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Woord vooraf
De oudere van vandaag en morgen is niet langer die van gisteren. Mensen 
leven steeds langer, ouderen zijn mondiger en eisen kwaliteitsvolle zorgen. 
Terecht ook. De voorzieningen uit de ouderenzorg trachten, met de aanwezige 
middelen en mensen, dag in dag uit goede zorg te verstrekken. Maar de media 
zijn niet mals voor hen. Vooral de residentiële ouderenzorg moet opboksen te-
gen een terugkerende negatieve berichtgeving met schrijnende verhalen over 
kwetsbare ouderen en een tekortschietende hulpverlening. Toegegeven: er lo-
pen soms zaken fout en die dienen aangepakt te worden. Toch kleuren ze me-
teen ook het beeld dat wordt opgehangen van een hele sector. Dat is jammer, 
want er zijn gelukkig ook de zovele mooie verhalen in de zorg die onvoldoende 
het daglicht zien. Zorgnet Vlaanderen wil, samen met zijn leden-voorzienin-
gen, een actieve bijdrage leveren om het overheersend negatieve beeld van 
de ouderenzorg om te buigen. Niet alleen door te reageren op bijdragen in de 
pers, maar ook door proactief naar buiten te treden en te tonen welke warme 
verhalen de zorg kleuren. 

In 2013 tekenden we daarom in op de projectoproep ‘Vroeger nadenken over 
later – een dialoog tussen generaties over de latere levensjaren’ van de Koning 
Boudewijnstichting. Daarmee hoopt de organisatie de contacten tussen jong(er) 
en oud(er) te stimuleren en de dialoog over de oudere dag op te starten. Zorgnet 
Vlaanderen diende het project ‘Dialoog tussen jong en oud – Uit het leven in 
het woonzorgcentrum gegrepen’ in. Concreet willen we hiermee de bereidheid 
in kaart brengen van de jongere generatie om de oudere generatie bij te staan, 
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en omgekeerd. We deden een oproep bij onze leden om ons concrete en inspi-
rerende voorbeelden aan te reiken van intergenerationele initiatieven in hun 
voorziening. De reacties stroomden binnen. 

We tekenen ze voor u op in voorliggend inspiratieboek, waarin u per leeftijds-
groep ziet welke creatieve voorbeelden woonzorgcentra en scholen of andere 
organisaties samen uitdachten. Daarnaast maakten we ook vier hartverwar-
mende beeldreportages die u kan bekijken via het Youtube-kanaal van Zorgnet 
Vlaanderen (www.youtube.com/zorgnetvlaanderen). Het staat u uiteraard vrij 
om deze filmpjes te gebruiken en te delen via uw eigen socialemediakanalen. 
Meer nog, we hopen zelfs dat u dat doet! En dat u er eigen ideeën uit opdoet, net 
als uit voorliggend inspiratieboek, om zelf de verschillende generaties dichter 
bij elkaar te brengen…

Zonder de verfrissende initiatieven van onze leden, hun constructieve input 
en gewaardeerde samenwerking hadden we dit project nooit tot stand kunnen 
brengen. We willen hen dan ook van harte bedanken en nog veel succes toewen-
sen met hun mooie werking!

Peter Degadt   Guido Van Oevelen 
Gedelegeerd bestuurder  Voorzitter
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ContaCt met kleuters

Samen knutselen met  
ouderen met dementie
Wie?  
Wzc Sint-Eligius met de kleuterschool uit Zeveneken
Wat? 
Elke maand samen een activiteit op maat
Doelgroep?  
Eerste kleuterklas

Woonzorgcentrum Sint-Eligius en de kleuterschool zijn niet alleen buren, maar 
inmiddels ook vertrouwde partners voor hun kleuterproject. Elke maand doen de 
kindjes van de eerste kleuterklas samen met de ouderen een aantal activiteiten. 

Een bijzondere doelgroep in dit project zijn ouderen met dementie. De combina-
tie van kleutertjes met personen met dementie lijkt misschien wel niet evident 
(‘Zullen de kinderen niet schrikken van het ongewone gedrag?’, ‘Zal het hen 
niet in de war brengen?’), toch blijken zij het goed met elkaar te kunnen vinden. 
De kleutertjes oordelen nog niet over een bepaalde manier van doen en denken 
niet in termen van “normaal” of niet. Over het algemeen merken ze het ook niet 
wanneer een oudere een warrig verhaal vertelt. De ouderen van hun kant heb-
ben alle tijd en omringen de kleintjes met hun aandacht. 

Rustig van start
Het woonzorgcentrum organiseert in samenwerking met de school het hele 
jaar door activiteiten die telkens ongeveer een uurtje duren. In oktober, eens de 
kindjes gewoon zijn aan het naar school gaan, starten ze rustig met een kennis-
makingsactiviteit. De kleintjes brengen dan hun boekentasje mee met een koek 
en een drankje, en een zelfgemaakt werkje dat ze voorstellen aan de ouderen. 
De bewoners helpen hen bij het uitpakken van hun tas en luisteren naar de ver-
halen. Naarmate het jaar vordert, worden de spelletjes interactiever. Zo doen ze 
samen bewegingsoefeningen met een ‘parachutedoek’ of met een doorzichtig 
plastieken zeil. De ouderen bewegen het doek en de kindjes lopen eronder door. 
Doorheen het jaar wordt ook gewerkt rond specifieke thema’s (speelgoed van de 
Sint, de kerstboom versieren, verkleden met carnaval) en komen er regelmatig 



gezelschapsspelletjes op tafel. Een bijzondere activiteit, waarbij ouderen en kin-
deren een intenser lichamelijk contact hebben, is het ‘stempelen met de voeten 
en handen’. Daarbij beschilderen ze elkaars voeten en handen om er vervolgens 
afdrukken mee te maken. Op het einde van het jaar nemen de ouderen en kinde-
ren afscheid van elkaar in een slotactiviteit: pannenkoeken met sap!

Jaarlijks worden de activiteiten geëvalueerd: zijn ze nuttig, doen de bewoners 
en kinderen ze graag…? Indien nodig sturen de school en het woonzorgcentrum 
het jaar nadien bij.

Voordelen voor ouders én kleuters
De ontmoetingen met de kleutertjes hebben meestal een erg positieve impact op 
personen met dementie die van kinderen houden. Ze worden er vrolijk van en 
genieten van hun aanwezigheid. Bovendien kunnen ze nu nog eens “zorg dragen 
voor” of een kind iets uitleggen. Veel hangt af van de mate van dementie. Ouderen 
met lichte dementie helpen de kleuters bij het handen wassen of het schillen van 
een stuk fruit; personen met zwaardere dementie zijn minder actief in het hel-
pen, maar geven dan bijvoorbeeld wat aanwijzingen bij het knutselen. Een ander 
voordeel is dat de ouderen rustiger, maar tegelijk alerter worden: ze richten hun 
aandacht spontaan op de kinderen en de activiteit die ze samen uitvoeren. 

