
Lokaal december 2018 65

Vakantiekamp Jong en Oud Samen 
geeft kinderen tussen zes en twaalf 
jaar de kans kennis te maken met het 
woon-zorgcentrum van Beveren en 
zijn bewoners. Kinderen hebben de 
keuze: een week lang op kamp in de 
zomervakantie of een dag meebeleven 
in de andere schoolvakanties. Het 
animatieteam organiseert aller-
hande activiteiten die de talenten 

van kinderen én ouderen in de verf 
zetten: tekenen, schilderen, koken, 
zingen, lachen, dansen en bewonde-
ren. Animatiecoördinator Valerie Van 
de Voorde bereikte tijdens de vorige 
edities een ruim publiek. ‘Ook kinderen 
die nooit eerder een stap in een woon-
zorgcentrum gezet hebben, schrijven 
zich in. Voornamelijk meisjes, maar ook 
jongens vinden de weg. De bewoners 
zijn enthousiast: kinderen iets bijleren, 
anekdotes uit het verleden oprakelen, 
weer “zorgen voor”. Het geeft hun 
oude dag net dat ietsje meer. De 
kinderen amuseren zich, genieten 
ervan bewoners te ondersteunen en 
ze tegelijk op een informele manier te 

leren kennen. De verbazing is vaak van 
hun gezicht af te lezen: dat de bewo-
ners nog zo actief zijn, zoveel kunnen 
en weten is voor hen een openbaring.’

Bekend terrein
Het kamp is niet toevallig zo populair 
bij kinderen. Het animatieteam van 
De Notelaar werkt al een aantal jaren 
samen met scholen uit de buurt. Zo 
vergezelt een lokale kleuterklas de be-
woners af en toe bij hun turnactiviteit 
of komt een klas uit de lagere school 
een namiddag op bezoek. Positieve re-
acties zetten het animatieteam verder 
aan het denken met het succesvolle 
kamp-concept als resultaat. Het woon-
zorgcentrum heeft veel in zijn mars, 
zoveel is duidelijk. Om het verblijf zo 
aangenaam mogelijk te maken zoeken 
de medewerkers naar partnerschappen 
binnen de buurt. Rekening houdend 
met de wensen van de bewoners stip-
pelen ze met de partners activiteiten 
uit. Zo zet de sportdienst van de 
gemeente maandelijks een sport in 

de kijker voor de bewoners die ze ‘op 
maat’ kunnen beoefenen. De lokale 
dansclub, de muziekschool en het kin-
derkoor geven dan weer het beste van 
zichzelf op de plaatselijke optredens in 
het woon-zorgcentrum. 

Positieve beeldvorming
De VVSG brengt met Zorg in Actie 
boeiende lokale praktijken in kaart. 
De jury selecteerde dit jaar zeven 
inspirerende praktijken. De Notelaar 
van OCMW Beveren wist met het 
inhouse-zomerkamp het hart van 
de juryleden te veroveren. ‘Op een 
laagdrempelige manier leren jong en 
oud elkaars leefwereld kennen, wat de 
huidige beeldvorming over “ouderen” 
positief beïnvloedt. Een mooi voor-
beeld van buurtgerichte zorg dat de 
sociale cohesie onder lokale bewoners 
over verschillende leeftijden heen 
stimuleert. Een inspirerend initiatief 
voor andere lokale besturen.’
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BEVERENOp kamp in het  
woon-zorgcentrum

Woon-zorgcentra en jongeren, op het eerste zicht geen evidente 
combinatie. Behalve tijdens het wekelijkse bezoekje bij oma of opa 
komen jongeren niet snel in contact met de leefwereld van ouderen. 
Onbekend maakt onbemind: onterecht. Dat bewijst woon-zorgcentrum 
De Notelaar in Beveren. Binnen zijn muren gingen al zes succesvolle 
kampen voor jongeren door. Tijdens de kerstvakantie ontvangt De 
Notelaar opnieuw zestien kinderen. De plaatsen waren binnen een half 
uur volzet. Zonder twijfel, deze formule werkt!

Zowel de ouderen als de kinderen vinden het heerlijk 
als de Beverse jeugd op speelkamp komt in het 
woon-zorgcentrum.  

Schepenen oefenen een bijzonder ambt uit, niet alleen binnen de gemeente en het 

OCMW, maar ook in de lokale gemeenschap. Deze pocket wil kersverse schepenen 

ondersteunen bij de eerste stappen in het opnemen en uitoefenen van hun mandaat. 

Via een handige vraag-antwoordstructuur gaat deze handleiding onder meer in op het statuut 

van schepenen, de werking van het college en het vast bureau, de relatie met de gemeente- 

en OCMW-raad, de verloning, de samenwerking met andere lokale entiteiten, enzovoort. 

Elk thema wordt belicht vanuit juridisch en praktisch oogpunt. Daarnaast bevat de pocket 

een reeks praktische informatiefiches over de voornaamste beleidsdomeinen, steeds met 

refe-renties naar actuele vakliteratuur. Zo zal elke schepen in deze handige publicatie het 

antwoord vinden op zijn of haar praktische vragen. 

HOERA,  
IK BEN SCHEPEN!
In vraag en antwoord  door Marian Verbeeck, Jan Leroy, Catherine Ruys

Meer info & bestellen:  
www.politeia.be
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