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 Volg ons op facebook.com/
 Gazet van Sint-Andries

Deze Gazet kwam tot stand 
met de steun van:

Gratis wijkkrant

Neem mij mee !

Koen Kuylen: “Aanpak in deze wijk is uniek.”
Zorgzame straten
In februari 2020 riep Koen Kuylen 
een eerste vergadering rond ‘Zorg-
zame Straten’ bijeen in het Huize-
ken van Nazareth in de Sint-An-
toniusstraat. Alles was nog heel 
mistig en onduidelijk. Een paar 
dagen eerder was er een pandemie 
uitgeroepen. Niemand durfde me-
kaar nog een hand te geven, zelfs 
geen papier door te geven. ’t Was 
een bizarre avond, in een hoekje 
van de anders zo gezellige maar 
nu lege en donkere cafetaria. “Een 
avond voor niets, dacht ik, toen ik 
in de regen naar huis stapte. Maar 
was me dat een misrekening!” zegt 
Koen, nog altijd even verbaasd.

Koen bleef immers doorduwen en 
kijk nu eens naar de resultaten. Alle 
organisaties uit Sint-Andries van alle 
rang en stand zijn op de kar gespron-
gen, met Ann Van de Peer van Hoge-
school Thomas More als steunpilaar. 
Gewone vergaderingen, kernverga-
deringen, flyers, iedereen heeft wat 
te bieden of te vragen rond hulp, 
vrijwilligerswerk of verbinding in 
het kader van het stedelijk project 
Eenzaamheid.

Dagelijks met zorg in de weer
Koen Kuylen (78) was eerst begelei-
der van de verschillende Antwerp-
se afdelingen van de Kaj en nadien 
nationaal directeur van Ziekenzorg 
(nu Samana), een socioculturele 
vereniging voor chronische zieken 
die werkt rond belangenvertegen-
woordiging, mantelzorg, vakanties, 
vorming en vrijwilligerswerk. Zorg 
voor de medemens is hem thuis met 
de paplepel ingegeven. Zijn moeder 
was een heel bekommerde, geënga-
geerde huisvrouw, zijn vader secre-
taris van het aCV, zijn broer directeur 
van een woonzorgcentrum en zijn 
twee zussen verpleegsters.

“Sociaal engagement en 
 afleiding zijn belangrijk.”

Ann Gabriels (had Madame est servie, het vorige boek van Diane De Keyzer al 
gelezen), Hugo De Schrijver (het boek stond al enige tijd op z’n verlangslijstje) 
en Ingrid Smet (woont al 35 jaar in de Sint-Rochusstraat en wou er nu eindelijk 
eens het fijne van weten).

De drie winnaars van het Vondelingenboek

Gunter Haes van het wijkteam:
“Ik miste m’n dorp!”

Gunter Haes van het wijkteam 
Sint-Andries is zo blij dat hij weer 
door onze wijk kan stappen:  
“Tijdens COVID-19 reden we perma-
nent met de combi door de hele 
regio om de maatregelen te con-
troleren en toen waren we niet zo 
aanspreekbaar. Ik miste toen heel 
erg de dagelijkse contacten met de 
bewoners hier. Ik leek wel wegge-
rukt uit m’n eigen dorp.”

Gunter Haes die met geïnteresseer-
de pretoogjes steeds van goedlachs 
naar ernstig schakelt, was meteen 
voor het project ‘Zorgzame Straten’ 
gewonnen.

GUNTER Ons wijkteam telt 11 leden 
van wie er minstens twee op ver-
schillende momenten aanwezig zijn 
op straat, te voet of met de fiets, in 
uniform of in burger. Het is niet onze 
taak zoveel mogelijk boetes uit te 
schrijven. Nee, wij werken volgens 
het zaC-principe: Zichtbaar, Aan-
spreekbaar en Contacteerbaar zijn. 
We hebben vooral een bemiddelen-
de rol: wij geven iemand liever de 
kans om zijn wagen te verplaatsen 
dan meteen een boete uit te schrij-
ven.

Gouden Neus
GUNTER Wij werken nauw samen 
met verschillende diensten, waar-
onder het CaW, het Centrum Al-
gemeen Welzijnswerk. Zij vangen 
mensen in probleemsituaties op en 
zetten hen op een traject voor verde-
re hulp. Wij hebben zoveel mogelijk 
contacten met zowel bewoners als 
organisaties, zodat we mensen die 
hulp nodig hebben, kunnen door-
verwijzen. Wij zijn de oren en ogen 
van de wijk. ‘Zorgzame Straten’ sluit 
naadloos aan op onze manier van 
werken.

We werken ook samen met buurt-
regisseur Carl die voor de stad werkt 
en stadsdiensten kan inschakelen. 
We werken met de sociale sector, de 
dienst Buurtbemiddeling en ook de 
winkeliers, want die kennen de men-
sen hun problemen. Daar kunnen we 
dan bemiddelen, maar discreet, zo-

dat het vertrouwen blijft. We letten 
ook op daklozen. Er was er één met 
een hond: daar hebben we heel hard 
op gewerkt, ook samen met de stad. 
We hebben de hond zelfs een tijd in 
een asiel laten heropvoeden. Er was 
ook een totaal verwaarloosde vrouw 
op het Munthof. Die hebben we vol-
ledig op de rails gekregen. Ik krijg er 
weer kippenvel van als ik het vertel. 
Maar … daar doen we het voor.

Een uur voor aanvang van de 
maandelijkse Bewonersvergade-
ring in het coStA gaat de vergade-
ring van de straatantennes door. 
Daar worden alle grote maar ook 
kleine problemen aangekaart. Tij-
dens de eerste online vergadering 
na COVid-19 was ik zelfs ontroerd 
dat ik al die mensen terugzag, want 
ik had ze gemist, al die aparte per-
soonlijkheden. Ik hou van de wijk 
en denk wel dat dat wederzijds is, 
want we hebben ooit de Gouden 
Neus gewonnen. Dat is een waarde-
ring. Dat doet je toch iets!

Niet te warm?
— Mag het woord ‘flikken’ nu wel of 
niet gebruikt worden? Vroeger was het 
een scheldwoord, maar sedert gelijk-
namige TV-series lijkt het precies toch 
te zijn ingeburgerd?
GUNTER In Gent is het zeer alge-
meen geworden. Het hangt af van 
agent tot agent (zit wat twijfelend 
over en weer te schuiven op z’n 
stoel), maar ik heb me daarboven ge-
zet. Er zijn collega’s die het zelf ook 
zeggen, dus ik denk wel dat het aan-
vaard is. Maar het hangt ervan af in 
welke context en hoe je het zegt. De 
toon is belangrijk.
— Hebben jullie het niet te warm met 
dat hele ‘huishouden’ waarmee jullie 
rondlopen?
GUNTER In de zomer soms wel. Die 
kogelwerende vest weegt zeker 4 
kilo. Rond de broeksriem hangen 
een wapen, een wapenstok, pepper-
spray, handboeien, een lamp en een 
telefoon en op de vest een radio en 
een bodycam. Wij verwittigen tel-
kens wanneer we de bodycam aan-
zetten en dat werkt dikwijls de-esca-
lerend. (Guido Sanders)

Mentale gezondheid
GVSA Dat je nu nog, als 78-jarige, da-
gelijks met zorg in de weer bent, komt 
door de schrijnende toestanden die je 
hebt gezien.
— Beroepshalve heb ik veel ellende 
gezien die met de juiste omkadering 
niet had gehoeven, zelfs bij m’n ei-
gen moeder op haar achtennegen-
tigste. We brachten haar regelmatig 
bezoekjes, maar de uren daartussen 
getuigden van een schrijnende een-
zaamheid. Dikwijls klaagde ze: “Al 
m’n vriendinnen zijn dood.” Of ze 
belde: “Kom naar huis, want ik ben 

aan het doodgaan.” Eenmaal toe-
gekomen, was er niks aan de hand, 
maar een gevoel van eenzaamheid 
kan zich zo sterk in het lichaam 
weerspiegelen dat je het gevoel hebt 
eraan dood te gaan. Tijdens de lock-
downs zijn er drama’s gebeurd, niet 
enkel in de woonzorgcentra maar 
ook elders. De gevolgschade is niet 
te overzien. Mentale gezondheid is 
erg belangrijk. Daarom zijn afleiding 
en sociaal engagement zo belangrijk.

Houding en 
 verbondenheid
GVSA Was er meteen en-
thousiasme in de wijk?
— Wat ik zo tof en uniek 
vind is dat in Sint-Andries 
zorgzaamheid voor mekaar 
niet door een of andere club 
van bovenaf of een vrij-
williger van elders wordt 
opgedrongen, maar dat 
alle bestaande verenigin-
gen zich nu nog meer dan 
vroeger zijn gaan inzetten 
op hun verbondenheid met 
de wijk. Ook de bewoners 
zijn gaan nadenken over 
hun houding en verbon-
denheid. De wijk zelf is ei-
genaar geworden van het 
initiatief.
GVSA Bestaat bij burenhulp 
bv. het grote gevaar niet dat 
er snel een stigma van ‘suk-
kel’ en ‘redder’ ontstaat?
— Hulp en verbinding moe-
ten een sfeer zijn die een 
straat uitademt. Het begint 
met kleine dingen: een 

brievenbus leegmaken of iets mee-
brengen van de winkel. Als er nadien 
echte hulp nodig is, komt die van-
zelf, want de verbondenheid is dan 
gecreëerd. Het heeft niks te maken 
met arm en sukkelachtig zijn. Het is 
een spontane bereidheid tot kleine 
dingen, een houding zonder stigma 
van sukkel (Ik kan mezelf wel red-
den!) of redder (Ik kan me toch niet 
opdringen?) Een erg druk bezette 
man met drie kinderen verwoord-
de het ooit zo tegen z’n buurvrouw: 
“Ik wil graag boodschappen voor je 
doen, maar enkel wanneer het past 
in mijn planning.” Je kan zorg als iets 
normaals beschouwen, een deel van 
je dagelijks leven maken. Uit zo’n 
houding groeit ook altijd een goede 
relatie tussen buren. En wie wil er nu 
niet wonen in een straat met vrien-
delijke buren met wie je een praatje 
kan maken.
GVSA Het allereerste contact is be-
langrijk?
— Het belang van goeiedag te zeg-
gen op straat wordt zwaar onder-
schat. Dat is een blijk van herken-
ning, al gaat het over het weer, de 
ideale openingszin. Na een paar keer 
is er een geen enkele drempel meer. 
(GS)
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De Gazet van Sint-Andries is een uit-
gave van de vzw Stuurgroep Sint-An-
dries om de Sint-Andriezenaar op de 
hoogte te houden van wat er zoal in 
de wijk reilt en zeilt. De Gazet wordt 
financieel gesteund door de midden-
stand en het District Antwerpen.
Gratis verdeling: 5 000 exemplaren.