Ook voor de kleuters zijn er grote voordelen: ze krijgen de onverdeelde aandacht 
van de ouderen. Ze leren bij wanneer ze ermee praten of (taal)spelletjes spelen. 
Het grootste voordeel is echter weggelegd voor hun sociale ontwikkeling: ze leren 
wie ouderen zijn en dat ze deel uitmaken van onze samenleving. Ze zien dat ieder-
een anders is en ontdekken hoe ze hun gedrag moeten aanpassen bij de ouderen 
(een beetje rustiger zijn, bijvoorbeeld). Maar ze leren ook dat deze mensen erg 
leuk en warm kunnen zijn, waardoor ze sneller contact met hen gaan leggen. 
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ContaCt met kleuters

Peutervertellen  
en kleuterturnen
Wie?  
Wzc Ter Melle met de kleuterschool uit Heule
Wat? 
Elke maand samen een activiteit op maat
Doelgroep?  
Peuters en kleuters
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Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting is er sinds enkele jaren een 
mooie samenwerking tussen de kleuters van Spes Nostra en de bewoners van 
wzc Ter Melle in Heule. Regelmatig komen er kleuterklasjes langs in het woon-
zorgcentrum om samen, meestal met bewoners met dementie, activiteiten te be-
leven in het kader van het intergenerationeel project ‘Oud omarmt jong – jong 
omarmt oud’.

Elke activiteit begint met een rondje handjes schudden waarbij de kindjes alle 
“oma’s en opa’s” persoonlijk groeten. Na een woordje uitleg door juffrouw 
Magda die het hele project leidt, worden de bewoners en kinderen in groepjes 
verdeeld. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van de kleuters en 
aan de tijd van het jaar. Zo wordt er aandacht besteed aan thema’s als Sinter-
klaas, Pasen, Moeder- en Vaderdag… Enkele vrijwilligers van het woonzorgcen-
trum helpen mee om alles in goede banen te leiden. Elke activiteit wordt afge-
sloten met een drankje en een koekje. Bij het afscheid schudden de ouderen en 
de kindjes weer de handen.

Elke kleuterklas van Spes Nostra komt twee keer per jaar langs in het wzc. Met 
de oudste kleuters worden er gezelschapsspelletjes gespeeld of knutselwerk-
jes gemaakt. Ook met de kindjes van de tweede kleuterklas worden volks- en  
gezelschapsspelletjes gespeeld. Of er wordt al eens samen soep gemaakt. Voor 
de jongste kleuters mag het iets actiever zijn. Dan staan een spelletje met het 
muzikaal pak of kleuterturnen op het programma.

Bij het kleuterturnen zitten de bewoners in een grote kring. De kleuters nemen 
een plaats tussen hen in. Er worden leuke bewegingsspelletjes gedaan met sjaal-
tjes en ballonnen. En waarom niet met een parachute? Juf Magda toont hoe het 
moet en de kleuters en bewoners bewegen mee. Op een speelse manier ontstaat 
een hele leuke interactie tussen beide generaties. Zeker bewoners met dementie 
fleuren er helemaal van op.

Zelfs de jongste peuters (2,5 tot 3 jaar) komen al eens op bezoek in het wzc. Bij 
aankomst zijn ze meestal nog een beetje bang en terughoudend. Ze kijken met 
grote ogen rond. Maar wanneer er samen in boekjes wordt gekeken en geluisterd 
naar verhaaltjes, dan valt hun geremdheid weg en gaan ze ook in interactie met 
de bewoners. Zo maken ze op erg jonge leeftijd kennis met de wereld van de 
ouderenzorg. 
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ContaCt met kleuters

Samen lunchen
Wie?  
Wzc Sint-Bernardus en de kleuter- en lagere school in Bassevelde
Wat? 
Elke middag samen lunchen
Doelgroep?  
Kleuters en leerlingen van de lagere school

Het woonzorgcentrum Sint-Bernardus, de kleuterschool en de lagere school lig-
gen op dezelfde site in Bassevelde. In de hoop kinderen en ouderen dichter bij 
elkaar te brengen, slaan ze sinds een tweetal jaar de handen in elkaar voor de 
lunch. Elke middag krijgen de kinderen en de leerkrachten de kans om samen 
met de ouderen een warme maaltijd te eten in het restaurant van het woonzorg-
centrum. Er zijn een veertigtal plaatsen. Boterhammen worden zoals vroeger 
nog steeds gewoon op school gegeten.

Dankzij het samen lunchen raken de kinderen op een heel laagdrempelige ma-
nier vertrouwd met wat een zorgvoorziening is en leren ze op een spontane ma-
nier om te gaan met ouderen die zorgbehoevend zijn. Op die manier krijgen ze 
ook respect en begrip voor de waarden van de ouderen. De ouderen van hun 
kant zijn erg gesteld op het dagelijks bezoek van de kinderen. 

Geregeld organiseert het woonzorgcentrum ook animatie-activiteiten voor 
de ouderen, waarbij de kinderen worden betrokken. Zo is er ‘de week van de 
school’: dan komen de kinderen een hele week langs om te koken, een show-
namiddag op poten te zetten of interviews af te nemen van de bewoners.

Hoe leuk die ervaring ook is, ze vraagt een extra tijdsinvestering van de dienst 
ergo-animatie. De activiteiten moeten immers erg goed worden voorbereid en de 
kindjes worden best van heel nabij opgevolgd. Soms moet hun uitbundigheid 
namelijk een ietsje worden getemperd…
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ContaCt met de lagere sChool

Samen op schoolreis
Wie?  
Wzc Ons Zomerheem met de lagere school in Zomergem
Wat? 
Samen op schoolreis naar het Dolfinarium
Doelgroep?  
Leerlingen uit het derde leerjaar

14
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Woonzorgcentrum Ons Zomerheem werkt al een tiental jaar samen met de lagere 
school die net naast de voorziening is gelegen. Die nabijheid maakt de band 
eenvoudig en spontaan. Kinderen uit verschillende klassen komen er nu en dan 
op bezoek. Om wat meer structuur en regelmaat te creëren kozen het woonzorg-
centrum en de school ervoor om een echte wisselwerking op poten te zetten met 
leerlingen uit het derde leerjaar. Zij komen een achttal keer op bezoek tijdens 
het schooljaar. De kers op de taart is de gezamenlijke schoolreis.

De kennismaking tussen de jongeren en de ouderen vindt al plaats in septem-
ber. De kinderen leren geleidelijk aan het woonzorgcentrum kennen en mogen 
starten met het afnemen van een vragenlijst van de ouderen (‘Hoe oud bent u?’, 
‘Wat was uw beroep?’…). Velen zijn immers nog nooit in contact geweest met 
mensen van die leeftijd. Eens de eerste onwennigheid voorbij is, volgt er om 
de zes weken een andere activiteit. Een aandachtspunt in de planning is dat 
zowel de ouderen als de kinderen het leuk moeten vinden. Daarom wordt geko-
zen voor initiatieven zoals samen knutselen, muziek maken, spelletjes spelen, 
turnen, stoeldansen... Jong en oud lachen heel wat samen af en de kinderen 
noemen de bewoners hun ‘maatjes’. 

Tot slot trekken ze samen op schoolreis naar het Dolfinarium, een uitstekende 
uitstap voor beide doelgroepen met shows die hen allemaal interesseren. De 
kinderen kunnen ook nog in het park rondlopen en wat gewaagdere attracties 
doen, de ouderen gaan dan mee supporteren. De delegatie van het woonzorg-
centrum keert ook wat vroeger naar huis terug zodat de kinderen nadien nog 
wat vrije speeltijd hebben. Zo willen ze vermijden dat de kinderen de ouderen 
als een ‘obstakel’ ervaren.

