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Gullegem
in de prijzen
De eerste ZiA- of Zorg in Actie-prijs,
ging onlangs naar Zorgzaam Gullegem,
een project van het centrum voor
ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle
Heem van het OCMW Wevelgem. ‘Het
is niet alleen Het Gulle Heem dat de
prijs heeft gewonnen, maar ook het
gedachtegoed dat er nog veel spontane
zorg is in onze samenleving en dat je
die met eenvoudige acties zichtbaar
kunt maken en stimuleren,’ zegt
directeur José Lecoutere.
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inds Marleen haar echtgenoot verloor, is
buurvrouw Lies haar steun en toeverlaat.
Ze komt elke dag langs voor een babbel,
ze doet regelmatig boodschappen. Als
Marcel de stoep voor zijn huis veegt, doet hij die
van zijn negentigjarige buurman Jules er in één
moeite bij. ‘Ik speelde al lang met het idee om die
kleine daden van zorgzaamheid tussen familieleden, vrienden, buren naar boven te brengen.’ José
Lecoutere is al 29 jaar directeur van het centrum
voor ouderen- en thuiszorg Het Gulle Heem in de
Wevelgemse deelgemeente Gullegem. ‘Toen het
gemeentebestuur twee jaar geleden een oproep
deed voor activiteiten naar aanleiding van het
950-jarige bestaan van Gullegem, zag ik mijn
kans. Ik sprak onlangs nog de burgemeester. Hij
vertelde me dat Zorgzaam Gullegem er indertijd wel uitsprong, het was een ietwat vreemd
project. De meeste verenigingen wilden feesten
en dansen, evenementen organiseren, en daar is
ook helemaal niets mis mee. Wij wilden spontane
zorg tussen de inwoners in beeld brengen, zorg
waar geen vergoeding tegenover staat. We kregen
groen licht van het gemeentebestuur, ook al wist
het niet precies welke kant het zou uitgaan. Nu,
twee jaar later, zijn de feestvieringen al lang achter de rug, de burgemeester zei me dat Zorgzaam
Gullegem wellicht het enige project is dat echt
voortleeft in de gemeente.’
Kunt u even de doelstellingen verduidelijken
die u presenteerde?
‘We zijn niet vertrokken van een vroeger-wasalles-beter-verhaal, omdat ik niet geloof dat
vroeger alles beter was en omdat een negatieve
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insteek niet enthousiasmeert. Ons vertrekpunt was de vaststelling dat er nog veel goede dingen gebeuren tussen mensen, spontaan. Veel goede daden gebeuren in stille bescheidenheid. Die zijn alleen niet altijd zichtbaar, mensen staan
er niet bij stil. Die verhalen wilden we naar boven brengen,
storytelling is zeer belangrijk geweest in het project. Vervolgens wilden we de mensen die zorg voor anderen opnemen,
bedanken. Niet alleen namens de ene zorgontvanger, maar
namens de hele gemeenschap van Gullegem: we zijn allemaal blij met jullie belangeloze inzet voor anderen. En natuurlijk hoopten we dat deze acties zouden leiden tot meer
spontane zorg.’
Is dat gelukt?
‘Ik zal nooit kunnen bewijzen dat we daar ook in geslaagd
zijn, we kunnen dat niet registreren. Maar ik hoor wel regelmatig dat het project toch iets in gang heeft gezet. Onlangs
vertelde iemand me over Marie, een oudere vrouw. Hoewel er verschillende thuiszorgdiensten bij haar langsgaan,
vielen er toch gaten in de zorg. Een buurvrouw signaleerde
dat aan enkele andere buurtbewoners met de opmerking dat
ze “toch in Zorgzaam Gullegem wonen”. In enkele dagen
tijd was er een groepje van vier, vijf mensen gevormd die de
stoep vegen, haar tuintje wat onderhouden, af en toe boodschappen doen, regelmatig binnenspringen, elke dag de rolluiken neerlaten en optrekken. Zo zijn er hopen initiatieven
genomen, door individuele burgers en door verenigingen.’
Welke rol hebben verenigingen gespeeld in het project?