Veantwoordelijke uitgever:  
Nico Volckeryck, Kammenstraat 80, 
2000 Antwerpen, tel. 0496 25 97 45, 
e-mail: redactie@gazetvsa.be 

Redactie: 
Guido Sanders (eindredactie),  
Paul Struyf, Walter Van den Bulck, 
Nico Volckeryck

Werkten mee aan dit nummer (alfa-
betisch): Keith Baert, Lief Cappaert, 
Chris Codenie, Peter Cuypers, Veerle 
De Laet, Greetje De Leenheer, Chantal 
De Paepe, Filip Deslee, Ann Gabriels, 
René Hooyberghs, Guy Keeren, heem-
kundige kring Sint-Andrieskwartier 
Herleeft, Sofie van ’t Stad Leest, Paul 
Struyf, Ann Van de Peer, Marijke Van 
Horebeeck, Walter Van den Bulck, Rik 
Van Gansbeke, Anja Van Heuckelom, 
Hein Verdingh, Bjorn Verreet,  
Nico Volckeryck en Marc Wiesé.

Kom naar ons open wijkforum!
Normaliter gaan de bewonersvergade-
ringen door in het coStA op de laatste 
woensdag van de maand (niet in juli en 
augustus): telkens om 20 u. Om 19 u. 
is er de vergadering van de Straatan-
tennes in aanwezigheid van politie 
en buurt toezicht. We houden je op de 
hoogte. Info: nico.volckeryck@telenet.
be 0496 25 97 45

Adverteer in de Gazet
Contacteer paul1struyf@gmail.com  
of nico.volckeryck@telenet.be. 
Verschijnt vier keer per jaar.

Werk mee aan Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 111 verschijnt 
einde september. Artikels en activitei-
ten van verenigingen kunnen worden 
gestuurd naar redactie@gazetvsa.be. 
De redactie behoudt zich het recht 
voor inzendingen zonder opgave van 
reden te weigeren/in te korten waar 
nodig. Elke auteur is verantwoordelijk 
voor zijn bijdrage.

Lees de krant digitaal
www.gazetvansintandries.be
(arChief)

Lay-out
Peter Cuypers info@anthologie.be
www.anthologie.be
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Deze titel, die ik ergens las, om-
schrijft perfect waar een zorgza-
me wijk voor staat. Nadat we het 
Europese proeflabo van imec zijn 
geweest voor een digitale stad, 
zetten we onze schouders nu weer 
onder een nieuw pioniersproject: 
Zorgzame Straten.

Buren dichter bij mekaar brengen, 
mekaar leren kennen, vreugdes en 
zorgen delen en waar nodig een zor-
gende hand uitsteken, daar draait 
het om in dit project. Nee, het is geen 
geitenwollensokkendroom! Tal van 
verenigingen zijn tijdens vruchtbare 
online vergaderingen spontaan op 
de kar gesprongen met ideeën om 
zich daadwerkelijk te engageren, 
zodat er een win-winrelatie ontstaat 
voor iedereen. Zorgzaamheid zit, ge-
zien ons verleden als Parochie van 
Miserie, in het dna van onze wijk. 
Dat moeten we koesteren.

Burgerbegroting
Het project is tevens ingediend bij 
de Burgerbegroting. Daar wordt in 
september 1,4 miljoen euro ver-
deeld over diverse projecten. Ook 
KlimaatRobuust Sint-Andries heeft 
een groen project ingediend, want 
ook die organisatie heeft grootse 
plannen. In september staan de pro-
jecten online en kan ervoor ge-
stemd worden.

Lokale webshop
Wat is zorgen voor bu-
ren? Ik geef een simpel 
voorbeeld: boodschap-
pen doen voor een buur. 
Jouw buur kan dan bv. 
voor jou, terwijl jij op het 
werk zit, dat pakje aannemen dat 
je bij een lokale webshop, best www.
eshopantwerpen.be, hebt besteld.

Mee op de kar
Met het wijkteam van de politie wer-
ken we al jaren goed samen tijdens 
de maandelijkse vergaderingen van 
de Straatantennes waarop alle gro-
te en kleine wijkproblemen worden 
besproken. Spontaan sprong het 
wijkteam, dat de noden van de wijk 
kent, mee op de kar. Deze wijkkrant 
staat trouwens bol van de initiatie-

ven rond zorg. Iedereen barst van 
enthousiasme!

Vakantie in eigen land
Ondertussen heeft de vzw Stuur-
groep Sint-Andries haar laatste be-
wonersvergadering voor de zomer 
georganiseerd. We gaan nu twee 
maanden met vakantie. Maar … in 

eigen land! We hebben bergen, 
we hebben de zee en we heb-

ben steden waarin heel 
wat valt te beleven.

Of maak eens een 
avontuurlijke boot-
tocht! Voor 5 euro vaar 

je met de Waterbus heen 
en weer naar Lillo of de 

Sint-Bernardusabdij in He-
miksem waar tevens 2 musea zijn 

gevestigd. Of voor geen geld naar 
het strand van Sint-Anneke. Zonder 
test- en quarantainegedoe en ’t is 
goed voor het milieu. Of verken de 
mooie plekjes in onze wijk. En als het 
regent, pak je gewoon een paraplu 
mee, want wij, van Sint-Andries, zijn 
geen seuten.

Alles gelezen? Geef deze wijk-
krant dan door aan iemand die min-
der mobiel is.
(Nico Volckeryck, voorzitter  
vzw Stuurgroep Sint-Andries)

We kunnen niet iedereen helpen, 
maar iedereen kan wel iemand helpen

Tel. 03 260 90 70 • Fax 03 260 90 79

machines • gereedschap • ijzerwaren • bevestigingsmateriaal
werfuitrusting • werkkledij • bouw- & renovatiemateriaal • hout
verven • vloer- & muurbekleding • decoratie • spuitapparatuur

dé ijzerwinkel sinds 1883
verf & decoratie 1
Scheldestraat 31-33
2000 Antwerpen

in ’t Stad in Hoboken

machines, ijzerwaren, gereedschappen

verf & decoratie 2

bouwspecialiteiten, renovatiematerialen

Boombekelaan 1
KMO-zone Polderstad
2660 Hoboken-Antwerpen

www.deBlauweHond.be

As ge ba iemand langstgot, ist alted 
plezant as giet kunt meepakke. Dan 
zen mengse altijd blaai en vriende-
lek. Want gebure, dor moettet van 
ebbe. Die make ier woene plesant. 
En zoe is’t ien plesier tandere 
 weird. En as ge is iet voor mekan-
der kunt doen … Alwel Antwaarpse 
bollekes of carrokes kun de van te 
veuren bakke en lank baihouwe in 
nen blekken Filip en Mathild.

En dat kleirmake, awel da kan 
na is echtig in-
t-echtig alle-
man sé!

Ge begint 
me zochte bo-
ter. Zonder 
zout hé, wa 
make gin Tucs-
kes. Dor doe de 
suiker onder. 
Ni van de kin-
nekes, mor ge-
woene witte. A 
ge wilt meude 
wel poejersui-
ker pakke. Dat 
draajde ganst 
onderien toda ge nen iel goeje-
koepe crème-au-beure et. Pakt 
eun groet tikke-eike, klopt dat een 
bitteke onderien en houdt er eun 

bietsje van 
oepzij veur 
s e b i e t . 
Den groete 
hoep mengde deur de rest. Na nog 
de bloem erba en menge toda neun 
zochte dieg et.

Da stekte drai juur in d’ijskas. Ni 
in de diepvries, we gon koekskes 
bakken ni iemand doedkloppe me 
ne zeute-matrak!

Na stekte oewen oven on oep 
180 grade. Dan 
pakte iet veur 
uit te rollen, 
nen deegrol of 
eun fles. Met 
wa bloem rol-
de dien dieg 
eut tot vier 
m i l l e m e t e r. 
Na kunde deur 
pollekes eut 
snije, mor Ant-
waarpse bolle-
kes of carrokes 
zen even lak-
ker! Legt da na 
oep ovepapier, 

insmere met wa overschot van da 
tikke-eike en een twelftal minuut-
jes in den oven!
Olle Neus

Oep de koffe ba die van 
ierneffe, Antwaarpse 
bollekes en carrokes
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Zorgzame hogeschool
doet mee aan het project
Zorgzame Straten

Studenten engageren zich als vrijwilliger

• voor kotstudenten met een functiebeperking

• voor wijkbewoners met sociale noden

Studenten en docenten van verschillende opleidingen engageren zich voor Zorgzame Straten:

maatschappelijk werk, verpleegkunde, toegepaste psychologie, communicatiemanagement,

logopedie en audiologie, orthopedagogische begeleiding.

Onderzoekers engageren zich en helpen zorgzame handelaars en mantelzorgers.

DOE MEE en vul de enquête in!

Campus National engageert zich en stelt zijn deuren open voor wijkbewoners 

voor een babbel, een gazet, een kof�e, een boek, een lokaal …

www.ikz
orgook.b

e/andrie
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250 boter
200 suiker

eu zakske vanillesuiker
eun groet tikke-eike

350 bloem
Twelftal minuutjes

180 graden

HOOP
Er is nog hoop in mij.
Zorg maar dat hij me nooit meer verlaat.

