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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (11 februari 2021)
Het verslag werd goedgekeurd.
2. Activiteiten in het voorjaar
- Week van de opvoeding – 17 tot 23 mei
Deze laten we niet op een fysieke manier doorgaan. Er zal wel een aankondiging gedaan
worden dat het week van de opvoeding is én er zullen enkele webinars aangeboden worden.
Hoe gaan we de kansarme gezinnen bereiken? De dienst welzijn doet navraag bij de
sociale dienst.
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- Dag van de mantelzorg
Het idee van vorig jaar weer oppikken maar verplaatsen naar september zodat we iets
zekerder zijn om iets fysieks te organiseren. Het idee was: 4x 45 minuten een spreker en 15
minuten tijd voor vragen. Tussenin een halfuurtje pauze met een hapje en een drankje.
De sprekers zullen variëren van oudere tot jonge mantelzorgers. “Dagcentrum De Melde” is
bijvoorbeeld eerder gericht naar mantelzorgers met oudere zorgbehoevende personen.
Dag van de mantelzorg zal doorgaan op zaterdag 11 september of zaterdag 18 september.
Voorlopig houdt Hilde Meulemans beide data vrij. Dit is handiger om aan eventuele sprekers
verschillende mogelijke momenten door te geven.
De voordracht zou dan doorgaan in de grote zaal met achteraf een drankje en hapje in het
dagcentrum om het gezelliger te maken.
Bijkomend idee: in plaats van hele tijd sprekers kan er ook 45 minuten mantelzorgers met
elkaar in gesprek laten gaan. Dit gesprek kan geleid worden door een professional.
Er zal bij verschillende mantelzorgorganisaties gepolst worden of zij zo iemand kennen die dit
kan doen.
Het zou ook leuk zijn om iets op te starten voor jonge mantelzorgers zodat zij elkaar kunnen
vinden. We zullen dit in de uitnodiging voor september plaatsen.
We gaan niet enkel de mantelzorgers uitnodigen die een mantelzorgpremie krijgen maar ook
via Den Beiaard en sociale media proberen andere mantelzorgers te bereiken.
Voor dit jaar: Er zal een kaartje gemaakt worden met een geschenkje aan, bv. een praline of
een bloempje. Het kaartje zal een complimentenkaartje zijn dat Logo Zenneland heeft
ontworpen. Deze zullen zoals vorig jaar persoonlijk worden afgegeven. Dit lijkt ons het beste
zodat zij ook nog eens contact hebben met iemand anders. Tijdens het afgeven melden we
ook dat er in september een dag van de mantelzorg georganiseerd zal worden. Mochten zij
nog mensen kennen die mantelzorger zijn mogen deze zich ook mee inschrijven!
3. Zwemlessen personen met een beperking – update
De lessen van vorig jaar konden die allemaal doorgaan in MS-Centrum. De eerste reeks van
de volwassenen kon op 1 les na volledig doorgaan. Ook de eerste reeks van de kinderen kon
doorgaan.
Een tweede reeks voor de kinderen kon jammer genoeg niet. Maar gelukkig konden ze terecht
in het zwembad van Zaventem bij dezelfde begeleider, Johan Heymans.
De tweede reeks voor de volwassenen werd wel degelijk opgestart maar is vroegtijdig moeten
stoppen. Hierdoor waren er 4 lessen die niet zijn doorgegaan.
Johan Heymans, begeleider van de lessen, wilt graag dat deze 4 eerste lessen kunnen
ingehaald worden vooraleer er aan een nieuwe reeks voor volwassenen begonnen wordt.
Hij gaat de lessen laten doorgaan bij hem thuis in zijn verwarmd zwembad allemaal op een
corona-veilige manier!
De leden vinden dit zeer knap dat hij dit wil doen.
De lessen in het MS-Centrum zullen ten vroegste pas weer in september 2021 kunnen
heropstarten.
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4. Versmelting Welzijnsraad en Ouderenadviesraad
De welzijnsraad heeft de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd.
Er zal tijdens de volgende vergadering opnieuw een stemming gebeuren voor een voorzitter
en een ondervoorzitter.
Opmerking: wanneer is het meest praktische uur om samen te komen? 19u kan wat laat zijn
omdat er meer zaken zullen moeten besproken worden. Namiddag zou een optie zijn! Rond
13u à 14u.
5. Varia
- Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
Plantjesweekend gaat door van 17, 18 en 19 september 2021. Dit werd al gecommuniceerd
aan Ann, Godelief, Viviane, Rita en Rosine. Zij hebben vorig jaar mee de afhaling
georganiseerd. Andere vrijwilligers mogen dit steeds doorgeven!
Hopelijk gaat het dit jaar op de originele manier doorgaan met een verkoop op de
zondagsmarkt. Later meer hierover.
- Mantelzorghub
Liesbeth Degrève en Maaike De Coster hebben hierover samen een webinar gevolgd.