Elk jaar evalueren de school en het woonzorgcentrum de verschillende activi-
teiten en bij de start in september kijken ze wat zeker te herhalen is en wat best 
kan worden geschrapt. Ondanks het grote succes ziet het woonzorgcentrum uit-
breiding naar meer klassen of meer bezoeken niet echt zitten, dat zou voor de 
ouderen al te druk worden…
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ContaCt met de lagere sChool

Bruggen bouwen in de natuur
Wie?  
Wzh Ten Kerselaere en verschillende scholen uit Heist-op-den-Berg 
Wat? 
Themawandelingen in de lente en de herfst
Doelgroep?  
Leerlingen uit het vijfde en het zesde leerjaar

Neem de wijsheid en de ervaring van een oudere, 
samen met de energie en onschuld van een kind, 
meng het met vriendschap en iets wonderlijks gebeurt!

Het woon- en zorghuis Ten Kerselaere uit Heist-op-den-Berg liet zich voor zijn 
intergenerationele werking inspireren door deze leuze van het Josephine Sunset 
Home uit de Verenigde Staten. Het woon- en zorghuis voelde zich immers al 
langer overtuigd van het belang van contacten tussen jong en oud. Intergene-
rationele projecten zorgen ervoor dat verschillende generaties op een positieve 
manier met elkaar in contact komen. De sociale afstand wordt kleiner, waardoor 
respect en solidariteit tussen de verschillende generaties kan ontstaan, klinkt 
het. Het woon- en zorghuis vindt het vooral belangrijk dat de twee generaties 
elkaar beter leren kennen, elkaar respecteren en hierdoor op een vriendschap-
pelijke manier met elkaar omgaan. 

Ten Kerselaere organiseert al verschillende jaren herfst- en lentewandelingen met 
de derde graad van de basisschool naar het Provinciaal Domein De Averegten in 
Heist-op-den-Berg. Recent schrijft het woon- en zorghuis ook de scholen met 
de opleiding ‘Thuis- en bejaardenzorg’ aan. Samen gaan de leerlingen met een 
aantal bewoners van Ten Kerselaere, ook bewoners met dementie, op ontdek-
kingstocht in het wandeldomein. In de lente ontdekken de initiatiefnemers sa-
men de bloeiende natuur aan de hand van themawandelingen. Zo was er een 
bezoek aan de boerderij waar de lammetjes zich van hun beste kant toonden 
en waar thee gedronken werd van zelfgeplukte kruiden. Op een ander moment 
stond de geneeskrachtige werking van kruiden centraal. Ouderen vertelden wat 
je vroeger standaard in het medicijnkastje aantrof en wat zij deden bij brand-
wonden of tandpijn. Jongeren konden dan inpikken en toelichten welke kruiden 
ze nu al kennen. Tot slot gingen ze samen naar de blokhut om er zelf een zalfje 
te maken tegen wondjes met bijenwas en olie. Ook een boeiend gespreksonder-
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werp vormden de wonderen van de natuur. Zo had je vroeger de mythe dat zwa-
luwen zich tijdens de wintermaanden verstopten in een composthoop om dan 
in de lente weer te voorschijn te komen. Een aantal van die mythes zijn intussen 
uitgeklaard, maar jong en oud konden samen babbelen over dat wat hen in de 
natuur nog steeds verwondert…

Minder denken in stereotypen
Deze ongedwongen ontmoetingen zijn een win-win voor álle deelnemers.  
Jongeren leren tijdens deze momenten minder stereotiep te denken over ouderen.  
Mogelijke angstgevoelens die ze eerder ervaren hadden bij dementie verdwijnen, 
net omdat ze beseffen dat ouderen veel meer zijn dan enkel hun aandoening. 
Door hun contact met kwetsbare mensen wordt hun verantwoordelijkheids-
gevoel aangewakkerd en tegelijk groeit hun zelfvertrouwen. 

De ouderen krijgen nieuwe sociale rollen door deze contacten. Door het leven 
in het bos worden herinneringen en verborgen kennis opgehaald bij de oude-
ren, uitgewisseld en versterkt met de belevenissen van de kinderen. Ze zijn niet 
langer “zorgbehoevend”, maar mensen met een levensverhaal die jongeren nog 
heel wat nieuws kunnen leren. Het ophalen van herinneringen (reminiscentie) 
stimuleert ook het langetermijngeheugen van de ouderen. Het vertellen van her-
inneringen aan elkaar in de rustgevende context van het bos bevordert boven-
dien de sociale contacten tussen de bewoners onderling, de medewerkers en de 
vrijwilligers.
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ContaCt met de lagere sChool

De ene week educatief,  
de andere week ontspanning
Wie?  
Vzw De Bron en Basisschool Bevegem uit Zottegem
Wat? 
Samen lezen en knutselen
Doelgroep?  
Leerlingen uit het eerste leerjaar

Vzw De Bron bestaat uit een woonzorg- en een dagverzorgingscentrum. In 2013 
ging het dagverzorgingscentrum een samenwerking aan met een lagere school 
uit de buurt. De ervaring leert immers dat de senioren enorm opleven van het 
contact met de jongere generatie. Wanneer kinderen naar het dagverzorgings-
centrum komen, heerst er onmiddellijk een aangename en uitgelaten sfeer. De 
ouderen worden als het ware op sleeptouw genomen door het enthousiasme 
van de kinderen. Vzw De Bron besliste dan ook om intergenerationeel werken te 
verankeren in de organisatie.

De Bron nam eerst en vooral contact op met een dichtbijgelegen lagere school. 
In een eerste fase lichtte de vzw het project en de doelstellingen schriftelijk toe. 
De school reageerde meteen positief, aangezien ook zij overtuigd waren van de 
meerwaarde van een samenwerking, óók voor de jongeren. De school bracht de 
ergotherapeut van het dagverzorgingscentrum in contact met de leerkrachten 
van het eerste leerjaar. Samen beslisten ze dat er op maandagnamiddag telkens 
een klasje uit het eerste leerjaar op bezoek zou komen bij de ouderen. De be-
doeling is dat de leerlingen er de ene week komen voorlezen en dat de senioren 
optreden als leesouders. De andere week is de activiteit wat luchtiger: dan is het 
tijd om samen te knutselen, waarbij senioren en leerlingen elkaar helpen om de 
activiteit tot een goed einde te brengen. 

Empowerment
De senioren zitten vaak in een positie waarbij ze afhankelijk zijn van de zorg-
verleners. Vzw De Bron vindt het belangrijk voor het welzijn en de eigenwaarde 
van de senioren dat ook zij zich eens in de situatie bevinden waarbij ze hun 
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eigen kwaliteiten (bijvoorbeeld goed kunnen rekenen en lezen) en krachten 
kunnen benutten. Doordat ze in dit project optreden als leesouder en dus op 
hun beurt kinderen kunnen helpen bij het leren lezen, evolueert hun zelfbeeld 
in positieve zin. Verder zorgt het contact met de kinderen voor een aangename 
sfeer. De mensen vertellen graag aan de kinderen en genieten volop van de extra 
aandacht. Voor de kinderen is het aangenaam dat ze buiten de schoolmuren 
hun leesvaardigheden kunnen oefenen. In de bewoners herkennen ze vaak hun 
grootouders en dat zorgt ervoor dat ze zich ontspannen voelen. Verder vindt de 
school het belangrijk dat de leerlingen al eens in contact komen met deze doel-
groep. Ze leren zo ook samenwerken met de senioren. 