FOTO: TOM JESPERSRené Hooyberghs

Deze wijkkrant staat bol 
van de initiatieven rond 

zorg. Iedereeen barst van 
enthousiasme.

http://www.gazetvansintandries.be
mailto:info%40anthologie.be?subject=
http://www.anthologie.be
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Ik ging één op één lezen met kin-
deren in de school Afrit Zuid in de 
Kronenburgstraat. Nadien werd ook 
opgevolgd hoe het op lange termijn 
met de kinderen ging.

Ik vond het een heel leuke er-
varing en heb hier persoonlijk veel 
voldoening aan gehad. Ik kan niet 
helemaal zeggen hoe zij deze hulp 
ervoeren en ik wil niet graag in hun 
plaats spreken, maar soms vroeg ik 
wel aan kinderen of ze het leuk von-
den en dan antwoordden ze meestal 
van wel. Ook heb ik met sommigen 

kleine persoonlijke ge-
sprekken gehad en ik pro-
beerde het lezen zo leuk 
mogelijk te maken.

Wanneer ik voor de klas 
stond, merkte ik dat vele 
kinderen hun hand opsta-
ken om te kunnen lezen 
met mij. Dat gaf me wel 
een leuk gevoel.

Een aantal dagen heb 
ik helaas moeten verande-
ren, omdat mijn persoon-
lijke lesrooster niet altijd 
paste in de beschikbaarhe-
den van de school. Spijtig 
genoeg heeft het corona-
virus een impact gehad op 

mijn vrijwilligerswerk, doordat de 
scholen tijdelijk gesloten waren.

Maar over het algemeen heb ik 
enorm genoten tijdens de dagen dat 
ik ging.

Wat me vooral is bijgebleven, is 
het gevoel iemand te hebben kun-
nen helpen. Ik geloof namelijk heel 
erg in het principe ‘wat je geeft, krijg 
je terug’ en ik hoop dus ooit deze 
hulp op de een of andere manier te-
rug te krijgen.
(Zeynep Kara, 19,  
Toegepaste  Psychologie)

LOKAAL - TRADITIE - AMBACHT

WWW.JESPERSKOFFIE.BE
Online bestellen - Afhalen Tunnelapotheek - Thuisbezorging | Vul kortingscode ANDRIES in en ontvang een zoete attentie

 Hogeschool Thomas More 
beschikt in de campus National 
in de Kronenburgstraat over 41 
studentenkamers en studio’s voor 
meerwaardezoekers. Studenten 
die daar verblijven, hebben vooraf 
moeten motiveren waarom zij daar 
op kot willen, want hier krijgen ze 
de kans om via (verplicht) vrijwil-
ligerswerk in de wijk hun vaardig-
heden en talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen. Soms kan dat als 
omkaderaars die medebewoners 
met een beperking dagelijks on-
dersteunen. Het kan ook gebeuren 
in een van de 15 organisaties in de 
wijk Sint-Andries waar Thomas 
More een samenwerking mee heeft 
opgezet. Op die manier krijgen ze 
reeds tijdens hun studie een  
realistische inkijk in het leven  
zoals het is.

Rune Wenselaers, 19 jaar, eerste jaar 
Toegepaste Psychologie, koos voor 
vrijwilligerswerk in het Woonzorgcen-
trum Huizeken van Nazareth (Amate 
vzw) in de Sint-Antoniusstraat.

GVSA Wat was jouw taak?
— Ik hielp mee met de animatie, 
speelde spelletjes met de bewoners 
en hielp met decoratie voor hen te 
maken. Rond de kerstperiode mocht 
ik helpen om puzzels te maken met 
kerstthema’s. Ik hielp ook de bewo-
ners die minder makkelijk alleen 
kunnen stappen of in een rolstoel 
zitten, zich te verplaatsen van hun 
kamer naar de plaats waar een acti-
viteit plaatsvond.
GVSA Hoe heb je dat ervaren?
— Ik vond het een heel fijne erva-
ring. Door enkel maar met de men-
sen een spelletje te spelen of een 
babbeltje te slaan, kregen zij al een 
enorme glimlach. Ik vond het echt 
heel fijn te weten dat je daarvoor ge-
apprecieerd wordt en dat deze men-
sen blij zijn dat ze eens met iemand 
kunnen praten en aandacht krijgen. 

Dit geeft erg veel voldoening! Vol-
gend jaar zou ik zeker willen terug-
gaan. In het begin was ik niet zo en-
thousiast, toen ik te weten kwam dat 
ik in een woonzorgcentrum moest 
gaan helpen, maar nu zou ik het niet 
meer kunnen/willen missen.

Blij met simpele kaartjes

GVSA Hoe was dat voor diegene(n) die 
je hielp?
— De mensen die ik hielp, waren 
heel dankbaar. Tijdens de kerstpe-
riode heb ik kerstkaartjes geschre-
ven voor alle bewoners. Ik vond het 
jammer dat zij door COVid-19 geen 
bezoek konden krijgen en anderen 
hadden ook helemaal geen familie. 
Ik vond dat ik iets voor die mensen 
moest doen, want de tijd rond Kerst-
mis is natuurlijk een heel mooie pe-
riode waarin niemand zich alleen 
mag voelen. Met deze simpele kaart-
jes zag ik dat de bewoners al heel blij 
waren met zoiets kleins. Ook wan-
neer we een spelletje speelden of 
een babbeltje deden, kon ik zien dat 
de bewoners hier heel erg van geno-
ten en opleefden.

GVSA Heb je jouw werk moe-
ten aanpassen omwille van 
COVID-19?
— Jammer genoeg wel. 
De eerste maanden van 
het schooljaar ben ik wel 
steeds ter plaatse kunnen 
gaan. Ik moest enkel een 
mondmasker dragen, maar 
voor de rest was er niet veel 
verschil. Toen brak echter 
een nieuwe golf uit. Mijn 
mama werkt zelf in een 
woonzorgcentrum waar 
er een heel sterke uitbraak 
was. Hierdoor heb ik beslist 
om van thuis uit te werken 
voor hen, tot alles weer in 
orde was op mijn mama 
haar werk. Toen heb ik bij-
voorbeeld de kerstpuzzels 

gemaakt of geholpen met paasdeco-
ratie te maken. Ik wou het risico niet 
nemen om via mijn mama COVid-19 
door te geven aan een ander woon-
zorgcentrum. Dus leek het mij het 
best om een tijdje niet meer te gaan.

Een knuffel geven

GVSA Is er iets dat jou speciaal zal bij-
blijven?
— Ik moest eens een vrouwtje hel-
pen. Ze zat in een rolstoel en moest 
naar een activiteit. Toen we aan de 
lift stonden te wachten, begon ze 
spontaan een gesprek. Ze vroeg mijn 
naam en begon dan een heel mooi 
verhaal. Ze vertelde wat voor een ge-
weldige mama ze vroeger had, dat ze 
haar nu nog heel hard miste en dat ze 
wou dat ze haar nog eens een knuffel 
kon geven. Ik werd emotioneel door 
haar verhaal. Deze mevrouw was zo 
lief en heeft ook een heel sterke in-
druk op mij nagelaten. Ook vertelde 
ze mij dat ik aan mijn mama moest 
tonen dat ik haar graag zie, nu ik het 
nog kan. Toen ik naar huis ging, heb 
ik dit ook meteen gedaan en mijn 
mama een knuffel gegeven …

Helpende studenten Thomas More 
getuigen over dankbaarheid

Hulpjuf in de klas
Als kotstudente op de campus Nati-
onal van Hogeschool Thomas More 
deed ik al eerder vrijwilligerswerk 
in de school Via Louiza in de Loui-
zastraat. Men was er blijkbaar zo 
tevreden over m’n werk dat het nu 
mijn stageplek is geworden.

M’n taak bestaat erin de juf te on-
dersteunen in de klas, in groepjes 
dingen in mekaar te knutselen of 
spelletjes te spelen met de kinderen. 
Degenen die het moeilijk hebben 

met lezen, help ik apart en ik doe ook 
bewaking op de speelplaats.

Ik vind dat heel erg fijn, want ik 
leer de kinderen beter en beter ken-
nen en de kinderen mij ook. Als ik nu 
toekom, begroeten ze mij met een 
warme knuffel en zijn ze blij dat ik 
er ben. Anderzijds ben ik er ook heel 
graag. Ik leer er zelf ook veel uit: ik 
leer omgaan met de kinderen en hoe 
het is om in een school te werken.

De juf is ook altijd heel erg dank-
baar dat ik kom helpen! Tijdens de 
coronacrisis moet ik me wel aan de 
regels houden, zoals een mondmas-
ker dragen. Af en toe kon ik niet gaan, 
doordat de school sloot of door qua-
rantaine. De kinderen zullen me al-
tijd bijblijven. Ik heb hier op m’n kot 
van Hogeschool Thomas More in de 
Kronenburgstraat zelfs tekeningen 
hangen die de kinderen speciaal voor 
mij hebben gemaakt. Ik word ook 
elke keer warm ontvangen door het 
team van de school. Door de oprecht-
heid en liefde die je terugkrijgt van de 
kinderen, kijk ik er iedere keer naar 
uit om naar m’n stageplek te gaan. 
Ja, van vrijwilligerswerk krijg je heel 
veel terug. Het heeft me ook deze 
leuke stageplek opgeleverd.
(Moranne Demeer, 20, fase 2 Toege-
paste Psychologie, optie klinische psy-
chologie/ schoolpsychologie en peda-
gogische psychologie)

Ik ga elke week tussen de middag 
twee uurtjes helpen tijdens het 
eetmoment in een leefgroep met 
kinderen met autismespectrum-
stoornis bij Koca (Koninklijk Or-
thopedagogisch Centrum Antwer-
pen) in de Jonghelinckstraat. Als ik 
toekom, help ik mee de tafel en het 
eten klaarzetten. Wanneer de kin-
deren toekomen, gaan ze eerst hun 
handen wassen en dan gaan ze aan 
tafel. Ik help ze hierbij, zodat ze vlot 
kunnen eten en overzicht houden, 
wanneer de vaste begeleidster even 
weg moet bij een moeilijk moment 
van een kind. Daarna mogen de kin-

deren nog even spelen 
en speel ik vaak mee. 
Tenslotte help ik mee, 
als ze weer naar de klas 
gaan.

