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De seniorencampus bestond oorspronkelijk uit het woon-zorgcentrum en
assistentiewoningen. In 2016 breidde
het aantal assistentiewoningen uit en
kwam er het lokale dienstencentrum
en ook buitenschoolse kinderopvang
bij. Maar vóór de opstart van dit project organiseerde de stad Bilzen een
bewonersoverleg. Omdat de reacties
over het algemeen positief waren,
werd het project gerealiseerd. Toch
waren in het begin zowel de senioren
als het team van de buitenschoolse
kinderopvang wat ongerust. Ze vreesden dat de kinderen te veel lawaai
zouden maken. Maar ondertussen zijn
ze gerustgesteld. Bij de bouw werd
rekening gehouden met hun bezorgd-

In Bilzen werkt de stedelijke
buitenschoolse kinderopvang
Domino doorgedreven
intergenerationeel, omdat
hij er deel uitmaakt van de
seniorencampus. Niet alleen
de ligging brengt hen nader tot
elkaar, ook hun werking hebben
ze op elkaar afgestemd, zodat
kinderen en ouderen regelmatig
met elkaar in contact komen
en deelnemen aan elkaars
activiteiten.

heid en kregen ze extra geluidsisolatie.
Er zijn zelden of nooit klachten.
Om de eerste stappen naar ontmoeting tussen groen en grijs concreet
vorm te geven, werd overleg gepleegd.
De kinderbegeleiders van de kinderopvang en de ergotherapeut van het
woon-zorgcentrum kwamen samen
om een gezamenlijk aanbod uit te
denken dat zowel kinderen als ouderen
zou aanspreken. Deze invalshoek
werkte en is nog altijd in gebruik,
samen geven ze vorm aan de activiteiten met ouderen en kinderen, elk
vanuit hun eigen expertise. Het doel
van de gezamenlijke activiteiten is dat
kinderen en ouderen elkaar en elkaars
leefwereld leren kennen, maar tegelijk

wordt er ook ingezet op de individuele
vaardigheden. De gezamenlijke activiteiten vinden de ene keer plaats in de
kinderopvang, de andere keer in het
woon-zorgcentrum. Hierdoor kunnen
ook de minder mobiele bewoners en de
kinderen elkaar ontmoeten.
Zo trekken de kinderen van Domino op
woensdagnamiddag naar het woonzorgcentrum om samen te zingen, te
dansen of kringspelletjes te spelen.
Soms komt een tiental senioren op
bezoek in de kinderopvang om er
met de kinderen te knutselen, een
poppenhuis in elkaar te timmeren,
koekjes te bakken, te haken of bingo
of andere gezelschapsspelletjes te
spelen. Meedoen is niet verplicht, ook
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Dit project van Bilzen kreeg de
Gouden Kinderschoen 2018 in de
categorie beleid vanwege de intergenerationele structurele samenwerking waarbinnen bewoners en
kinderen elkaar erkennen als een deel
van de maatschappij en van elkaar
leren. De Gouden Kinderschoen is
een initiatief van VVSG-Steunpunt
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gewoon kijken en genieten van wat er
gebeurt, is mogelijk. Voor de senioren
zijn de gezamenlijke activiteiten in
de kinderopvang uitgegroeid tot een
gezellig uitstapje. Ze verschijnen dan
ook op hun paasbest in de kinderopvang. En met een kopje koffie en een
lekker koekje is de namiddag voor hen
al helemaal geslaagd.
Bij de eerste ontmoetingen waren
sommige kinderen toch een beetje
bang. De senioren wilden de kinderen
knuffelen en dit was niet naar ieders
zin. Ondertussen lopen de ontmoetingen vlot, dankzij de kinderbegeleiders.
Zij bewaken ieders grens en houden
dit gezamenlijke welbevinden voortdurend in de gaten.

De samenwerking heeft haar doel in
ieder geval bereikt en is voor beide
partijen positief. De kinderen helpen
de senioren spontaan met drinken of
met een nummertje zoeken bij bingo.
De senioren leren de kinderen dan
weer iets aan uit het brede gamma
van hun eigen talenten, zoals haken
of bakken.
Ook naast de geplande gezamenlijke
activiteiten is de aanwezigheid van de
kinderopvang op de seniorencampus
een pluspunt. De balkonnetjes van de
serviceflats kijken namelijk uit op de
buitenruimte van de kinderopvang
waar de kinderen spelen. De senioren
fleuren hier zichtbaar van op. Of ze
komen een praatje slaan aan de om-

heining. Daarnaast zijn er ook senioren
van wie de achterkleinkinderen naar
de opvang komen. Die tonen ze dan
vol trots aan hun medebewoners.
Door kinderen en ouderen met elkaar
in contact te brengen wordt het
sociale weefsel sterker. Beide partijen
voelen zich ook zonder woorden
uitgenodigd om zorg te dragen voor
elkaar. Kinderen vormen nu vaker de
lijm tussen hun ouders, de buurt en de
ouderen. Ze respecteren elkaar meer
dan vroeger, en ieders zelfbeeld wordt
er ook beter van. Kinderen krijgen
levenservaring, nieuwe waarden en
normen mee en dagen van hun kant
de ouderen psychisch en fysiek uit.
Na twee jaar kan elke partner die mee-

werkt en speelt in dit project besluiten
dat de verwevenheid tussen kinderen
en ouderen een aanrader is. Grijs en
groen samen, het is iets unieks. •
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