en/
of blijven van hun vereniging. 
Voor José Lecoutere spelen de 
verenigingen in een zorgzame 
samenleving een belangrijke 
rol: ‘Ze hebben dikwijls veel 
tentakels binnen de lokale 
gemeenschap. Verenigingen 
bieden mensen de mogelijk-
heid een sociaal netwerk te 
ontwikkelen en te onderhou-
den en geven mensen beteke-
nis in het gemeenschapsleven. 
Daarom willen we zeker ook 
zoveel mogelijk verenigingen 
betrekken in ons project.’

Magazine ‘Zorgzaam 
Gullegem’
Toen administratief mede-
werker Mia Van Derheyden 
en ik deze kaartjes gelezen 
hadden, begonnen we met 
beide partijen te praten. Het 
resultaat? Een magazine dat 
elke Gullegemnaar, opnieuw 
dankzij tientallen vrijwillige 
helpers, in oktober in de brie-
venbus ontving. De doelstel-
ling ‘aantonen dat er heel wat 
moois gebeurt in Gullegem’ 
is duidelijk zichtbaar in het 
magazine en het wordt heel 
dankbaar onthaald en graag 
gelezen door de inwoners van 

de gemeente. Voor OCMW-
voorzitter Frank Acke zijn de 
getuigenissen in het maga-
zine een tegengif voor doem-
denken en individualisme: 
‘Het zijn de warmmenselij-
ke pleidooien voor de dage-
lijkse hulp en ondersteuning 
die mensen elkaar bieden. Ze 
maken mee de lokale gemeen-
schap tot wat ze is en vormen 
een buffer tegen vereenza-
ming en isolement.’ 

‘Gie zyt mynne goanstok’
Directeur José Lecoutere be-
dacht de West-Vlaamse leuze 
van het project ‘Gie zyt myn-
ne goanstok’. ‘We kunnen al-
lemaal onverwacht een seri-
euze klap krijgen. Het is op 
die momenten dat we hopelijk 
mensen om ons heen vinden 
die voor ons een “goanstok” 
zijn. Mensen die ons steunen 
om zo goed mogelijk te blij-
ven functioneren. Of het nu 
gaat om een echtgenoot, buur, 
vriend of goede kennis. Over 
deze belangeloze inzet van 
iemand kan men zich blijven 
verwonderen. In dit project 
stellen we dan ook vast dat 
die er in Gullegem is.’
Mieke Baes bracht samen 
met enkele vaardige vrijwil-
ligers het project kunstzinnig 
in beeld. Verschillende tafels 
– want ook alle mensen zijn 
verschillend – met een afge-

broken poot werden onder 
handen genomen. Net zoals 
dit gebeurt met mensen, ra-
ken ook de tafels hun even-
wicht kwijt. Een oproep aan 
de bevolking om oude houten 
wandelstokken te verzame-
len, kreeg heel veel respons. 
Een goanstok gaf de tafels 
weer de broodnodige steun. 
Het conceptueel kunstwerk 
stond tot eind december in 
Het Gulle Heem, en kreeg er 
veel bezoekers over de vloer. 

Helpende handen in de 
bloemetjes gezet
In een week tijd kregen alle 
‘helpende handen’ die met 
een kaartje werden bedankt 
een bezoekje. Samen met de 
dankkaart ontvingen ze een 
bloemetje (gratis geschonken 
door de twee bloemenzaken 
in de gemeente) en een uit-
nodiging voor het dankfeest. 
Voor veel mensen een com-
plete verrassing. ‘Mia Van 
Derheyden en ik stelden vast 
dat de mensen die bedankt 
worden, heel ontroerd zijn. 
Het is duidelijk dat dit pro-
ject heel betekenisvol is en de 
verbondenheid tussen men-
sen nog sterker maakt.
Zaterdag 19 november was 
een dag vol dankbaarheid: 
Zorgzaam Gullegem 1.0 werd 
afgesloten met een slot- en 

dankfeest, waar maar liefst 
350 Gullegemnaren aanwe-
zig waren. ‘Het is vooral een 
moment van ontmoeting, 
bijpraten en verbondenheid,’ 
zegt José Lecoutere die de 
deelname van burgemeester, 
OCMW-voorzitter en schepe-
nen een meerwaarde noemt.

Zorgzaam Gullegem 2.0
Het Gulle Heem wil nu in 
2017 Zorgzaam Gullegem 
2.0 lanceren. Nu in 2016 met 
versie 1.0 overduidelijk is aan-
getoond dat er al veel belange-
loze hulp is, willen de initia-
tiefnemers nog meer mensen 
stimuleren om wat tijd vrij te 
maken voor een buur, vriend 
of kennis die hulp nodig 
heeft. Zorgzaam Gullegem 
2.0 moet middelen, werkwij-
zen, methoden of een medi-
um creëren waarbij mensen 
die hulp behoeven enerzijds 
en mensen die hulp kunnen 
en willen bieden anderzijds, 
elkaar spontaan vinden zon-
der dat dit gestuurd wordt 
door een ‘overkoepelende or-
ganisatie’ die alles bereddert. 
Deze uitdaging is wellicht 
niet gering.  