Mantelzorghub is een organisatie om gemeenten te helpen om mantelzorgers meer te
betrekken en zo hun noden beter te kennen. Zij kunnen helpen bij de opbouw van een
mantelzorgcafe, een mantelzorgcollege of een mantelzorghub online.
Het mantelzorgcafe speelt al een tijdje in ons achterhoofd en dit willen we zeker op lange
termijn organiseren. Dit gaat dan vooral zijn om mantelzorgers een plek te bieden waar ze
elkaar kunnen leren kennen en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen. Ook naar de gemeente
toe kan dit een laagdrempelige manier zijn om hun noden aan te kaarten.
Ook de mantelzorghub online lijkt interessant voor een jonger publiek. Heel wat jongeren zijn
ook mantelzorger maar beseffen dit niet altijd. Zij hebben niet zo vaak een plek waar ze
hierover kunnen spreken. Aangezien jongeren meer online zijn is dit een interessante website
om op te bouwen. Hier kunnen ze mensen leren kennen!
Het mantelzorgcollege lijkt voorlopig nog niet zo interessant.
“Op Wielekes” – kinderfietsbibliotheek
Dit is een kinderfietsbibliotheek die zou starten vanaf september 2021. Inwoners kunnen een
jaarabonnement nemen om een fiets uit te lenen en ruilen voor een grotere wanneer hun kindje
er is uitgegroeid. De fiets mag thuis gehouden worden tot er een nieuwe nodig is.
De vraag naar de ouderenadviesraad is of er leden zijn die hier als vrijwilliger willen helpen.
Dit zou ofwel gaan over de administratieve kant: contracten opmaken, het sociale contact, …
ofwel over de praktische kant: onderhoud van de fietsen, de fietsen “pimpen”, …
Er waren enkele leden geïnteresseerd. Ze vinden het een heel mooi initiatief ook zeker naar
kwetsbare gezinnen toe. Een fiets kan duur zijn en aangezien een kindje er ook snel kan
uitgroeien is dit niet altijd evident.
Idee: de fietsen laten graveren door de politie. Mocht er een fiets gestolen worden kan deze
zo wel opgespoord worden.
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De dienst welzijn geeft nog wat meer info wanneer alles op punt staat. Dit zal tijdens de
eerstvolgende vergadering zijn.
- LDC Omikron: idee
Hilde Meulemans stelt een nieuw initiatief voor waar ze graag feedback over krijgt. Het staat
nog in kinderschoenen en is nog niet gestart.
Het zou gaan over “het kleine helpen”. Inwoners kunnen Hilde contacteren voor kleine klusjes
of dingen die iemand niet meer kan of moeilijker gaat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het
gordijn afhalen en terug ophangen zodat de persoon in kwestie de gordijnen kan wassen. Hilde
gaat op zoek naar vrijwilligers die anderen graag een handje toesteken. Ze zoekt dan
uiteindelijk een match tussen “hulpzoeker” en “helper”. Hiermee wil ze graag het buurtgericht
werken extra kracht geven. Ze zou dit uitwerken naar de volledige gemeente zonder in het
vaarwater te lopen van bijvoorbeeld de klusjesdienst van het OCMW. Hiermee wil ze de
gemeente helpen op het vlak van “Steenokkerzeel bruisende gemeente”.
De vrijwilligers zullen verzekerd zijn wanneer ze hulp bieden.
Hilde Meulemans vraagt of het mogelijk is om, als het project volledig startklaar is, een artikel
te plaatsen in Den Beiaard om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Alle leden vinden dit een zeer fijn en goed idee!
Bernadette Marescaux vult aan dat het interessant zou zijn om een infomoment te organiseren:
wat is vrijwilliger zijn? Ook alle verenigingen hierop uitnodigen zodat vrijwilligers de
verenigingen kunnen leren kennen en omgekeerd.
- 10 daagse geestelijke gezondheid – 1 tot 10 oktober
Ook dit jaar kunnen we hieraan meedoen. Lien Sergooris stelt het project kort voor en zal later
nog de nodige informatie doormailen.
Dit jaar draait het niet meer rond de verschillende spreuken maar wel over “Neem plaats op
onze bank”. Het idee is om zoveel mogelijk banken te plaatsen, bv gevelbanken,
babbelbanken, sportbanken, … . Op deze manier kan er buurtgericht gewerkt worden én aan
sociale cohesie gewerkt worden. Aan de banken zullen “bankhangers” aanwezig zijn met
gespreksstarters. Het idee hierachter: (on)bekenden met elkaar in gesprek laten gaan.
- Kaartje schrijven voor onbekenden
Ingrid vond een tijd geleden een zak met allemaal boeken! De bedoeling was dat ze deze
meenam en later op een andere plek dropte. In Melsbroek is ook een bak waar je boeken in
kan deponeren of zelfs halen om te lezen.
Ingrid vind dit een fijn idee en stelt een ander idee voor: kaartjes schrijven en ergens leggen
voor anderen om te vinden.
Notulist: Maaike De Coster