‘Van bij de start zijn er tientallen verenigingen mee op de
kar gesprongen. Ze hebben later de engagementsverklaring
Zorgzaam Gullegem ondertekend om ook mensen die het
fysiek of mentaal moeilijk hebben, die geïsoleerd leven, de
kans te geven deel te nemen aan het verenigingsleven en om
te streven naar een zorgzame samenleving.’

‘We zijn niet vertrokken van
een vroeger-was-alles-beterverhaal, omdat ik niet geloof
dat vroeger alles beter was en
omdat een negatieve insteek
niet enthousiasmeert.’
Hoe heeft Zorgzaam Gullegem de spontane, informele
zorg aan de oppervlakte gebracht?
‘We hebben eerst de mensen aangesproken die in de gemeente professioneel bezig zijn met thuiszorg. We hebben
hun gevraagd hun oor te luisteren te leggen bij hun cliënten en om te vragen of ze hun verhaal van spontane zorg
wilden opschrijven en delen. Op elk adres in de gemeente
busten we een invulkaartje. We plaatsten brievenbussen in
het dienstencentrum, de bibliotheek en het gemeentehuis.
We kregen honderden kaartjes terug. Alles bij elkaar werden
250 verschillende inwoners genoemd die op de een of andere
manier zorg opnemen voor een buur of kennis. Die hebben
we allemaal bezocht. Ze kregen van ons een bloemetje en het
bedankkaartje van de persoon die ze helpen. De twee bloemenwinkels in de gemeente sponsorden elk 125 boeketjes.
Zo ging de bal aan het rollen.’
Wie heeft het project gedragen?
‘We hebben veel binnenshuis gedaan. Alles zit hier onder
één dak: het woon-zorgcentrum, het lokaal dienstencentrum, de assistentiewoningen, de dienst voor warme maaltijden aan huis, de mindermobielencentrale. Veel medewerkers
werken voor het geheel en hebben dit project er bijgenomen.
De kerngroep bestond uit de centrumleidster van het lokaal
dienstencentrum Hannelore Herman, de administratief medewerkster Mia Van Derheyden en ikzelf. In mijn visie is dit
project een element in de corebusiness van het lokaal dienstencentrum. Het is goed dat we bijvoorbeeld wel eens lessen
Spaans organiseren om onze deuren open te stellen voor een
ruim publiek, maar ondersteuning en dienstverlening voor
mensen die het moeilijk hebben is eigenlijk waar het in een
dienstencentrum om draait. Maar alleen hadden we dit project nooit kunnen dragen, zonder de hulp van veel vrijwilligers was het niet gelukt. Zij hebben bijvoorbeeld een affiche
verspreid om aan duizend ramen en vitrines te hangen. Zij

hebben de brochure rondgebracht in de gemeente
met informatie over het project, met voorbeelden
van zorg vragen en zorg geven. Zij hebben een oproep naar buurtambassadeurs verspreid. Als je een
vrijwilliger kunt betrekken bij het verdelen van
een actiekaart of een boekje, dan verspreidt die op
de duur niet alleen dat bundeltje papier maar ook
het gedachtegoed van het project.’
Hoe lang liep het project?
‘We zijn gestart in 2016 en eigenlijk zijn we er nog
mee bezig. Er zijn tal van kleine acties geweest
waaraan veel mensen hebben meegewerkt. Kinderen hebben met verf helpende handjes op de stoepen van de gemeente gezet, even veel als er inwoners zijn. De vijf bakkers hebben de boodschap van
Zorgzaam Gullegem op hun broodzakken laten
drukken. Een grote winkel en een warenhuis deden hetzelfde op hun kasticket. In de week van de
Amateurkunsten was Zorgzaam Gullegem het thema. Het project kreeg een creatieve vertaling in de
tentoonstelling “Gie zyt mynne goanstok”: we zamelden 150 wandelstokken in en brachten daarmee
tafels waaraan een poot ontbrak weer in evenwicht,
zoals zorgzaamheid en helpende handen ook steun
en sterkte geven. Eigenlijk hebben we maar één ietwat groter evenement georganiseerd, een dankfeest
met een eenvoudige receptie voor 350 mensen. Het
budget van het project was maar een goede 6000
euro, vooral om drukkosten te betalen.’
