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PERSMEDEDELING
Lokale dienstverlening voor oudere bevolking in Sint-Agatha-Berchem
1 Oktober was de Internationale Dag van de Ouderen. Het OCMW maakt van de
gelegenheid gebruik om een brochure online te publiceren waarin alle diensten
opgenomen zijn die voor de ouderen van Sint-Agatha-Berchem voorzien zijn.
Maar ook om het belang van ontplooiing, autonomie en waardigheid van de
ouderen in herinnering te brengen.
Tegen 2025 verwacht het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn dat het aantal
hoogbejaarden van 80 en ouder in Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joostten-Node zal toenemen. Vandaar dat het OCMW sedert meedere jaren diensten ontwikkelt
waar ouderen gebruik van kunnen maken om hen het dagelijks leven te vergemakkelijken :
-

Bernavette Vervoer, aangepast voor alle mensen met beperkte mobiliteit ;

-

Maaltijden aan huis, familiale en huishoudhulp ;

-

Gemeenschapsrestaurant Mimosa ;

-

Dagcentrum Hortensias, ontmoetingsplaats waar activiteiten georganiseerd worden
voor mensen van 60 jaar en ouder ;

-

Dagverzorgingscentrum Zonnebloem, beantwoordt aan de nood van een
therapeutische en sociale omkadering voor mensen met verminderde
zelfredzaamheid ;

-

Woon- en zorgcentrum Bloemendal voor semi-valide personen die nood hebben aan
aangepaste zorg.

Of het nu gaat om het bevorderen van de autonomie en het thuis blijven wonen, of om hulp
aan huis of het aanbieden van een nieuwe leefomgeving, al deze voorzieningen vullen mekaar
aan en vormen een zorg- en hulpcontinuüm.
Jean-François Culot, Voorzitter van het OCMW : « Met het geheel aan diensten waarover de
gemeente Sint-Agatha-Berchem nu beschikt, staan we klaar om het hoofd te bieden aan de
uitdaging van de vergrijzing. We overwegen in de toekomst een netwerk op te richten om
samen te werken met mantelzorgers. ».

Brochure « Lokale dienstverlening voor oudere bevolking in Sint-AgathaBerchem» beschikbaar op :
https://ocmwberchem.brussels/actualiteiten/online-brochure-lokaledienstverlening-voor-oudere-bevolking-in-sint-agatha-berchem/ . De papieren
versie zal in de komende maanden te verkrijgen zijn.
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