Ervaring uitbreiden
Ik vind het hier een heel 
fijne plaats om vrijwil-
ligerswerk te doen. Ik 
voelde me direct wel-
kom en geapprecieerd. 
Ik heb hier ook dingen 
geleerd, zoals omgaan 
met kinderen met au-

tismespectrumstoornis en dergelij-
ke. Door mijn opleiding had ik hier al 
een beetje ervaring mee, maar door 
hier vrijwilliger te zijn, kon ik deze 
ervaring uitbreiden. Ik vind het al-
tijd fijn na de theorielessen tussen 
de kinderen te zijn.

Ik ga altijd op dinsdagmiddag hel-
pen, een moment waarop de vaste 
begeleidster anders alleen voor de 
groep staat. Deze hulp wordt steeds 
in dank afgenomen Zo kan de bege-
leidster even andere dingen doen, 
zoals bijvoorbeeld de vuilniszakken 
wegbrengen. Ondertussen houd ik 
dan een oogje in het zeil. Ik voelde 

al snel dat ze hier dankbaar voor was 
en dat ze blij was dat ze even niet al-
les alleen moest doen.

Verschil gemaakt
Zelfs al had ik bij momenten het 
gevoel dat ik niet zo veel extra bij-
bracht en dat de vaste begeleidster 
alles onder controle had, toch voel-
de ik al meteen die dankbaarheid 
van haar kant. Mijn aanwezigheid 
betekende dus wel meer dan dat 
ik zelf aanvankelijk had gedacht. 
Daarom heb ik het gevoel dat ik een 
verschil maak. Ook de kinderen 
zijn telkens blij als ze me zien. De 
enthousiaste gezichten van zowel 
de kinderen als de begeleidsters, 
kinderen die iets komen vragen of 
tonen en sommige kinderen die me 
duidelijk meer en meer beginnen te 
vertrouwen, daar doe ik het voor! 
Bij Hogeschool Thomas More volg 
ik nu de optie klinische psycholo-
gie/schoolpsychologie en pedagogi-
sche psychologie. Volgend jaar zit ik 
in het tweede en tevens laatste jaar 
en dan studeer ik af in de richting 
schoolpsychologie en pedagogi-
sche psychologie.
(Marie De Smedt, 23)

Take away voor 
daklozen
Bij Kamiano verzorgde ik de take 
away om voedsel te verdelen aan 
dak- en thuislozen. Op die manier 
stimuleerde ik ook het sociaal con-
tact bij de deelnemers daar. Ik had 
mij opgegeven als omkaderaar. In 

het kotgebouw van Hogeschool Tho-
mas More zitten ook studenten met 
beperkingen. Als omkaderaar is het 
de bedoeling dat je één of soms meer 
van deze studenten doorheen het 
academiejaar begeleidt, zoals samen 
naar de winkel en de les gaan, samen 
koken, helpen met zaken die voor 
hen moeilijk zijn …

Maar door de coronacrisis ging 
dit niet meer door en ben ik vrijwil-
ligerswerk bij Kamiano gaan doen. 
Ik heb hier veel voldoening uit ge-
haald en geleerd om met mensen om 
te gaan met wie ik normaal gezien 
niet zo snel in contact zou komen. Je 
merkt dan meteen dat die personen 
daar erg blij om zijn, zeker in deze 
moeilijke tijden. De dankbaarheid 
van de mensen voor gewone kleine 
dingen ga ik m’n hele verdere leven 
meedragen.
(Lander De Schepper, 21, Toegepaste 
Psychologie, afstudeerrichting ar-
beids- en organisatiepsychologie)

Kinderbegeleidster met extra aandacht

Samen leren lezen
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Onlangs vertelde een vriend van mij 
een prachtig en ontroerend verhaal 
over zijn bovenbuur, een jongeman 
van midden in de dertig, en een 
pronte dame op leeftijd van achter 
in de tachtig.

Reeds enkele keren waren ze me-
kaar in de gemeenschappelijke gang 
van hun appartementsblok toeval-
lig tegen het lijf gelopen, maar veel 
meer dan een beleefde begroeting 
en een vluchtige babbel zat er toen, 
tijdens het haastige leven, niet 
in. Ze bleven nagenoeg on-
bekenden voor elkaar, 
gescheiden door een 
paar verdiepingen. Tot 
de lockdown daar van 
de ene op de andere dag 
verandering in bracht …

Na het horen van vele 
verhalen over eenzame men-
sen tijdens deze lockdown, schoten 
allerlei vragen over de gezondheid 
van de bovenbuur door zijn hoofd. 
Hoe zou het met haar zijn? Voelde ze 
nood aan een deugddoend gesprek 
of aan hulp? Uit de vluchtige ont-
moetingen in de trappenhal wist hij 
immers dat haar man overleden was 
en ze geen kinderen had. Het stemde 
hem tot nadenken. Snel knoopte hij 
zijn schoenveters en trok vastbera-
den een aantal verdiepingen hoger 
om zijn welgemeende hulp aan te 
bieden.

Niet veel later plaatste hij weke-
lijks een goedgevulde boodschap-
pentas voor haar deur. Gezien de 

angstwekkende toestand met het 
virus leek het immers allerminst 
aangewezen voor haar om veel con-
tacten met de buitenwereld te onder-
houden. Ontspannende gesprekjes 
werden dagelijks langs de telefoon 
gevoerd, net zolang tot de cijfers naar 
een geruststellend niveau waren ge-
daald en menselijk contact weer was 
toegestaan.

Met hun mondmasker veilig op, 
hun eigen koffiekop in de hand en de 
ramen wagenwijd open, nuttigden 
ze beiden een drankje en praatten ze 
op haar appartement honderduit te-
gen elkaar: over haar man, haar leven 

en haar vroegere job en zelfs het 
thema van de hedendaagse 

politiek werd soms aange-
sneden.

Het dagelijkse leven 
hervatte na een tijd en 
zodoende trok hij over-

dag weer op locatie naar 
zijn werk. Toch verwaterde 

het wederzijdse contact nooit 
meer. Ook een hevige tweede virus-
golf dreef hen niet meer uit elkaar. 
Beiden schakelden moeiteloos weer 
over naar de veilige modus van wel-
eer.

Nu, na de vaccinatie, spreken ze 
nog regelmatig af. Dan wordt de prut-
telende koffie rijkelijk geschonken en 
de overheerlijke pralines verschijnen 
op tafel. In alle trotsheid vertelde ze 
hem onlangs dat ze hem beschouwt 
als het kleinkind dat ze nooit heeft 
gehad. De gevoelige snaar werd ge-
raakt! Of hoe een simpele vraag tij-
dens een moeilijke periode naar een 
uitermate mooie vriendschap kan 
leiden. (Bjorn Verreet)

Volg Gazet van Sint-Andries op Facebook en Instagram 
voor meer nieuwtjes en leuke foto’s uit de wijk

info@alfasloten.be | www.alfasloten.be
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Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?
Kom er eens over praten bij: DE OPEN DEUR, waar iemand naar jou luistert 

Autonome vrijwilligersvereniging erkend door de Vlaamse overheid

Gratis, anoniem, zonder afspraak, iedereen welkom !
Alle werkdagen van 14 t� 18u, ook op zaterdag

www.deopendeur.be
deopendeur@skynet.be
03 233 62 73

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen

Vriendschap

Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen

Food and Drinks

café
OCTO

Buurtcafé met terras, gelegen op het pleintje
tussen Kloosterstraat, Riemstraat en Goedehoopstraat
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Nationalestraat

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

An Sibhin Irish Pub

Nationalestraat 44
2000 Antwerpen

03 226 72 51
ww.ansibhin.be

Stel je 
noodcontacten 
en medische 
informatie in op 
je smartphone

Een ongeluk zit in een klein hoekje. 
Stel daarom je noodcontacten of 
ICE (In Case of Emergency)- contac-
ten in op je smartphone. Zo vindt 
een hulpverlener snel jouw naas-
ten, als er jou iets overkomt. Hier 
leggen we uit hoe je dit doet.

Het kan iedereen overkomen: je 
fietswiel blijft tussen de tramrails 
steken en je vliegt over je stuur. Een 
omstander belt het noodnummer 
112. Je ziet alles wazig en bent niet in 
staat om te antwoorden op zijn vra-
gen. Gelukkig heb je al je gegevens 
verwerkt in je profiel, zodat het am-
bulancepersoneel alle noodzakelijke 
informatie vindt. Een hulpverlener 
kan ook eenvoudig een familielid 
bellen om hem of haar in te lichten 
zonder je smartphone te ontgrende-
len. Op de meeste smartphones kan 
je trouwens ook je volledige medi-
sche profiel ingeven (bloedgroep, 
allergieën, medicatie …)

Op Android
• Open Contacten en kies voor 

Groepen.
• Klik op ICE-contacten bij nood.
• Klik vervolgens op de + om een 

contact toe te voegen.
• Kies nu één van de twee opties:

Contact toevoegen of  
Bestaand contact toevoegen.

• Sla je aanpassingen op.
• Test: vergrendel je telefoon en 

klik rechtsonder op Noodgeval. 
Links onderin verschijnen je 
iCe-contactpersonen.

Op iPhone
• Open de applicatie Gezondheid. 

Sinds iOS 8 staat deze app stan-
daard op jouw iPhone.

• Klik op Medische ID.
• Voeg je SOS-contacten toe en ook 

je allergieën, bloedgroep en ande-
re medische info.

• Zet zeker ook Toon bij vergren-
deling aan. Zo kan iemand anders 
aan deze informatie via Nood-
geval-Medische ID, als je iPhone 
vergrendeld is.