Aandachtspunten?
• een goede planning van projectnamiddagen zodat er geen tijdsgebrek  

(of tijd te veel) is;
• voldoende begeleiding door extra personeel, stagiaires, vrijwilligers uit het 

woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum ofwel door extra begeleiding van 
de school (opvoeders, secretariaatsmedewerkers…);

• nood aan voldoende ruimte en materiaal in de voorziening. 
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ContaCt met de lagere sChool

Op kamp bij oma en opa
Wie?  
Wzc Haagwinde in Maarkedal
Wat? 
Kinderkamp in het woonzorgcentrum
Doelgroep?  
Kinderen tussen 10 en 15 jaar
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Het woonzorgcentrum Haagwinde organiseert al een viertal jaar op rij op eigen 
initiatief een kamp voor een 15-tal kinderen. Zij kamperen in de tuin van het 
woonzorgcentrum en doen samen met de bewoners tal van activiteiten. De kin-
deren die zich inschrijven, doen dat vaak heel bewust. Zo kon een elfjarig jonge-
tje kiezen voor een voetbalkamp of het kamp in het woonzorgcentrum. Hij ging 
doelgericht voor dat laatste!

Twee monitoren, begeleid door een ergotherapeut van het woonzorgcentrum, 
nemen de regie van het kamp in handen. Met een flinke dosis creativiteit be-
reiden zij het kamp zorgvuldig voor. Dit jaar zijn de monitoren van dienst twee 
jongeren die zelf nog gekampeerd hebben in het woonzorgcentrum. Het beste 
bewijs dat het kamp wordt gesmaakt.

Elk jaar wordt gewerkt rond een ander thema. Een jaar ging de volledige aan-
dacht naar het thema ‘muziek’, waarbij de hulp van de kinderen erg welkom 
was voor de bewoners die deel uitmaken van het koor ‘Walnoot’. Beide genera-
ties staken heel wat van elkaar op: de ouderen proefden van de favoriete muziek 
van de jeugd, zij op hun beurt leerden wat vroeger ‘hip’ was. Een ander thema 
vormden ‘de Olympische Spelen’ of ‘het leven op de boerderij – vroeger en nu’.

De ouderen krijgen enige tijd op voorhand een gedetailleerde planning. Meestal 
staat er zowel ’s morgens als ’s middags een activiteit op het programma, maar 
het is uiteraard aan de ouderen om al dan niet aan te sluiten. Tussendoor berei-
den de kinderen alles voor. 

’s Middags eten de jongeren samen met de ouderen, maar ’s morgens zorgen 
ze zelf voor hun ontbijt. Ze gaan naar de keuken, bereiden daar de ontbijtkar 
voor, eten in de zaal en zorgen zélf voor het opruimen van de tafel en de afwas.  
’s Avonds staat er ook vaak nog een activiteit op het programma voor de jonge-
ren. Zo bezochten de jongeren ooit een nabijgelegen boerderij, waarbij ze na-
dien met een tractor en kar werden teruggebracht naar het woonzorgcentrum. 

Bekendmaking?
Echt reclame maakt het woonzorgcentrum niet voor zijn activiteiten. Dikwijls 
kennen de kinderen een van de bewoners of iemand van het personeel. Of een 
tevreden jongere brengt het jaar nadien al eens een vriendje mee. De reputatie 
groeit dus gestaag, en dat is ook prima zo. Het woonzorgcentrum mikt op een 
groep van maximaal 15 jongeren, de volle vlucht vooruit is dus nergens voor 
nodig. Kostprijs voor het kamp is een erg democratische 5 euro per dag. Het 
initiatief van wzc Haagwinde wekte inmiddels zoveel bewondering op dat twee 
bewoners, twee animatoren en twee kinderen werden uitgenodigd in een zitting 
van de Senaat over intergenerationaliteit.
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Een voorbereidende les  
over het woonzorgcentrum
Wie?  
Wzc Mariahuis en de vrije basisschool Gavere-Semmerzake
Wat? 
Samen rolstoeldansen en naar de kermis gaan
Doelgroep?  
Leerlingen van het zesde leerjaar

Woonzorgcentrum Mariahuis en de nabijgelegen basisschool werken al een hele 
tijd intergenerationeel samen. Oorspronkelijk kwamen kinderen van verschil-
lende leeftijdsgroepen langs voor tal van activiteiten. De positieve reacties van 
oud en jong zetten de initiatiefnemers aan om hun project verder uit te werken.

Het woonzorgcentrum en de school kozen ervoor om zich te focussen op één 
leeftijdsgroep: de leerlingen van het zesde leerjaar. Zij brengen een maandelijks 
bezoek aan het woonzorgcentrum waarbij verschillende activiteiten aan bod ko-
men. Voorbeelden zijn: een rondleiding in het woonzorgcentrum, volksspelen, 
kerstevocatie, rolstoeldansen, les in het woonzorgcentrum (wiskunde en Frans). 
Ook de ouderen verlaten regelmatig hun vertrouwde habitat voor initiatieven 
buitenshuis, zoals een bezoek aan de school en het meevolgen van de turnles of 
een bedevaart naar Oostakker… Daarnaast bezoeken ze samen de kermis, waar-
bij de leerlingen de ouderen begeleiden in hun rolstoel, oliebollen halen en de 
ouderen ook helpen bij het eten. Aangezien dit een van de laatste activiteiten is, 
weten de kinderen intussen hoe dat moet.

De activiteiten worden uitgedacht door de animator en ergotherapeut van het 
woonzorgcentrum samen met de leerkrachten van de school. Bij aanvang van 
het project kwamen zij hiervoor maandelijks samen, nu is dat drie à vier keer 
per jaar. Elke activiteit wordt achteraf ook geëvalueerd.

Voorbereidende les
Ook de leerlingen van het vijfde leerjaar komen al een keer langs om kennis te 
maken. Bovendien geeft de directeur van het woonzorgcentrum een voorberei-
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dende les aan de leerlingen, waarin ze vragen kunnen stellen. Zo vragen ze zich 
af hoeveel bewoners er zijn, met hoeveel personeelsleden ze voor hen zorgen, 
wat dementie is… Ook worden een aantal misverstanden de wereld uitgeholpen 
zoals de overtuiging dat de ouderen niet meer buiten komen.

De reacties op het einde van het schooljaar zijn ook hier erg positief bij jong en 
oud. Waar kinderen in het begin bang zijn van de ouderen, komen ze op het 
einde graag op bezoek. Een aantal leerlingen blijft zelfs langskomen nadat het 
schooljaar voorbij is. Een hele kleine minderheid blijft weigerachtig tegenover 
de oudere generatie staan. 
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Kinderen zijn blij dat  
ouderen hen herkennen
Wie?  
Wzc Ter Engelen en de vrije basisschool Bengel uit Lokeren
Wat? 
Activiteiten het hele jaar door
Doelgroep?  
Leerlingen van de kleuter- en lagere school

Kinderen en oudere mensen hebben iets bijzonders: de jonge garde heeft zijn 
typische onschuld, de ouderen hebben wijsheid en levenservaring. Breng die 
onschuld en die wijsheid samen en je krijgt sowieso een succesformule, menen 
woonzorgcentrum Ter Engelen en basisschool Bengel van naast de deur. 

Twintig jaar geleden startten het woonzorgcentrum en de school hun samen-
werking op kleine schaal: de kleutertjes kwamen dan eens langs om een liedje 
te zingen voor oma- en opadag. Bij die eerste kennismaking bloeide iets dat zo 
mooi, zo puur en zo natuurlijk was dat de initiatiefnemers verder wilden gaan 
en andere doelgroepen wilden betrekken. Vooral de kinderen van het zesde 
leerjaar werden van dan af ingeschakeld om de bewoners een leuke namiddag 
te bezorgen, maar ook de andere klassen kwamen geregeld eens langs. 