Wie zijn de buurtambassadeurs waarover
u het had?
‘Via hen willen we het project bestendigen. We
hebben een oproep voor kandidaten gedaan en
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we hebben zelf aan enkele mensen gevraagd of ze
zich niet geroepen voelden. Buurtambassadeurs
zijn mensen die veel rondkijken in hun buurt en
kennissenkring en die een signaalfunctie hebben.
Het is niet de bedoeling dat ze zelf iemand helpen
maar wel dat ze de buren aanspreken, het lokaal
dienstencentrum bellen, een netwerk proberen te
creëren voor een persoon die zorg nodig heeft. We
brengen de buurtambassadeurs regelmatig eens
samen om ervaringen uit te wisselen, om te leren
van elkaar, om een beetje vorming aan te bieden. Het is geen makkelijke functie, het zijn geen
professionelen, maar ik geloof er wel in. Eigenlijk
zou iedereen die wat ruimte en tijd heeft en over
enkele capaciteiten beschikt, buurtambassadeur
moeten zijn.’
Geeft dit project niet aan dat professionele zorg
nooit alle behoeften kan invullen?
‘Absoluut. We hebben een overheid die voor de
mensen zorgt – wat voor mij in brede betekenis de
enige taak van een overheid moet zijn –, we hebben een ongelofelijk instrumentarium aan diensten, prachtige sociale zekerheid. Er zijn natuurlijk enkele evoluties die me zorgen baren, zoals de
toenemende druk en tijdsdruk in de zorgsector
waardoor er minder ruimte is voor het menselijke
contact, zoals een overheid die steeds meer rapporten, verslagen en bewijzen vraagt. Het voelt
aan alsof ze onvoldoende vertrouwen heeft in de
eigen diensten, en dat belemmert ons soms om te
focussen op onze doelstellingen en bestaansredenen. Maar het aanbod blijft groot en dat moeten
we koesteren. Toch zal het nooit alle vragen kunnen beantwoorden. Er is ook een taak weggelegd
voor verenigingen en individuele inwoners. Ze nemen die ook op, dat bewijst Zorgzaam Gullegem.’
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‘Als je een vrijwilliger kunt
betrekken bij het verdelen
van een actiekaart of een
boekje, dan verspreidt die
op de duur niet alleen dat
bundeltje papier maar ook
het gedachtegoed van het
project.’
Welke rol hebben gemeente en OCMW gespeeld in
Zorgzaam Gullegem?
‘Ze hebben zich van bij het begin achter de visie geschaard
en ons de ruimte gegeven om het project te ontwikkelen.
Er is veel waardering voor wat het project op gang gebracht
heeft.’
Is dit project overdraagbaar naar andere gemeenten?
‘Ik zou niet weten waarom niet. We krijgen heel veel vragen
van gemeenten die ook zin hebben om een soortgelijk project
op te pakken, op hun manier. Alle informatie is vrij beschikbaar, ze mogen ermee doen wat ze willen. De schaalgrootte
is in Gullegem, met 8700 inwoners, ongetwijfeld een troef
geweest. We hebben maar één woon-zorgcentrum en één
lokaal dienstencentrum, die zeer open zijn naar de lokale
samenleving. Er is al jaren een goede samenwerking met de
kleuter- en lagere scholen en met het verenigingsleven. Dat
was een goede basis, maar die zal er in veel andere gemeenten ook wel zijn. In ietwat grotere steden zou een dergelijk
project wellicht ook op wijk- of buurtniveau kunnen werken.’
Krijgt Zorgzaam Gullegem een vervolg?
‘Op dit ogenblik gaat er veel energie naar Dementievriendelijk Wevelgem, een soortgelijk project waarvoor we dezelfde
methodieken willen inzetten, maar gericht op een specifieke
doelgroep over het hele grondgebied van Wevelgem. De aandacht voor Zorgzaam Gullegem zal misschien wat wegebben, maar ik denk niet dat die helemaal verdwijnt. Samen
met de buurtambassadeurs zullen we het regelmatig een
nieuwe impuls proberen te geven.’ •
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