BeeGO helpt mensen met compu-
ter- en smartphoneproblemen. 
Studenten informatica lossen die 
problemen bij je thuis op. 59 stu-
denten hebben ondertussen al 3 138 
mensen geholpen. Navid Radkusha 
(25) is zo’n student bij BeeGO. Hij 
reisde zes jaar geleden samen met 
zijn moeder van Iran naar België. 
Sindsdien werkt hij elke avond in de 
horeca. Overdag volgde hij de rich-
ting Toegepaste Informatica aan de 
Thomas More Hogeschool. Hij kan 
zich bij elk probleem uit de slag trek-
ken. De gedrevenheid van Navid is 
een inspiratiebron voor iedereen. Je 
kan een afspraak maken met BeeGO 
op www.beego.be of telefonisch op 
078/485.400.

Waarom werk je bij BEEGO?
Een studentenjob die relevant is 
voor mijn studierichting. Ideaal! 
Daarnaast werk ik ook als barman in 
de horeca.
Welke zijn je toekomstplannen?
Nu wil ik eerst mijn studie afmaken. 
Dat is het belangrijkste. Het is mijn 
droom. Het geeft me elke dag de 
energie om op te staan en er volop 
voor te gaan.
Welke zijn je hobby’s?
Nieuwe series ontdekken en foto-
grafie.
Wat is je lievelingskleur?
Mijn lievelingskleur is geel. Ooit wil 
ik een auto in deze kleur hebben.

Navid Radkusha (25) volgde Toege-
paste Informatica aan de Thomas 
More Hogeschool en engageert zich bij 
BEEGO.

ELECTRO ZUID
ELEKTRICITEIT
VERKOOP - HERSTELLING

03 203 03 09 - 03 226 15 91
ELECTROZUID@TELENET.BE
WWW.ELECTROZUID.COM
NATIONALESTRAAT 112 - ANTWERPEN

PARLOFONIE
ATTESTEN VOOR KEURING
RENOVATIE ELEKTRICITEIT

ALLE HERSTELLINGEN
DEPANNAGE

DISCO MATERIAL
LED VERLICHTING

Op de koffie in AMUZ

In samenwerking met Zorgzame 
Straten gooit AMUZ de deuren 
open. Deze keer draait het niet om 
de muziek maar om jou. Of je nu 
veel van klassieke muziek kent of 
(bijna) niets, is dus niet belangrijk. 
Wat er wel toe doet, is de vraag of 
je jouw buren (beter) wil leren ken-
nen. AMUZ zorgt voor koffie, thee 
en taart, jij hoeft eigenlijk alleen je 
benen onder tafel te steken!

Je zal aMuz in de Kammenstraat wel 
kennen van de Sint-Augustinuskerk, 
de voormalige barokke klooster-
kerk die een nieuwe bestemming 
kreeg als hedendaagse concertzaal. 
Misschien heb je er de originele al-
taarstukken van Rubens, Van Dyck 
en Jordaens nog bewonderd of liep 

je tijdens het Antwerpse barokjaar 
eens binnen om de kevermozaïe-
ken van Jan Fabre te bekijken? Of 
woonde je misschien al eens een 
aMuz-concert bij?

Een open huis
Hoe dan ook, aMuz zet 
zich in om de verbin-
ding met de Antwerpe-
naren in onze voortdu-
rend veranderende stad 
steeds opnieuw op te zoe-
ken en te vernieuwen. Veerle 
Braem, zakelijk directeur van aMuz, 
licht toe hoe men dat binnen het pi-
lootproject van Zorgzame Straten wil 
doen: “De cultuur- en muzieklief-
hebbers zullen hun weg naar aMuz 
wel vinden, maar als cultuurhuis 

moet onze ambitie groter zijn. aMuz 
wil dus niet enkel een cultuurhuis 
zijn, maar ook een open huis en die 
rol willen we graag opnemen voor de 
onmiddellijke gemeenschap waar-
van we deel uitmaken: Sint-Andries.” 
Afhankelijk van hoe de pandemi-
sche situatie evolueert, hoopt aMuz 
eind september van start te kunnen 
gaan met een maandelijks ontmoe-
tingsmoment: koffie, thee en taart bij 
een vrijblijvende babbel. Gezellig (en 
veilig!) samenkomen onder buren, 
daar draait het om.

Vrijwilligers
Voor buurtbewoners die een fy-
sieke beperking hebben of een an-
dere drempel ervaren om naar de 
Sint-Augustinuskerk te komen, wil 
aMuz een extra inspanning leveren, 
niet alleen door samen te werken 
met specifieke verenigingen en be-
wonersgroepen, maar ook door de 
buren in kwestie te laten ophalen en 
vergezellen door een van onze vrij-
willigers, een van onze buddy’s. “We 
streven er namelijk naar om aan dat 
maandelijkse ontmoetingsmoment 
ook een buddywerking te koppelen. 
Die buddy’s zullen ervoor zorgen 
dat buren die bijvoorbeeld niet goed 
te been zijn, toch makkelijk naar 
aMuz kunnen komen. Of zij zullen 
een vertrouwd gezicht proberen te 
zijn voor mensen met beperkte so-
ciale contacten die nood hebben aan 
verstrooiing, maar de stap niet goed 
durven te zetten. Ook hier staan niet 
onze concerten centraal, wel de ont-
moetingen tussen buurtbewoners, 
onze vrijwilligers en onze medewer-

kers,” licht Veerle Braem toe. 
“En als de tijd rijp is, orga-

niseren we opnieuw een 
groot burenfeest, zoals 
we dat in december 2019 
hebben gedaan. We heb-
ben toen zoveel fijne re-

acties gekregen dat we het 
graag herhalen!”
De Sint-Augustinuskerk mag 

dan het kloppende hart van aMuz 
zijn, het is de bedoeling om haar 
hartslag te voelen pulseren in heel 
Sint-Andries, zelfs al word je (voor-
lopig nog) niet (helemaal) wild van 
klassieke muziek. (Julie Hendrickx)

03 232 33 91
info@gyselsantwerpen.be

Nationalestraat 106
2000 Antwerpen

SLAGERIJ GYSELS

De vijfde generatie van 
de slagersfamilie Gysels.

Sinds 5 jaar actief in 
Antwerpen. 

Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en 
leuke foto’s uit de wijk: 
Gazet van Sint-Andries
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National), Woonhaven (sociale wo-
ningen), Beweging.net, Tropisch 
Instituut
Zorg- en welzijnsactoren: Lokaal 
DienstenCentrum, woonzorgcentra 
De Gulden Lelie en Huizeken van 
Nazareth

Ann Van de Peer, de projectmana-
ger van Hogeschool Thomas More, 
campus National, in de Kronenburg-
straat, is de voorzitter en contactper-
soon voor de samenkomsten en zij 
zorgt samen met Koen Kuylen voor 
de coördinatie van het project.

Aan iedereen werd gevraagd hoe 
zij met behoud van hun eigenheid 
kunnen meewerken aan de zorg-
zame houding in de wijk. Daarvoor 
werd rond elk initiatief een werk-
groepje gevormd. Vernieuwend is 
wel dat organisaties die helemaal 
niet op zorg en welzijn gericht zijn, 
toch concrete voorstellen deden.

De concrete uitwerking
AMUZ: maandelijks koffie en taart 
met een streepje muziek voor buurt-
bewoners die een drempel ervaren 
om het muziekcentrum binnen te 
stappen, eventueel zelfs begeleid 
door een buddy uit de wijk
Uilenspel: gericht op gezinnen met 
een maatschappelijke kwetsbaar-
heid door schoolse ondersteuning 
bij de kinderen thuis, nog op zoek 
naar vrijwilligers
Pagadder: kinderopvang, nog op 
zoek naar vrijwilligers voor de voor-
leesmomentjes en wandelwijkver-
kenningen, een leuke activiteit ter 
preventie van eenzaamheid
Winkels: proefproject met 7 buurt-
winkels rond het idee van de zorgza-
me winkelier
Buurtgroep Open Tuin (BOTA): in 
samenwerking met Woonhaven het 
concept ‘Zorgzame Straten’ uitwer-
ken in de sociale woonblokken
KlimaatRobuust Sint-Andries: deel-
name van Zorgzaam Sint-Andries 
aan het feest rond klimaat en ver-
groening
Hogeschool Thomas More: engage-
menten van de studierichtingen 
Maatschappelijk Werk, Verpleeg-
kunde en Toegepaste Psychologie
WZC Huizeken van Nazareth: laag-
drempelige ‘instap’ overwegen voor 
de ondersteuning van kwetsbare be-
woners

Ten slotte is er ook een kerngroep 
‘Zorgzaam Sint-Andries’ met een 
beperkte samenstelling die de be-
sluiten van het wijkoverleg opvolgt 
en uitvoert. Uw Gazet van Sint-An-
dries houdt de vinger aan de pols en 
brengt zorgzame verhalen en op de 
Stuurgroep Sint-Andries brengen we 
maandelijks verslag uit.

Mijn naam is Arnout Laureys, ik 
ben 28 jaar en woon in Antwerpen. 
Sinds enkele weken ben ik aan de 
slag als vrijwilliger bij Uilenspel 
vzw. Eenmaal in de week geef ik 
een uurtje huiswerkbegeleiding 
aan een jongen uit het eerste leer-
jaar van de school Via Louiza in de 
Louizastraat.

Ahmad Awayyed is een superlieve 
en heel verstandige jongen en al van 
bij onze eerste ontmoeting bleek 
dat we heel veel van elkaar kunnen 
leren. Ik help hem met lezen en re-
kenen en van zijn enthousiasme en 
veerkracht kan ik op mijn beurt heel 
wat leren. We hebben er nog niet 
veel uurtjes op zitten, maar ik kijk 
heel erg uit naar alle uren die nog 
gaan volgen.