Om de activiteitenkalender vast te leggen, vergaderen de animatrices van het 
woonzorgcentrum regelmatig. Ook in de school is er een werkgroep die de plan-
ning met het wzc elke maand voorbereidt. Opvallend is dat in de beginjaren 
van de samenwerking de bewoners nog mobieler waren en fysiek meer zaken 
aankonden. Zo waren er vrij actieve turnlesjes en zangnamiddagen waar zelfs 
nog dansjes kwamen bij kijken. De bewoners bezochten ook regelmatig de 
school. Zodoende was de brug meer wederzijds. Doorheen de jaren steeg ech-
ter de zorgbehoevendheid van de bewoners. Daar probeert men nu met andere 
activiteiten op in te spelen, aangepast voor kleinere groepjes om de interactie te 
verzekeren. Zo is er een zangnamiddag, een karaokefuif, een sneukeltocht, een 
carnavalsfeest, een kooknamiddag, een boerderijbezoek, een filmnamiddag 
met fotoreportage, gezelschapsspelletjes, een kaartnamiddag, een musical in 
het woonzorgcentrum… Bij grotere projecten dienen de initiatiefnemers aanvra-
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gen voor samenwerkingsprojecten in: zo hadden ze er eentje om ‘moestuintjes’ 
voor oud en jong op te zetten en eentje om ‘huisdieren’ aan te schaffen. 

Uiteraard vraagt dit intergenerationeel samenwerken enige tijdsinvestering, 
maar het is de moeite waard. Alles moet uiteraard goed besproken en gepland 
worden: het is geen tussendoortje. Belangrijk is samen overleggen: wat willen 
de kinderen en wat willen de bewoners? Zowel de kinderen als de bewoners 
moeten het leuk vinden, ze moeten er iets aan hebben en het mag niets gefor-
ceerd zijn.

Een paar quotes uit de zesde klas
Divinia: “Ik vond het heel tof om met de mensen samen te werken. Ze zijn altijd 
heel blij wanneer je zorgzaam met ze omgaat en willen je altijd bedanken door 
iets te geven, ook al heb je maar een kleine moeite gedaan. Ook is het leuk om 
achteraf te zien dat mensen met wie je vaak samenwerkte je bij een volgende 
activiteit herkennen en blij zijn om je terug te zien. De meeste mensen zijn heel 
vriendelijk en vertellen graag boeiende verhalen uit hun tijd. Vooral de mensen 
die weinig of zelden bezoek krijgen zijn echt reuzeblij als ze ons zien!”

Jasper: “Als we de nieuwjaarsbrieven voorzingen, beginnen sommige mensen 
zelfs te wenen van vreugde.” 

Ghizlane: “Het was leuk om jeugdverhalen te horen van de mensen uit het 
rustoord en sommige mensen herkenden mij nog van de vorige bezoekjes!”
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ContaCt met de middelbare sChool

Jongeren betrekken ouderen 
bij hun eindwerk 
Wie?  
Wzc Aqua Vitae en het Sint-Vincentiusinstituut in Gijzegem
Wat? 
Sportnamiddag voor de ouderen in het kader van een eindwerk
Doelgroep?  
Leerlingen uit de derde graad
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Leerlingen van het zesde jaar LOSP (lichamelijke opvoeding en sport) organi-
seerden in het kader van hun eindwerk een sportnamiddag voor de ouderen van 
het woonzorgcentrum. Twee jaar geleden deed een andere klas hen dat al voor. 
De organisaties, die overigens op hetzelfde domein gehuisvest zijn, werken zo 
veel mogelijk samen om het contact tussen de verschillende generaties te ver-
sterken. 

Om de sportnamiddag optimaal voor te bereiden, volgden de studenten eerder 
al een gymnastiekactiviteit in het woonzorgcentrum. Zo konden ze actief leren 
wat de bewoners nog allemaal aankunnen. 

In de hoop dat vele ouderen aan de sportnamiddag zouden deelnemen, deelden
de studenten flyers uit aan alle bewoners van het woonzorgcentrum en de ser-
viceflats. Zo konden de senioren kennismaken met de leerlingen en kregen ze een 
goed beeld van de sportnamiddag. De leerlingen hingen ook een aantal affiches 
op in het woonzorgcentrum om nog meer ouderen naar hun activiteit te lokken.
 

De dag van de waarheid
Bij aanvang van de sportactiviteit kwamen de leerlingen de bewoners zelf opha-
len om ze te begeleiden naar de sporthal. Belangrijk aandachtspunt bleek dat 
het nodige vervoer en de gewenste begeleiding aanwezig moesten zijn. Aange-
zien de activiteit zo een bijval kende, moest ook worden afgesproken wie verant-
woordelijk was voor de juiste verplaatsing van elke oudere.

Zodra iedereen aanwezig was, startten de jongeren een gezamenlijke opwar-
ming. Vervolgens deelden ze de ouderen in twee groepen op, zodat ze afwisse-
lend bewegingsoefeningen en balspelen konden uitvoeren. Voor de bewegings-
oefeningen zette iedereen zich in een grote kring en in het midden deed een 
leerling de oefeningen voor. De ouderen zelf konden uiteraard op een stoel zit-
ten. Er werden verschillende attributen gebruikt zoals hoepels, stokken, sjaals 
en kleine balletjes. Bij de balspelen (hockey, ringwerpen, petanque, kegelen en 
baseballen) werden de bewoners in kleinere groepjes verdeeld zodat ze telkens 
konden doorschuiven van de ene activiteit naar de andere. Om de sportieve na-
middag af te sluiten hadden de leerlingen nog een gezond vieruurtje voorzien. 

Zowel de bewoners als de leerlingen waren zeer positief over de sportnamiddag 
en gaven aan een positiever beeld te hebben gekregen van de andere generatie. 
De leerlingen hadden veel voorbereidingswerk gedaan en voelden zich dan ook 
erg tevreden met de opkomst van de ouderen. Ze vonden het ook leuk om eens 
met een andere generatie in contact te komen en rekening te houden met hun 
specifieke behoeften. De bewoners waren dolenthousiast over de goede organi-
satie en de warme ontvangst. Ze vonden het zeker voor herhaling vatbaar. Op 
het eind van de dag waren ze moe, maar erg gelukkig. 
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Jeugdkamp in het  
woonzorgcentrum
Wie?  
Wzc Sint-Jozef in Oostkamp in samenwerking met Joka
Wat? 
Jongerenkamp in het woonzorgcentrum
Doelgroep?  
15-plussers

Woonzorgcentrum Sint-Jozef uit Oostkamp kent een lange traditie in intergene-
rationeel werken. Wat ooit startte als een project, maakt nu vast deel uit van de 
werking van het woonzorgcentrum. Zo hoopt het woonzorgcentrum een open 
huis te zijn voor de ouderen dat hen in contact brengt met de buitenwereld en 
andere generaties (jongeren, vrijwilligers…).

Het woonzorgcentrum organiseert elk jaar in september een bijeenkomst met 
de directeurs van vier verschillende scholen om de activiteiten voor het ko-
mende jaar vast te leggen en een schoolprogramma op te stellen. Oud en jong 
bewegen een heel jaar samen, spelen gezelschapsspelen, knutselen, wande-
len, lezen… Een hele mix van bijzondere activiteiten, waarbij zowel de jonge-
ren naar het woonzorgcentrum komen als de ouderen een bezoekje brengen 
aan de school.

