
ONZE DIENSTEN DIE
UW DAGELIJKS LEVEN
VEREENVOUDIGEN



‘‘Ik wens zo lang 
mogelijk thuis te 
blijven wonen’’

‘‘Ik red me niet alleen, 
ik heb dagelijks hulp 
nodig’’

‘‘Het is moeilijk om 
voor mijn ouders te 
zorgen’’

Autonomie, persoonlijkheid, integriteit en respect zijn 
de kernwaarden die onze teams delen. Een groot belang 
wordt ook gehecht aan de sociale cohesie, de vrijheid 
en het privéleven.

Onze diensten bieden oplossingen zodanig dat elkeen 
zolang mogelijk en onder de best mogelijke omstandig-
heden, thuis kan blijven wonen. Mantelzorgers staan er 
niet alleen voor, de OCMW-diensten kunnen ook steun 
verlenen aan zorgbehoevende personen.

Gedeelde waarden

Een collectieve opdracht

Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem biedt oplossin-
gen die uw dagelijks leven vereenvoudigen: begelei-
ding, vervoer, maaltijden, huishouden, zorgen, …

Geldt dit ook voor U? 

Deze brochure brengt de verschillende diensten samen 
die door het OCMW zijn opgezet, gaande van het be-
vorderen van de autonomie en het thuisbehoud, tot het 
ondersteunen om in de best mogelijke omstandigheden 
thuis te blijven wonen. Deze diensten vullen elkaar aan: 
familiale of huishoudelijke hulp, het leveren van maal-
tijden aan huis, aangepast vervoer, het gemeenschaps-
restaurant, het dagcentrum en het dagverzor-
gingscentrum. 

Aanvullende diensten



HULP AAN HUIS

Maaltijden aan huis 
De levering van warme maal-
tijden vindt plaats elke dag van 
de week en tijdens het weekend 
tussen 11u en 13u15. De menu’s 
worden samengesteld door een 
diëtist en bestaan uit een soep, 
hoofdgerecht en nagerecht.

De dienst hulp aan huis ondersteunt de Berchemnaren die niet 
meer in staat zijn om dagelijkse taken op langere termijn uit 
te voeren. De dienst richt zich tot iedereen, alleenstaanden en 
gezinnen.

Huishoudelijke hulp 
Onderhoud van de woonst en 
relationele ondersteuning.. 

Familiale hulp
Hulp voor dagelijkse taken en 
sociale begeleiding. 

Bernavette
De Bernavette is een vervoerdienst 
voor personen met een beperkte 
mobiliteit. De minibus rijdt van de 
woonplaats tot één van de strate-
gische halteplaatsen in de gemeente 
(administratie, handelszaak, me-
disch centrum,….). U kan vergezeld 
worden door een persoon of ge-
leidehond.

Tickets
De tickets worden ver-
kocht op dinsdag en vrij-
dag van 10u tot 11u45 aan 
de kassa van het OCMW, 
de Selliers de Moranville-
laan 91.

Uurregeling
Van maandag tot vrijdag 
van 8u tot 18u. Rijdt niet 
op feestdagen.



Mimosa is een gemeenschapsrestaurant voor Berchemnaren 
van 60 jaar en ouder. Het restaurant biedt elke dag om 12u, ook 
tijdens het weekend, een evenwichtige en gevarieerde maaltijd 
aan.

Reservering
Aan het onthaal van Bloemendal of te-
lefonisch van maandag tot vrijdag, van 
8u tot 20u. Het menu is beschikbaar 
op de site ocmwberchem.brussels

Aankoop tickets
Aankoop en inschrijving op dinsdag en 
vrijdag van 10u tot 11u45 aan de kassa 
van het OCMW, de Selliers de Moran-
villelaan 91.

GEMEENSCHAPSRESTAURANT

02 563 36 00
mimosa@cpas-ocmwberchem.brussels

02 482 13 05
bernavette@cpas-ocmwberchem.brussels

Beroep doen op hulp aan huis
Van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 12u00 
en van 13u00 tot 16u30. Gesloten op feestda-
gen. Een onderhoud zal belegd worden met 
een sociaal assistent om een beter zicht te kri-
jgen op uw noden en om zo goed mogelijk te 
beantwoorden aan uw behoeften.

02 482 13 05
sad@cpas-ocmwberchem.brussels

Reservering
Per e-mail of telefonisch minstens twee werk-
dagen voor het geplande vervoer.



DAGVERZORGINGSCENTRUM

Zonnebloem vangt overdag personen op met locomotorische 
en/of geheugenproblemen,  om deel te nemen aan activiteiten 
en mensen te ontmoeten.

Formule
Een dag bestaat uit acti-
viteiten, een ontbijt en een 
middagmaal.

Openingsuren
Van maandag tot vrijdag, van 
8u00 tot 16u30. Gesloten op 
feestdagen.

02 482 13 08
zonnebloem@cpas-ocmwberchem.brussels

Inschrijving
De inschrijving gebeurt ter 
plaatse in de Zonnebloem, dit
tijdens een onderhoud. 

DAGCENTRUM

Hortensia’s is een ruimte waar activiteiten georganiseerd 
worden voor personen van 60 jaar en ouder die nog zelfstandig 
thuis wonen maar overdag nood hebben aan gezelschap. 

Informatie en inschrijving: 
02 435 27 65
hortensias@cpas-ocmwberchem.brussels



Waar kan u onze diensten vinden?

N°120

N°124

N°91

OCMW
KASSA

HULP AAN HUIS DIENST

ZONNEBLOEM
HORTENSIAS

BLOEMENDAL
 MIMOSA

TRAM 19 - Vereman
TRAM 82 - Schweitzer
BUS 20 - Schweitzer
BUS 87 - Broek
BUS 355 - Vereman

Nuttige nummers
Respect seniors 0800 30 330
Ouderenmishandeling. 

Phare 02 800 82 03
Advies, informatie over financiële tussenkomsten voor per-
sonen met een handicap in het Brussels Gewest.

Wachtdienst apothekers 0903 99 000

SOS Eenzaamheid 02 548 98 08

Info handicap 0800 987 99

Télé-onthaal 107
Eenzaamheid, zich slecht voelen, behoefte om met iemand te 
praten.

Tarieven

De prijzen van de diensten zijn beschikbaar op aanvraag en 
staan vermeld op de website van het OCMW: 
ocmwberchem.brussels. Sommige tarieven worden berekend 
op basis van uw situatie.

Het financiële aspect mag in geen geval een belemmering 
vormen om gebruik te maken van de diensten van het OCMW. 
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