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Inhuldiging van « Hortensia’s », de nieuwe onthaalruimte bestemd voor de
ouderen van Sint-Agatha-Berchem
De Raad van het OCMW, voorgezeten door Jean-François Culot, zal komende
vrijdag 8 juni 2018 het Dagcentrum « Hortensia’s » inhuldigen in aanwezigheid
van Brussels minister Céline Fremault en de burgemeester Joël Riguelle.
Dit nieuwe project maakt deel uit van een zorg- en steuncontinuüm voor ouderen die door
het OCMW aangeboden wordt : de Dienst Hulp aan huis, de vervoerdienst Bernavette voor
mensen met beperkte mobiliteit, het gemeenschapsrestaurant Mimosa, het
dagverzorgingscentrum Zonnebloem en het rust- en verzorgingstehuis Bloemendal.
« Hortensia’s » is een plaats waar activiteiten georganiseerd worden voor 60-plussers die
zelfstandig thuis wonen en overdag nood hebben aan gezelschap. Het centrum is bovenal
bedoeld om tegemoet te komen aan de behoefte voor sociaal contact en participatie aan de
samenleving voor en door onze ouderen.
Drie maanden na de opening telt het centrum reeds een twintigtal leden en worden er zes
thematische ateliers per week gehouden.
De vergrijzing is een uitdaging en een bekommernis voor het OCMW vandaar het belang om
aanvullende diensten aan te bieden tussen enerzijds de woonplaats en de instellingen en
anderzijds de ouderen, hun entourage en steunverleners voor hulp en zorg.
‘Ik wil graag ouderen thuis laten blijven wonen door alternatieve instanties die de opname
in een rusthuis helpen te voorkomen, te ondersteunen. Een dagcentrum zoals dat van
Hortensia is een aangepaste ontmoetingsplaats voor senioren om de eenzaamheid te breken
en zowel de sociale band tussen ouderen, maar ook de intergenerationele band met
opvoeders, opleiders en animatoren te versterken. De levenstrajecten zijn ingewikkeld en de
voor de behoeften van ouderen geboden oplossingen moeten combineerbaar zijn. In
antwoord op de uitdaging van de toenemende levensverwachting, is het van essentieel
belang om niet aflatende steun- en opvangmaatregelen mogelijk te maken om de
levenskwaliteit voor ouderen te vrijwaren.’ licht Brussels minister bevoegd voor Bijstand
aan Personen, Céline Fremault, toe.
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Inhuldiging op vrijdag 8 juni 2018 om 11.00 uur. Hortensia’s is gelegen aan de
Seliers de Moranvillelaan te Sint-Agatha-Berchem. Het is open op maandag,
woensdag en vrijdag van 9u tot 16u.
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