Een midweek lang kamperen
Sinds 1995 organiseert het woonzorgcentrum in de zomermaanden in huis een 
Joka-kamp (jongerenkamp). Joka, een dochterorganisatie van vrijwilligers-
organisatie Present, biedt zes tot acht jongeren de gelegenheid om samen op 
kamp te gaan in de ouderenzorg, voorzieningen voor personen met beperking 
of voor personen met psychische problemen. Ze steken er de handen uit de 
mouwen, zetten leuke activiteiten op en laten een frisse wind waaien in de 
voorziening.

“Jokakampers” zijn vaak mensen die op zoek zijn naar de juiste studierich-
ting of naar een levensechte aanvulling op een gekozen studierichting. Ze 
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werken tijdens hun verblijf rond een bepaald thema, maar helpen ook actief 
mee tijdens de maaltijden en de activiteiten, doen kamerbezoeken, wande-
len met de ouderen, en zoveel meer. Op voorhand krijgen ze de nodige vor-
ming van Joka.

Intern houdt de ergotherapeute van woonzorgcentrum Sint-Jozef zich bezig met 
de organisatie en opvolging van het kamp. Vooraf komen de “kampers” al eens 
langs om het thema uit te werken en de afspraken te overlopen. Ze krijgen dan 
ook een korte rondleiding in het woonzorgcentrum. 

Aandachtspunten
Het opzetten van een succesvol Jokakamp vraagt tijd en energie van het per-
soneel in het woonzorgcentrum. Wanneer de jongeren de eerste dag aanko-
men, voelen ze zich onwennig. Het is dan ook cruciaal dat de verantwoorde-
lijke dagelijks tijd maakt om met de kampers en de kampverantwoordelijke 
van gedachten te wisselen. Op zo’n moment kunnen kampers vertellen wat 
ze hebben meegemaakt, hun indrukken doorgeven en luisteren naar elkaars 
ervaringen. 

Er is ook een enorme evolutie doorheen de midweek: tegen het einde van de 
week kennen ze de namen van de ouderen en hun voorkeuren (wie drinkt wat 
bijvoorbeeld). De kampers zijn meestal erg blij met hun verblijf en leren zowel 
van elkaar als van de ouderen. De ouderen zelf zijn enorm opgetogen met de 
extra aandacht die ze van de kampers krijgen en koesteren de foto’s en het aan-
denken dat de jongeren voor hen maken…
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ContaCt met de buurt

Haal de marktkramers naar 
het woonzorgcentrum
Wie?  
Centrum voor Ouderenzorg Sint-Jozef uit Woumen
Wat? 
Marktnamiddag in het woonzorgcentrum
Doelgroep?  
De buurt

30
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Het Centrum voor Ouderenzorg Sint-Jozef kiest er bewust voor om niet op een 
eiland te leven. Een aantal jaren geleden zocht het centrum naar een manier 
om beter geïntegreerd te raken in de buurtgemeenschap. Toen de dochter van 
een bewoonster met het voorstel kwam om op woensdagnamiddag samen een 
marktnamiddag te organiseren voor Moederdag, was de directie onmiddellijk 
voor het idee gewonnen. 

In 2011 organiseerde het woonzorgcentrum zijn eerste marktnamiddag en dit 
initiatief groeide meteen uit tot een jaarlijkse traditie. Telkens is er één kraam-
pje voor groenten en fruit, een ander voor ondergoed, eentje voor bovenkledij, 
ijsjes, snoep, schoenen, make-up... Daarnaast nemen ook enkele marktkramers 
uit het dorp deel aan de marktnamiddag. In totaal maken een 15-tal markt-
kramers hun opwachting. 

Voor de kinderen voorziet het woonzorgcentrum een springkasteel en er is ook 
een drankstand waar de bezoekers tegen een democratische prijs iets kunnen 
drinken. De marktnamiddag is een uitgelezen kans om mensen die geen con-
necties hebben met het woonzorgcentrum tot daar te krijgen. Die dag krijgen 
heel veel bewoners bezoek, ook van mensen die minder vaak in het woon-
zorgcentrum komen, zoals de kleinkinderen met hun kinderen. Vele bewoners  
kijken dan ook enorm uit naar deze dag: samen met hun familie naar de markt. 

Enige minpuntje is het weer: dat is een zeer bepalende factor voor het slagen 
van deze namiddag. Bij mooi weer is het een succesverhaal, waarbij mensen 
hun aankopen zelfs uitstellen tot op de marktnamiddag. Bij slecht weer komen 
minder mensen naar de markt en blijven de bewoners liever binnen. 

Bekendmaking van het initiatief?
Het Centrum voor Ouderenzorg heeft het grote geluk gebruik te kunnen maken 
van de contacten van de dochter van een van de bewoners, maar de directrice 
en ergotherapeute zorgen zélf voor de interne en externe communicatie over het 
evenement.  Concreet worden de volgende middelen ingezet:
• mailing naar medewerkers, familie, huisartsen, leden raad van bestuur enz.;
• ophangen van affiches bij plaatselijke zelfstandigen en in het woonzorgcentrum;
• melding van de marktnamiddag in de stadskrant;
• reclamebord ter hoogte van de hoofdingang van het woonzorgcentrum;
• flyeren in het dorp en nabijgelegen dorpen;
• verspreiding van flyers via diverse deelnemende marktkramers;
• flyeren via de leerlingen en kleuters van de nabijgelegen school.

Waarom dit initiatief zo positief onthaald wordt, spreekt voor zich. Vroeger gin-
gen bewoners heel vaak naar de markt, maar door hun zware zorgbehoevend-
heid lukt dat niet meer. De markt naar het woonzorgcentrum halen blijkt dan 
ook het beste van twee werelden.
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Verenigingen bijstaan om  
‘dementievriendelijk’ te worden
Wie?  
Zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke en Zorgcentrum Sint-Jozef Passendale  
met de gemeente Zonnebeke
Wat? 
Label dementievriendelijke seniorenverenigingen
Doelgroep?  
Seniorenverenigingen uit Zonnebeke

Dementie kan iedereen overkomen. Vroeg of laat komt iedereen ermee in con-
tact in zijn naaste familie of omgeving. We kunnen best leren om op een zo ge-
woon mogelijke manier met dementie om te gaan en de aandoening te bekijken 
als een realiteit in het leven van hoe langer hoe meer mensen.

De gemeente Zonnebeke, zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke en zorgcentrum 
Sint-Jozef Passendale zien daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de se-
niorenverenigingen. Zij hebben wekelijks te maken met een grote groep van 
50-plussers. De kans is dan ook meer dan reëel dat daar mensen met begin-
nende dementie aanwezig zijn. De seniorenverenigingen hebben de belangrij-
ke opdracht hun activiteiten ook deels te richten op mensen met dementie, en 
hen niet te weren uit de activiteiten. Maar dat is niet altijd makkelijk: hoe ga je 
bijvoorbeeld om met een persoon met beginnende dementie die nog graag wil 
komen kaarten?