Aanstekelijke begeleiding
Dat ik deze kans gekregen heb en 
het verschil mag proberen te ma-
ken voor een kind op zo’n cruciaal 
moment in zijn ontwikkeling, is een 
hele eer. De uitstekende en aanste-

kelijke begeleiding van Uilenspel 
vzw motiveerde mij om te starten 
en ik heb hier nog geen seconde 
spijt van gehad. Door het ons allen 
gekende virus gaat de begeleiding 
momenteel nog door in de school, 
maar zodra het weer kan, is het de 
bedoeling dat de huiswerkbegelei-
ding doorgaat bij het kind thuis.

Nieuwe mensen leren kennen
Het is altijd leuk om nieuwe men-
sen in je eigen buurt te leren ken-
nen, dus ik kijk er heel erg naar uit 
om het hele gezin wat beter te leren 
kennen. Mijn eigen zoontje start in 
september in het instapklasje van 
Ahmad zijn school. Ik geloof echt 
dat we andere kinderen uit onze ei-
gen buurt die, om welke reden dan 
ook, niet met dezelfde kansen als 
hun vriendjes kunnen starten, kun-
nen en moeten vooruithelpen. Ik 
hoop dan ook oprecht dat mensen 
die dit lezen, samen met mij en Ui-
lenspel, aan de slag willen gaan. Elk 
kind telt mee en elk kind verdient 
dezelfde kansen!

Vzw Uilenspel helpt bij huiswerk

Sinds kort hangt er aan de 
voorgevel van het coStA 
op de Sint-Andriesplaats 
een defibrillator die bij een 
hartstilstand of hartrit-
mestoornissen levens kan 
redden. Het is een initia-
tief van de stad en kadert 
in een project om Antwer-
pen hartveiliger te maken. 
In de nabije toekomst wil 
de stad ook workshops 
organiseren om burgers te 
leren reanimeren.

Vroeger mochten alleen artsen en 
speciaal opgeleide verpleegkundi-
gen een automatische externe defi-
brillator (aed) bedienen. Sinds 2007 
mag iedereen dit doen, op voorwaar-
de dat het om het volautomatische 
type gaat, want zo’n toestel analy-
seert het hartritme van het slachtof-
fer en bepaalt autonoom of een elek-
trische schok wordt toegediend. Als 
een schok het slachtoffer niet kan 
helpen, zal het toestel er ook geen 
toedienen. Het is dus onmogelijk om 
dit toestel verkeerd te gebruiken.

Eenvoudig te bedienen toestel
Het aed-toestel aan de gevel van het 
coStA is een volautomatisch toe-
stel en eenvoudig te bedienen; je 
moet zelf geen knop indrukken om 
stroomstoten toe te dienen. Het zit 
in een buitenkast die je makkelijk 
kan openen door het deksel naar 
links te draaien. Vervolgens moet 
je het toestel enkel aanzetten en de 
mondelinge instructies volgen. Zo 
zal een stem je de opdracht geven 
om de hulpdiensten te alarmeren, 
om het bovenlijf van het slachtoffer 
te ontbloten en om de elektroden 
aan te brengen. Het toestel zal op een 
bepaald moment ook vragen om het 
slachtoffer niet meer aan te raken, 
zodat een analyse van het hartritme 
kan worden gestart in functie van 
een eventuele stroomstoot.

Het toestel aan het coStA is een 
tweetalige versie (nl/fr) met elek-
troden die zowel voor volwassenen 
als kinderen geschikt zijn. In geval 
het om kinderen gaat, zal je enkel 
de knop ‘kindermodus’ moeten in-
drukken.

Wat te doen in noodsituaties?
Een aed-toestel vormt slechts een 
onderdeel van het levensreddend 
optreden in noodsituaties. In zulke 
situaties is het belangrijk om volgen-
de stappen te zetten:

1. Kijk eerst of je het slachtoffer 
veilig kunt benaderen en helpen. 
Indien nodig en mogelijk, breng 
je het slachtoffer naar een veili-
gere plek.

2. Ga na of het slachtoffer bij be-
wustzijn is: schud zachtjes aan de 
schouders en vraag of alles OK is.

3. Indien het slachtoffer niet rea-
geert, ga je na of de ademhaling 
van het slachtoffer normaal is.
• Leg het slachtoffer op de rug en 

open de luchtweg: leg één hand 
op het voorhoofd en kantel het 
hoofd voorzichtig naar ach-
teren. Til de kin op met 2 vin-
gertoppen van de andere hand 
(kinlift).

• Hoor/luister/voel gedurende 
10 seconden of de ademhaling 
normaal is.

• Indien het slachtoffer normaal 
ademt, draai je het slachtoffer in 
stabiele zijligging en controleer 
je regelmatig de ademhaling.

4. Bel naar de noodcentrale 112 of 
laat iemand bellen. Leg de tele-
foon op speaker naast het hoofd 
van het slachtoffer. De medewer-
ker van de meldkamer begeleidt 
je telefonisch tijdens de verdere 
hulpverlening.

5. Als het slachtoffer bewusteloos 
is en niet normaal ademt, start 
je onmiddellijk met de reanima-
tie en vraag je iemand om een 
aed-toestel te halen, in geval er 
geen binnen handbereik is. Wan-
neer je alleen bent, verlaat je het 
slachtoffer niet en concentreer je 
je op de reanimatie.

6. Van zodra een AED-toestel be-
schikbaar is, zet je het aan en be-
vestig je de elektroden volgens de 
gesproken instructies. Tracht de 
reanimatie niet of zo weinig mo-
gelijk te onderbreken, terwijl de 
elektroden worden bevestigd.

7. Ga ononderbroken verder met de 
reanimatie en defibrillatie volgens 
de aed-instructies, totdat de zie-
kenwagen of MUG ter plaatse is.

Defibrillator aan het coStA 
kan levens redden

Hoe reanimeren
In de reanimatieopleiding leer je dat ‘30 borstcompressies afgewisseld 
met 2 beademingen’ de beste overlevingskansen bieden voor het slacht-
offer. Indien je echter niet (veilig) kan of wil beademen, geef dan onon-
derbroken borstcompressies. Dit is veel beter voor het slachtoffer dan 
niets te doen. Denk er ook steeds aan om zo snel mogelijk het noodnum-
mer 112 te bellen.

Hoe ga je tewerk?
1. Plaats je handen in het midden van de borstkas en geef borstcompres-

sies.
• Duw krachtig: minstens 5 cm diep maar niet meer dan 6 cm.
• Doe dit 30 keer in een tempo van 100-120 keer per minuut (op het 

ritme van ‘Staying Alive’ van de Bee Gees).
2. Als je getraind bent om compressies te combineren met beademing, 

beadem dan 2 keer.
• Lift de kin omhoog en knijp de neus dicht.
• Adem normaal in en adem in 1 seconde gelijkmatig uit in de mond 

van het slachtoffer. Kijk daarbij uit je ooghoek of de borstkas van 
het slachtoffer omhoog komt. Doe dit 2 keer.

• Onderbreek de borstcompressies nooit meer dan 10 seconden voor 
deze beademing.

3. Ga door met reanimeren en wissel steeds 30 borstcompressies af met 
2 beademingen. Een mogelijk alternatief is om ononderbroken borst-
compressies te geven.

4. Ga telkens door, totdat het AED-toestel aangeeft om afstand te nemen 
in functie van het eventueel toedienen van een stroomstoot. Hervat 
nadien opnieuw de reanimatie.

Wie trekt allemaal de kar?
Met de actie ‘Zorgzame Straten’ 
speelt onze wijk, net zoals indertijd 
met de ‘Digitale Stad’ van imec, an-
dermaal weer een voortrekkersrol. 
Hieronder volgt een overzicht van 
de deelnemende organisaties en 
het hoe en wat, want u gaat er nog 
meer over horen en zien in deze 
wijkkrant. Er is een wijkoverleg en 
een kerngroep.

Het wijkoverleg ‘Zorgzaam Sint-An-
dries’ komt maandelijks samen met 
wijkbewoners, vertegenwoordigers 

van organisaties die actief zijn in de 
wijk en zorg- en welzijnsactoren.

Hierbij een lijstje: Uilenspel (huis-
werkbegeleiding), KlimaatRobuust 
Sint-Andries, Sant’Egidio (opvang 
kansarmen), coStA, Gazet van 
Sint-Andries (5 000 ex.), Pagadder 
(kinderopvang), aMuz (muziekcen-
trum), Habbekrats (jongerenwer-
king), BOta (Buurtgroep Open Tuin), 
Stuurgroep Sint-Andries, Betonne 
Jeugd, wijkpolitie, buurtregisseur, 
Hogeschool Thomas More (campus 

Ook bewoners die ideeën of hulp 
willen aanreiken, zijn welkom, 
want het gaat uiteindelijk over 
hen. Een mailtje naar ann.vande-
peer@thomasmore.be volstaat.

Het project ‘Zorgzame Straten Sint-Andries’ is ingediend bij de 
Burgerbegroting voor 2021. Elk jaar beslissen de inwoners van het 
district Antwerpen over 1,4 miljoen euro (10 % van het districts-
budget). Dat doen ze al sinds 2014. Zo bepalen ze mee wat de prio-
riteiten zijn en welke plannen in uitvoering gaan. Burgers kunnen 
zelf projecten indienen en uitvoeren of ze kunnen vragen dat het 
district hun idee realiseert. Zij kennen immers de lokale noden het 
best. Hou www.burgerbegroting.be in het oog. Stemmen kan onli-
ne of tijdens het Burgerbegrotingsfestival in september.

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans

Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en 
leuke foto’s uit de wijk: 
Gazet van Sint-Andries
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Uw mening telt 
en ook uw hulp 

is welkom!

De bewonersgroep Klimaat-
Robuust Sint-Andries presenteert 
regelmatig diverse projecten en 
ideeën om ons kritisch aan het 
denken te zetten.

Wil je als vrijwilliger actief 
meehelpen en letterlijk ‘een 
steen verleggen’ in onze wijk, 
dan kan je een mailtje sturen naar 
info@klimaatrobuust.eu of naar 
0476 21 98 17 bellen.