Hannelore Herman is 

centrumleider van het lokale 

dienstencentrum in Gullegem

special thuiszorg praktijk

Gullegem is naast Moor-
sele en Wevelgem een deel-
gemeente van Wevelgem en 
telt bijna 9000 inwoners. Het 
gemeentebestuur van We-
velgem deed begin 2016 een 
oproep bij inwoners en ver-
enigingen om initiatieven te 
ontwikkelen voor dit feest-
jaar. Het centrum voor oude-
ren- en thuiszorg Het Gulle 
Heem greep zijn kans om een 
al langer sluimerend idee uit 
te werken: spontane vrijwil-
lige (buurt)hulp tussen buren, 
kennissen, vrienden, familie 
onder de aandacht brengen 
en waardering tonen vanuit 
de gehele dorpsgemeenschap. 
Het OCMW- en gemeentebe-
stuur schaarden zich graag 
achter het project en boden 
de nodige ruimte. Het pro-
ject kreeg de naam ‘Zorg-
zaam Gullegem’. 
Voor een goed begrip: het 
Centrum voor Ouderenzorg 
en Thuiszorg Het Gulle Heem 
is een cluster van diensten 
van het OCMW van Wevel-
gem, gelegen in deelgemeente 
Gullegem. Een woonzorgcen-
trum, een lokaal diensten-
centrum, twee groepen as-
sistentiewoningen, een groep 
aanleunwoningen en een cen-
trum voor kortverblijf maken 
er deel van uit. 

Zorgzaam Gullegem
Gullegem heeft terecht de re-
putatie een gemeente te zijn 
die leeft en waar er veel te 
doen is. In het feestjaar werd 
het 950-jarig bestaan dan ook 
uitbundig gevierd met evene-
menten zoals een Miss Gul-
legem-verkiezing, feestcon-
certen of Gullegem Wintert. 
Het Gulle Heem komt met 
een heel specifiek voorstel. 
Volgens José Lecoutere, de 
algemeen directeur van het 
Gulle Heem, mag je de kwa-
liteit van een gemeenschap 
niet alleen meten aan de hand 
van de hoeveelheid feesten, 
kermissen, bijzondere sport-
manifestaties en muziekeve-

nementen: ‘Daarom pleit ik 
ervoor te zorgen dat mensen 
die niet meer zo kwiek en 
geïntegreerd zijn, mee te ne-
men in het feestelijke en het 
algemeen maatschappelijke 
gebeuren, ook na 2016. In ie-
dere samenleving zijn er men-
sen die het moeilijk hebben. 
Die moeten kunnen rekenen 
op ondersteuning en zorg. 

Elke samenleving legt ande-
re accenten in de verhouding 
tussen zelfzorg, particuliere 
zorg en overheidszorg. Door 
de verschuiving van verzor-
gingsstaat naar participatie-
staat wordt steeds meer appel 
gedaan op de nulde lijn: de 
zelfzorg en mantelzorg.’

Helpende-hand-kaartjes 
Het project Zorgzaam Gul-
legem wordt opgezet vanuit 
het Gulle Heem, waarbij het 
lokaal dienstencentrum een 
belangrijk deel van het werk 
voor zijn rekening neemt. 
Het project heeft drie doel-
stellingen. Een ervan is aan-

tonen dat er in Gullegem al 
veel gebeurt op de nulde lijn. 
Veel mensen doen iets voor 
iemand die zelf niet (meer) 
de mogelijkheden heeft om 
voldoende voor zichzelf te 
zorgen. Maar veel van deze 
zeer waardevolle, spontane 
en concrete daden blijven 
onder de radar. Ten tweede 
wil het project voelbaar en 

aantoonbaar maken dat de 
gemeenschap de individuele 
spontane mantelzorg waar-
deert. Ten slotte: ‘Woorden 
wekken, voorbeelden strek-
ken’. Het project Zorgzaam 
Gullegem wil mensen aan-
moedigen ook in hun eigen 
omgeving iemand zorg en on-
dersteuning te bieden. ‘Naar-
mate Gullegem ook aandacht 
heeft voor de mensen die niet 
overal vlot kunnen participe-
ren, kunnen we Gullegem ook 
een “zorgzame samenleving” 
noemen, die fier mag zijn haar 
950ste verjaardag te vieren,’ 
zegt Lecoutere. 
De helpende-hand-kaart lag 
in mei 2016 in alle brieven-
bussen. Mensen die spon-
taan geholpen worden door 
iemand uit de gemeente, kon-
den er hun ‘helpende hand’ 
op bedanken. Verenigingen, 
wijkcomités, sleutelfiguren en 
thuiszorgdiensten in de ge-
meente werden betrokken bij 
de verspreiding, bekendma-
king en hulp om deze kaarten 
in te vullen. Het Gulle Heem 
kreeg maar liefst 230 kaarten 
terug.

Verenigd Gullegem
Bijna alle Gullegemse vereni-
gingen ondertekenden een 
engagementsverklaring dat 
ze het ideeëngoed van Zorg-

José Lecoutere: ‘Door de verschuiving van 
verzorgingsstaat naar participatiestaat 
wordt steeds meer appel gedaan op de 
nulde lijn: de zelfzorg en mantelzorg.’

Zorgzaam Gullegem

Net zoals dit gebeurt met mensen, raken ook tafels 
hun evenwicht kwijt. Een oproep aan de bevolking

 om oude houten wandelstokken te verzamelen,
 kreeg heel veel respons. Een goanstok gaf de 

tafels weer de broodnodige steun.

GULLEGEM vierde afgelopen jaar zijn 950-jarig bestaan. Het Gulle 
Heem greep zijn kans om een al langer sluimerend idee uit te werken: 
spontane vrijwillige (buurt)hulp tussen buren, kennissen, vrienden, 
familie onder de aandacht brengen en de waardering binnen de 
gemeenschap laten zien. G
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In Gullegem worden 
mensen die niet meer zo 

kwiek en geïntegreerd 
zijn, meegenomen 

in het feestelijke 
en het algemeen 

maatschappelijke 
gebeuren, ook na 2016. 