De verenigingen (uit Zonnebeke, Passendale, Geluveld, Beselare en Zandvoorde) 
staan voor  de uitdaging om het label ‘dementievriendelijke seniorenvereniging’ 
te behalen tussen 1 september 2013 en 15 augustus 2014. Daartoe moet de seni-
orenvereniging twee activiteiten in het zorgcentrum organiseren en daarbij ook 
ouderen met dementie betrekken. Aangehaalde voorbeelden zijn de organisa-
tie van een dansnamiddag waarbij mensen met dementie worden uitgenodigd 
om samen te dansen of een kooknamiddag van een vrouwenvereniging. Ook is 
het de bedoeling dat de seniorenvereniging twee activiteiten buiten het zorg-
centrum organiseert, en daarbij ook mensen met dementie uitnodigt. Mogelijke 
initiatieven zijn hier: samen met een bewoner met dementie een namiddag gaan 
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vissen, een koffietje gaan drinken op een terras met bewoners met dementie, 
personen met dementie uitnodigen op het kerstfeest… 

Belangrijk is dat tijdens de activiteiten personen met dementie en leden van 
de seniorenvereniging met elkaar babbelen zodat de levende taboes en foute 
opvattingen geleidelijk aan kunnen wegebben. 

Voor de geïnteresseerde verenigingen wordt een infosessie georganiseerd met 
praktische tips over hoe om te gaan met mensen met beginnende dementie.

De eerste labels worden uitgereikt op de dag van de vrijwilliger, zondag 5 okto-
ber 2014.
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Van 3 tot 103 –  
Kennis en emotie verjaren niet
Wie?  
Wzc Henri Vander Stokken met scholen en verenigingen uit Pepingen
Wat? 
Onder meer een ‘sociale’ dag voor de middelbare school
Doelgroep?  
Lagere school, middelbare scholen, verschillende generaties uit de gemeente

Al jaar en dag kleuren activiteiten tussen jongeren en ouderen het leven in woon-
zorgcentrum Henri Vander Stokken uit Pepingen. Het opzet is om de sociale 
vaardigheden van beide partijen te stimuleren, de samenwerking en solidariteit 
tussen de verschillende generaties te bevorderen en de kloof tussen jong en oud 
te dichten. Of het nu actief of passief is: intergenerationeel werken brengt de 
bewoners steevast iets bij. Zonder uitzondering brengt het samenzijn met jonge 
mensen telkens heel veel positieve gevoelens bij de bewoners naar boven: hun 
energie werkt erg aanstekelijk. Uit de jarenlange ervaring en de samenwerking 
met scholen en verenigingen blijkt dat ook jonge mensen heel wat voldoening 
halen uit de bezoeken. Vaak krijgen ze een totaal ander, positiever beeld van ou-
deren. Centraal in elk van de projecten staan wederzijdse aandacht, respect en 
dialoog. De interactie tussen jong en oud leverde meerdere boeiende, en soms 
emotionele momenten op, zowel bij de kinderen als bij de “zilveren jeugd”. 

Voor elk wat wils
Elke maand komt er van lagere school Harten Troef uit Pepingen een ander leer-
jaar langs (ook de kleutertjes maken hun opwachting). Telkens verrichten zij 
een andere activiteit: kleuterturnen, gezelschapsspelen, een sportnamiddag, 
zitdansen, een herfstwandeling, een Sinterklaasshow door de leerlingen of 
geschiedenisprojecten waarin oorlogsverhalen worden verteld… Het zijn maar 
een aantal voorbeelden van de activiteiten die de laatste jaren plaatsvonden. 
Tijdens de Roefeldag (een dag waarop kinderen van de basisschool bij organisa-
ties een kijkje achter de schermen kunnen nemen) zetten het woonzorgcentrum 
en zijn bewoners de deuren open en kunnen de kinderen van de gemeente een 
handje toesteken.

Intergenerationele samenwerking gebeurt ook met de leerlingen uit het middel-
baar onderwijs. De leerlingen van de middelbare school Don Bosco uit Halle 
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komen één keer per jaar langs voor een ‘sociale dag’ met de bewoners. De or-
ganisatie van de sociale dag ligt in handen van de school: een leerkracht con-
tacteert vooraf het woonzorgcentrum om te vragen of de leerlingen welkom zijn 
en doet de verdeling van de klassen. Vooraf denkt het team van het woonzorg-
centrum na over activiteiten die de leerlingen samen met de bewoners kunnen 
doen, vertellen de medewerkers aan de bewoners waarom de leerlingen naar 
het woonzorgcentrum komen… De dag zelf krijgen de leerlingen tijdens de voor-
middag een rondleiding met uitleg over de werking van het woonzorgcentrum. 
Nadien volgt een krantenuurtje met de bewoners en in de namiddag begelei-
den de leerlingen de bewoners zelf tijdens een activiteit. Zo hebben zij samen al 
kaartgespeeld, aan bloemschikken gedaan of een namiddag groepsgymnastiek 
opgezet. De leerlingen zijn over het algemeen zeer positief verrast, net als hun 
begeleidende leerkracht. Jongens en meisjes die in de klas bijvoorbeeld niet 
steeds de meest meegaande zijn, lieten zich tijdens de sociale dag al eens van 
een andere kant zien...

De leerlingen van een andere middelbare school, het Heilig Hart & College van 
Halle, starten het begin van het jaar dan weer steevast met een verwennamid-
dag voor alle bewoners van het woonzorgcentrum: een handmassage, voetmas-
sage, gelaatsverzorging, nagelverzorging… Niets is hen te veel! 

Ook de relatie en de interactiviteit met de kinderen van de familie van de  
bewoners wordt gestimuleerd. Met Pasen bijvoorbeeld organiseert het animatie-
team een namiddag voor de bewoners en hun (achter)kleinkinderen, waarbij ze 
samen op zoek kunnen gaan naar paaseieren. Ook met Halloween kunnen ze 
samen griezelen en genieten van heerlijke chocolademelk…

Na al die jaren ervaart het woonzorgcentrum dat er niet langer een kloof is tus-
sen “jong” en “oud”, maar dat er een brug tussen beide is gebouwd, waaruit elke 
generatie zijn voordeel haalt. 
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ContaCt met de buurt

Honden voeren de show
Wie?  
Wzc Zonnewende uit Kapellen met andere verenigingen
Wat? 
Onder meer bezoek van Ziekenzorg en een hondenshow
Doelgroep?  
Vrijwilligers 

Woonzorgcentrum Zonnewende werkt samen met tal van scholen en verenigin-
gen aan een waaier aan activiteiten. Ze staan open voor álles, of het nu gaat om 
een optreden van een cheerleadergroep via de Weight Watchers, de organisatie 
van een Afrikaanse namiddag of de deelname van bewoners aan het huwelijk van 
een medewerker. Integratie in de buurt en contact met bewoners van Kapellen 
vindt wzc Zonnewende van cruciaal belang. Een aandachtspunt is er steeds voor 
te zorgen dat er voldoende interactie is met de ouderen van het woonzorgcentrum.

Bezoek van Ziekenzorg
Een tiental jaar geleden zocht het team van Ziekenzorg een gepaste zaal om 
hun namiddagen te verzorgen. Bij hun zoektocht kwamen ze terecht bij woon-
zorgcentrum Zonnewende. Het is een ideale locatie voor Ziekenzorg en voor de 
bewoners is het aangenaam dat ze de deur niet uit hoeven om deel te nemen 
aan deze namiddagen. De activiteiten zelf worden volledig door de ploeg van 
Ziekenzorg georganiseerd: het kan gaan om een optreden van een artiest, een 
infonamiddag of een themanamiddag. Het woonzorgcentrum zorgt voor het 
benodigde materiaal (tafels, stoelen, borden en kopjes…) en voorziet koffie en 
thee. De ouderen zijn alvast enthousiast: de zaal zit steeds afgeladen vol. Voor 
sommigen is het wel wat te druk, zij gaan dan wat sneller terug naar hun kamer.

