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PERSBERICHT
Rondtoeren in een TUK TUK: het is nu mogelijk voor de bewoners van het
woon- en zorgcentrum van het OCMW Sint-Agatha-Berchem
Sinds februari stelt het woon- en zorgcentrum van het OCMW Sint-AgathaBerchem zijn bewoners voor om in een tuk tuk een ritje te maken door de
gemeente. Deze vorm van zachte mobiliteit wordt op de rails gezet in
samenwerking met de vzw Labolobo.
Nieuwe banden smeden, de eigen gemeente op speelse wijze opnieuw ontdekken en de
mindervalide senioren de kans bieden om er eens op uit te trekken waren de betrachtingen
van dit opzet.
Concreet houdt dit in dat op woensdagvoormiddag 4 tot 5 bejaarden hun gemeente kunnen
herontdekken vanuit een tuk tuk onder begeleiding van een “fietsbestuurder”. Per rit kunnen
een tot twee bewoners mee. Voorrang wordt daarbij gegeven aan bewoners die niet meer
‘buitenkomen’ of die verstoken blijven van bezoek. Jean-François Culot, voorzitter van het
OCMW van Sint-Agatha-Berchem, stelt het als volgt: “Het is een manier om uit de
eenzaamheid te treden en het geheugen aan het werk te zetten. Met een rondrit door de
gemeente worden herinneringen opgerakeld en andere dan weer gecreëerd.” En Martin de
Drée, Secretaris-Generaal, voegt er nog aan toe: “Het gaat hier om een innoverend project
dat tevens de generatieoverschrijdende relatie tussen de bejaarde en de jongere bestuurder
bevordert”.
Het team animatoren en ergotherapeuten bereidt de bewoners immers voor op die uitstapjes.
Zodra ze plaats hebben genomen in de tuk tuk kunnen ze hun geheugen aan het werk zetten
en herinneringen oproepen wanneer ze langs plaatsen rijden die ze van vroeger kennen.
Andere gelijke projecten hebben hun nut voor bejaarden bewezen.
Mocht je deze niet-alledaagse uitstapjes van nabij willen volgen, kom dan
zeker langs op woensdag 18 maart om 9u30, de Selliers de Moranvillelaan 124
te Sint-Agatha-Berhcem.
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