Voor meer info over alle activi-
teiten kan je terecht op de face-
bookpagina van KlimaatRobuust 
Sint-Andries. Hou daar in deze 
onzekere tijden ook de agenda en 
de activiteiten in het oog.

Doe mee!

Het Stedelijk Onderwijs 
heeft meer dan 100 scho-
len in Antwerpen en haar 
districten, gaande van 
kleuterscholen, lagere 
en secundaire scholen, 
scholen voor volwassenenonder-
wijs tot zelfs scholen voor deeltijds 
kunstonderwijs. De Academie Ho-
boken is gespecialiseerd in beeld, 
muziek, woord en dans. Zij beschikt 
over verschillende satellietscholen, 
zoals o.a. de basisschool Musica in 
de Lange Riddersstraat 48 waar kin-
deren en volwassenen na schooltijd 
woord- en muziekopleidingen kun-
nen volgen.

De 16-jarige Noor Wouters uit 
onze wijk volgt samen met haar 
vriendin Kato de opleiding Theater 
en Verteltheater. Ze doet dit al acht 
jaar en vertelt met veel enthousias-
me over de toffe sfeer en de vele hi-
larische improvisatiemomenten. Ze 
heeft ook al veel vrienden gemaakt, 
onder wie dus ook Kato.

De inschrijvingen voor de op-
leidingen zijn begin juni gestart en 
staan ook open voor leerlingen uit 
andere scholen. Noor en Kato hopen 
nog meer tieners warm te krijgen 
voor een opleiding Woord en Muziek 
in de Musicaschool.

Toonmoment is goud waard
NOOR Nadat ik zeker 8 jaar ‘Woord 
en Drama’ gevolgd heb, ken ik hier 
perfect mijn weg en voel ik mij hier 
helemaal thuis. Al van toen ik hier 
als klein kind binnenkwam, heerste 
hier een sfeer van pure gezelligheid 
en heel veel plezier. Hilarische im-

provisaties worden afgewisseld met 
poëtisch denken en zelf gedichten 
en teksten schrijven.

De leerlingen die ik heb leren ken-
nen, komen en gaan, maar er zijn er 
verschillende met wie ik al vele les-
sen heb doorgebracht en dat zorgt 
voor een hechte vriendschap. De 
sfeer voor en tijdens een toonmo-
ment is voor mij goud waard.

Geweldige groep
NOOR Aangezien ik mijn schoolda-
gen doorbreng op een Steinerschool, 
kom ik sowieso al veel in contact met 
expressie en toneel, maar tijdens de 
lessen verteltheater en drama leer 
ik extreem veel. Het leukste vind ik 
dat er tijd genoeg is om echt in ver-
binding te komen met de tekst of het 
toneel. Er wordt uitgebreid gepraat 
over interpretatie en vormgeving.

Samen op een podium staan en 
toneel maken is een van de leukste 
dingen die er zijn en de academie 
maakt dit perfect mogelijk voor ie-
dereen. Sympathieke leerkrachten 
en een geweldige groep om samen 
mee te spelen maken elke les weer 
fantastisch.

Meer info vindt u op www.stede-
lijkonderwijs.be/academiehoboken 
of via telefoon 03 201 51 21 op maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 15.30 tot 
18.30 uur en op woensdag van 12.30 
tot 18.30 uur.

Musica: een 
beetje zoals 
thuiskomen

BOTA, Buurtgroep Open Tuin Ant-
werpen in de Willem Lepelstraat 
13, is een schoolvoorbeeld van wat 
zorg voor buren kan betekenen. In 
normale tijden staat het clublokaal 
elke donderdag en vrijdag open 
voor alle bewoners uit de wijk en 
ook van ver daarbuiten. Het zijn 
hoofdzakelijk senioren die niet 
alleen koekjes en koffie maar zelfs 
iets meer weten te waarderen.

Het is vooral het contact dat hen er 
telkens naartoe drijft. Donderdag en 
vrijdag zijn de dagen om naar uit te 
kijken. De organisatie rust volledig 
in handen van Greta Bollen (76) en 
Chris Codenie (79). Bob Verbeeck, 
de man van Greta, was 19 jaar gele-
den de oprichter van BOta en zag in 
Chris, onder diens luid protest en 
ongeloof, z’n ideale opvolger. Bob 
overleed onverwachts aan een hart-

falen. Chris was 5 jaar mantelzorger 
voor z’n vrouw die overleed na een 
periode van manische depressie en 
dementie. Zowel Greta als Chris kre-
gen veel vrije tijd en wilden het werk 
van Bob niet verloren zien gaan. Het 
is voor hen een dagtaak geworden 
die hen jong houdt en ze worden be-
loond door de waardering van de le-
den. ’t Is aandoenlijk om te zien hoe 
ze met de ernst van twee bedrijfslei-
ders de buurtgroep runnen.

Pakketjes van deze wijkkrant
CHRIS Er komt wel meer papierwerk 
bij kijken dan vroeger. Er moeten 
toelatingen worden aangevraagd en 
formulieren ingevuld. We organise-
ren nogal wat activiteiten in normale 
omstandigheden om iedereen uit 
z’n kot te krijgen: mosselsoupers, 
kaasnamiddagen, een nieuwjaarsre-
ceptie, de paaseierenraap, verloren 

maandag, zelfs tentoonstellingen 
met o.a. schilderijen van Laura en 
Carmen en uitgeprinte humoristi-
sche gedichten van Achiel. Die kof-
fiekletsen zijn erg belangrijk voor de 
senioren uit de buurt. De lockdown 
was een uitdaging om iedereen in ’t 
oog te houden. Als compensatie stak 
ik toen alle edities van deze wijk-
krant in de bussen van de omwonen-
den. Voor wie verder woont, maakte 
ik pakketjes met alle vorige uitga-
ven. ’t Is wel spijtig dat er geen jonge 
mensen meedoen. Misschien komt 
dat wel na de actie Zorgzame Stra-
ten. Hiervoor help ik met het ver-
zorgen van allerlei contacten (coStA, 
Amuz, Sinjoren en Uilenspel).

Optutten verzet je gedachten
GRETA Ze missen vooral de discus-
sies. Het Steen zou nogal een twist-
punt zijn geweest. Gelukkig wordt 
er nog wel veel getelefoneerd met 
mekaar. Mariette, 94 is ze, had van 
Luc gehoord dat ik even niet goed 
was. Wel, die belde mij regelmatig. 
Normaal zou ik haar moeten bellen! 
Iemand belde me ook om samen 
naar de markt te gaan. Eerst wilde 
ik niet, want ik zat wat zwartgallig 
te zijn met die lockdown, maar toen 
dacht ik: als ik het niet doe, ga ik na-
dien kwaad zijn op mezelf en gaat 
ze het misschien nooit meer vragen. 
En … je optutten en buiten komen 
verzet je gedachten. Daarom ben ik 
meegegaan, want als je bezig bent, 
vergeet je ook alle kleine ouder-
domskwaaltjes. Soms kijk ik naar de 
foto van m’n overleden man en zeg 
ik: “Bob, waarom hebt ge mij in de 
steek gelaten? En dan lacht hij naar 
mij. Eerst dacht ik dat ik droomde, 
maar ‘t is waar, want hij staat inder-
daad lachend op de foto. Ik moet er 
soms zelf om lachen.” (GS)

BOTA, een netwerk voor lokale senioren

Dagelijks zijn Greta en Chris in de weer met het bedenken en organiseren van 
activiteiten voor de lokale senioren.

‘Sint-Anders’ is een ontmoetings-
dag van en voor alle buurtbewo-
ners van onze wijk.
KlimaatRobuust Sint-Andries 
organiseert samen met wijkorga-
nisaties, lokale ondernemers en 
geëngageerde wijkbewoners in 
verscheidene straten een gezellige, 
gemoedelijke en vooral feestelijke 
ontmoeting. Klimaat is de groene 
draad doorheen de activiteiten.

Iedereen, wijkorganisaties en/of lo-
kale ondernemers, neemt deel op 
zijn eigen unieke manier.

KlimaatRobuust Sint-Andries 
zorgt voor de verbinding tussen de 
deelnemers. Door het verbinden 

van alle ideeën, initiatieven en ac-
ties ontstaat een ontmoetingsdag die 
het perfecte moment is om kennis te 
maken met buren, nieuwe inzichten 
te leren kennen, gezamenlijke acties  
te plannen en natuurlijk samen te 
feesten.

Iedereen snakt ernaar  
om opnieuw te kunnen feesten
KlimaatRobuust Sint-Andries heeft 
de ambitie om een jaarlijkse Sint-An-
ders te organiseren op moederkes-
dag, zondag 15 augustus. Dit jaar is 
Sint-Anders, gezien de coronamaat-
regelen, een bescheiden voorproefje 
van de toekomstige festiviteiten in 
de wijk. Na deze happening starten 

Ontmoetingsdag ‘Sint-Anders’

‘Sint-Anders’ in de wijk Sint-Andries

Zondag 15 augustus vanaf 11 uur
Kom gerust eens langs en wandel rond, maak een praatje met de 

buren en/of een van de lokale duurzame ondernemers. Flaneer en 
proef aan de foodstandjes. Geniet van een drankje of een optreden 

op een van de terrassen van de deelnemende cafés.

we met een collectief van deelne-
mers en geïnteresseerden voor een 
bruisend ontmoetingsfeest Sint-An-
ders in 2022.

We ontmoeten elkaar op het Pre-
kersplein, in de Lange en Korte Vlier-
straat en op de Sint-Andriesplaats. 
We starten op zondag 15 augustus 
vanaf 11 uur. Uiteraard respecteren 
we de huidige coronamaatregelen!

Wat mogen jullie verwachten?
Lokale boeren verkopen hun groen-
ten, fruit en andere voedingspro-
ducten uit de korte keten. Enkele 
lokale ‘duurzame’ ondernemers or-
ganiseren stands met verrassende 
producten. Verscheidene milieu- en 
eco-initiatieven van de wijk houden 
een expo over de diverse mogelijk-
heden om een bijdrage te leveren 
aan een klimaatrobuuste wijk.