Hondenshow
Onlangs ging er, op initiatief van een hondenclub, een hondenshow door
in het woonzorgcentrum. Daarvoor was uiteraard een goede afstemming nodig 
tussen het animatieteam van het woonzorgcentrum en de hondenclub. Op hun 
vraag voorzag het woonzorgcentrum in de zaal voldoende ruimte voor de hon-
den en hun begeleiders. Na de show kregen de bewoners de kans om vrijblij-
vend even de honden te aaien. Sommige bewoners vonden zo’n show toch wat 
onnatuurlijk en hadden medelijden met de honden. De mensen van de hon-
denclub gingen daarop echt in dialoog en antwoordden zeer begripvol op hun 
vragen, wat bijzonder werd gewaardeerd door de bewoners!
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Beeldreportages
De beeldreportages zijn te bekijken op het Youtube-kanaal van Zorgnet  
Vlaanderen (www.youtube.com/zorgnetvlaanderen). Hieronder beschrijven we 
kort hun inhoud.

Huize Zonnelied in Ieper
De eerste week van juli vindt in Huize Zonnelied een JOKA-kamp plaats. Samen 
met de jongeren (allemaal 16-plussers) organiseert het woonzorgcentrum een 
burenfeest, met deze keer als thema ‘Vlaamse kermis’. Ook kinderen van de la-
gere en middelbare school steken een handje toe bij de straatanimatie (circus), 
net als een heleboel vrijwilligers en medewerkers. Op het feest worden bewo-
ners samen met kinderen, kleinkinderen en familieleden uitgenodigd. Ook de 
buurtbewoners zijn van harte welkom.

Wzc Sint-Jozef in Moerzeke
Woonzorgcentrum Sint-Jozef heeft een lange traditie in intergenerationeel wer-
ken. Zowel de kinderen van de kleuterschool als de kinderen van de lagere school  
komen het hele jaar door regelmatig over de vloer. Meestal in kleine groepjes, om 
zo de interactiviteit te bewaken. Ook studenten onderwijs van de Erasmushoge-
school in Jette worden bewust ondergedompeld in het belang van intergenera-
tioneel werken. In de reportage komt het slotmoment met de kleuters in beeld, 
een leuke maar atypische activiteit gezien de enorme opkomst van 80 kinderen! 

Veilige Have in Aalter
Sinds mei 2013 is er een kinderdagverblijf verbonden aan woonzorgcentrum 
Veilige Have in Aalter. Er is plaats voor 17 kindjes: twee derde is familie van het 
personeel, de anderen zijn kindjes van gezinnen uit de omgeving. 

Wzc Maria Boodschap in Niel
Samen met de ouderen die dat wensen, trekken animatoren en vrijwilligers van 
woonzorgcentrum Maria Boodschap naar het nabijgelegen Technisch Atheneum 
Den Biezerd. Daar zorgen de leerlingen van het zesde jaar Haarzorg voor een 
absolute verwenochtend: de ouderen krijgen een kapsel naar wens en ook hun 
nagels worden gelakt. Andere leerlingen zorgen voor heerlijke suikervrije wafels 
en een potje koffie. Voor de ouderen is het dan wel absoluut genieten, voor de 
jongeren betekent dit een extra ervaring met bepaalde haartechnieken die ze 
anders nauwelijks nog kunnen uitoefenen (denk aan de beruchte ‘watergolf’). 
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Besluit
Uit deze mooie intergenerationele voorbeelden blijkt dat de ouderenzorg leeft en 
bruist van creativiteit. Het woonzorgcentrum is geen eiland, maar een belang-
rijk deel van de samenleving. Meer en meer slaan ouderenzorgvoorzieningen 
de handen in elkaar met scholen, vrijetijdsverenigingen en andere organisaties.

Het vraagt tijd en energie van personeel, maar die inspanning weegt niet op 
tegen de grote voordelen van intergenerationeel werken. Ouderen die gecon-
fronteerd worden met een toenemende zorgbehoevendheid, worden door deze 
projecten aangesproken op hun vaardigheden, kennis, wijsheid en zorgende 
houding. Ze leven op en hun zelfvertrouwen krijgt een flinke duw. De jongeren 
leren deze andere kant van de ouderen kennen, waardoor ze hun onwennigheid 
overwinnen en een positiever beeld krijgen van de bewoners. Ze leren dat de 
zorgbehoevendheid slechts een deel is van de oudere en dat het bovenal men-
sen zijn met een bijzondere levenservaring die al hun respect verdienen. 

Uit de voorbeelden die de woonzorgcentra ons aanreikten, kunnen we alvast 
een paar belangrijke tips onthouden:
• Zorg ervoor dat je project loopt over een lange termijn. Kortstondige of een-

malige contacten hebben eerder een negatieve impact op het beeld dat jon-
geren van de oudere generatie hebben.

• Start geleidelijk aan en probeer niet ineens verschillende doelgroepen naar 
het woonzorgcentrum te halen. Eens je goed van start bent, is het uiteraard 
wel mogelijk er een tweede of derde leeftijdsgroep bij te halen.

• Breng de wensen van je doelgroep duidelijk in kaart: kleuters voelen zich uiter-
aard geprikkeld door andere activiteiten dan jongeren uit de lagere school of de 
middelbare school. Verlies ook de noden van de ouderen niet uit het oog.
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• Een direct contact tussen jong en oud is onontbeerlijk. Het is dus aan de ini-
tiatiefnemers om activiteiten uit te denken die de interactie stimuleren en 
waaruit niet alleen de jongeren maar ook de ouderen wat halen.

• De zorgbehoevendheid van de ouderen in de woonzorgcentra neemt toe. 
Vaak worden dezelfde bewoners aangesproken die fysiek of mentaal nog iets 
sterker staan. Zorg dat je hen niet overbevraagt. Doe eventueel een beroep op 
ouderen uit het dagverzorgingscentrum of van de serviceflats.

• Intergenerationeel samenwerken is geen tussendoortje: het vraagt enige 
tijdsinvestering van het personeel. Alles moet uiteraard goed besproken en 
gepland worden.

• …

Woonzorgcentra of scholen die overtuigd zijn intergenerationeel te gaan wer-
ken, hoeven het warm water niet opnieuw uit te vinden. Wzc Sint-Jozef zette een 
online databank (www.wijsheidverjaartniet.be) op waarmee het zijn jarenlan-
ge ervaringen wil delen met anderen. Naast uitgewerkte activiteiten, beeld- en 
videomateriaal wil het informatie geven die kan helpen bij het opstarten van 
intergenerationele samenwerkingsverbanden. Daarbij komen niet alleen good 
practices, maar ook de valkuilen aan bod. Het woonzorgcentrum wil deze data-
bank verrijken met zo veel mogelijk intergenerationele voorbeelden en nodigt 
iedereen uit om verslagjes, foto- en videobeelden aan te reiken.

We hopen alvast dat de warme verhalen uit dit boekje, uit de beeldreportages 
en beschikbaar op de online databank hun weg naar de buitenwereld vinden 
en daar een tegenwicht kunnen vormen tegen de negatieve verhalen over de 
woonzorgcentra en afhankelijke ouderen. Daarnaast koesteren we de verwach-
ting dat dit inspiratieboek voor zowel woonzorgcentra als andere organisaties 
een aanzet is om hun intergenerationele werking (verder) uit te bouwen. 
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