Langsheen de groen-blauwe 
aders in de wijk worden wandelin-
gen georganiseerd en vinden ver-
schillende groenacties plaats op 
uitdagende plekken. Op de Sint-An-

driesplaats worden workshops aan-
geboden door o.a. de Groene Stads-
hut. ‘Zorgzame Straten’ stelt zijn 
project voor en zoekt naar zorgza-
me buurtbewoners. De lokale cafés 
(Beestenbos, Multatuli, Het Neusje, 
St Simonne) zorgen voor muziek en/
of animatie. Je kan proeven en ge-
nieten van food and drinks bij deze 
lokale ondernemers en op de markt.

Moederkesdag
En natuurlijk worden alle (ook toe-
komstige) mama’s in de bloemetjes 
gezet.

Programma
Het volledige programma wordt be-
kendgemaakt via Facebook, Insta-
gram, Hoplr, borden en affiches in 
de wijk.

Elk lokaal idee of initiatief  
is welkom!
Op 0476 21 98 17 of via info@kli-
maatrobuust.eu kan je hiervoor con-
tact opnemen met Sylvia Van Lint.



Gazet Van Sint-andrieS | nr. 110 | juli 2021 | 29Ste jaarGanG8

Stuurgro
ep

Stuurgro
ep

Sint-And
ries

Sint-And
riesStuurgro
ep

Sint-And
ries

Sint-Andries wil een zorgzame buurt zijn. Met veel aandacht voor elkaar.

Groot wijkfeest op moederkesdag
15 augustus is het feest in Sint-Andries

een initiatief van KlimaatRobuust Sint-Andries in samenwerking met verschillende organisaties

Wil je helpen? mail dan naar info@klimaatrobuust.eu

Mensen 
aanspreken
Op straat spreek ik nogal graag 
met een hond met een hoed op, 
een nogal negatieve uitdrukking, 
maar wel de gouden sleutel tot 
zorgzame buren. Je moet eni-
ge schroom overwinnen, maar 
meestal loopt het goed af. Mensen 
bedanken je nadien soms, want 
een praatje slaan maakt gelukkig.

De eerste stap is 
dikwijls moei-
lijk, maar 
er zijn 
trucs. De 
simpelste 
opener is: 
“Nogal een 
weer van-
daag, hé!” 
Toon dan interesse en stel geen 
ja-neenvragen, maar laat hen iets 
vertellen. Als je jezelf herkent in 
zo’n verhaal, zeg het dan en vertel 
gelijkaardige anekdotes, want dat 
schept een band. Loopt het stroef 
of mis, dan ben je succesvol afge-
gaan, zoals ze dat noemen in zelf-
hulpboeken.

Ik flaneerde een tijd lang als 
agent, zeg maar vertegenwoordi-
ger, voor beeldende kunstenaars 
in de galerie- en museumwereld 
om hun werken aan de muren te 
krijgen. Nu zijn museumdirecteurs 
erop getraind om spontane sol-
licitanten op afstand te houden. 
Ondanks goed uitgedachte strate-
gieën kan dit toch nog mislopen. 
Tijdens een selfservice lunch in 
het Van Abbemuseum in Eindho-
ven schoof in de rij, vijf man ach-
ter mij, de museumdirecteur aan. 
Dan is de ultieme truc om met een 
zichtbare schok te merken dat je 
iets – het maakt niet uit wat – uit 
de koeling hebt vergeten te nemen. 
Op die manier kan je opnieuw vlak 
achter hem aanschuiven om met 
hem een praatje beginnen te ma-
ken.

In Cultureel Centrum De Mark-
ten in Brussel ging het ooit zelfs to-
taal mis. Na een halfjaar lang bel-
len, mailen en portfolio’s opsturen 
was er een afspraak versierd van 
10 tot 10.30 uur, dus krap een half-
uur. Ik zit eindelijk met de kunste-
naar in kwestie aan het bureau 
van de directrice. Plots geloei van 
sirenes: brandoefening. Iedereen 
stormt de trappen af naar een ver-
zamelpunt op straat. Halfuur weg! 
Weer naar huis …

Rokende directeurs zijn de bes-
ten. Tijdens rookpauzes vallen 
onder gelijkgestemden alle gren-
zen weg en ze kunnen 10 minuten 
lang niet vluchten of ontsnappen.

Het kan ook anders. Een vriend 
die niet in de wijk woont en van wie 
ik dus hoop dat hij dit niet leest, 
ging naar een film kijken. Hij zag 
enkele stoelen verder een vrouw 
zitten die hem meer interesseerde 
dan de film zelf. Hij vertrok aan 
het einde van de film. Zij bleef zit-
ten, want ze had blijkbaar het be-
gin gemist, maar hij durfde haar in 
het passeren niet aan te spreken. 
Thuisgekomen, telefoneerde hij 
naar de bioscoop dat hij dringend 
de vrouw op de zoveelste stoel van 
de zoveelste rij moest spreken. Een 
personeelslid stapte tijdens de film 
op de vrouw toe en meldde haar 
dat ze dringend aan de telefoon 
werd gevraagd. Het werd een re-
latie, weliswaar maar voor enkele 
maanden.

Maar … het kan dus écht sim-
peler: gewoon door iemand aan 
te spreken. Zo ontstaan Zorgzame 
Straten!

(Guido Sanders)

Tot halfweg de vorige eeuw zaten 
buren ’s avonds op een stoel voor 
de gevel met mekaar te keuvelen. 
Iedereen kende iedereen in de 
straat. Sedert de opkomst van de 
televisie is dat verdwenen. Femke 
Meeusen wil die ouderwetse 
gezelligheid, waarbij buren mekaar 
leren kennen, opnieuw in het leven 
roepen. Trouwens, als je je buren 
kent, leer je ook hun noden of 
probleempjes kennen en dan is een 
helpende hand snel aangeboden.

Inwoners van het district Antwer-
pen, dus ook van onze wijk, kunnen 
ondersteuning krijgen voor een bu-
renbank. Zo’n bank kan los of veran-
kerd geplaatst worden. Voor een los-
se burenbank krijgen bewoners een 
financiële ondersteuning via het dis-
trictsfonds, voor een vaste krijgen ze 
het materiaal.

Een losse of een vaste bank?
Bewoners krijgen maximum 100 
euro voor een losse burenbank. Voor 
een verankerde voorziet het district 
een houten zitplank en inklapbare 
beugels om de bank te bevestigen. 
Voor een verankerde bank is wel een 
vergunning nodig, maar de aanvraag 
is gratis en wordt individueel inge-
diend door de eigenaar of huurder; 
de toestemming van de huiseige-
naar is wel vereist. Nadat de vergun-
ning in orde is, bezorgt het district 
het materiaal (plank en beugels). 

Bewoners die interesse hebben, ne-
men best contact op met de buurt-
coaches (per mail buurtcoaches@
antwerpen.be of telefonisch op  
03 228 39 79).

Tips en voorwaarden
Een burenbank aanvragen kan nog 
tot 31 december 2021. Er gelden be-
paalde voorwaarden, zoals voor 
een geveltuin. Zo moet o.a. de vrije 
ruimte op de stoep steeds minstens 

1,2 meter blijven. Op www.beleef-
jebuurt.be vind je meer info en ook 
inspiratie.

Districtsfonds ‘Beleef je Buurt’
Het districtsfonds ‘Beleef je Buurt’ 
is sinds 1 februari 2020 in werking. 
Het voorziet logistieke en financiële 
ondersteuning aan buurtbewoners, 
verenigingen en lokale initiatieven 
en mikt op een optimale buurtbele-
ving in het district Antwerpen.

Femke Meeusen en ouderwetse gezellige 
burenpraatjes: vraag nu je burenbank aan

Districtsschepen van stadsmakers en wijkwerking Femke Meeusen: “Met bu-
renbanken willen we buren aanmoedigen om mekaar beter te leren kennen. 
Een burenbank is een ideale plek om met elkaar kennis te maken, samen iets te 
drinken of bij te babbelen. Zo zorgen we voor een gezellige sfeer.”

Bij De Open Deur vzw in de Pelgrim-
straat 27 staan we elke weekdag 
paraat: van maandag tot en met za-
terdag van 14 tot 18 u. zijn telkens 
twee medewerkers aanwezig die 
tijd nemen voor al wie langskomt. 
Iedereen is welkom, anoniem en 
gratis, zonder afspraak en in alle 
vertrouwen.

Wie nood heeft aan een gesprek on-
der vier ogen, stapt gewoon binnen. 
In de huidige pandemietijd geen 
overbodige luxe! Voor een gezon-
de babbel ben je hier aan het goede 
adres: alles wat jou bezighoudt, mag 
aan bod komen. Angst voor COVid-19 
hoeft niemand te verlammen: een 
rustgevend gesprek werkt als een 
vaccin, erover praten helpt.

Aandacht en empathie
We luisteren niet om te helpen, maar 
menen wel te kunnen helpen door 
naar jou te luisteren. Als vrijwilli-
gers hebben we geenszins de pre-
tentie om jou de geknipte oplossing 
te kunnen bieden, maar gewoon wat 
aandacht en empathie kan wonde-
ren doen, zonder opdringerig te zijn 
en iets terug te willen verwachten. 
Een eenvoudige tip van ons als bui-
tenstaander kan je eventueel op een 
beter spoor brengen. Alles gewoon 
samen een keer op een rij zetten kan 

vaak al voldoende zijn om een licht-
puntje te zien en een nieuw begin te 
maken.

Meebouwen aan  
een zorgzame buurt
Je kan bij ons ook telefonisch te-
recht, maar we willen vooral present 
zijn voor mensen die vlakbij zitten 

en dus actief mee bouwen aan een 
zorgzame buurt. Ook een wandel-
gesprek met een van ons is mogelijk 
op afspraak, zo’n week op voorhand 
aan te vragen op het telefoonnum-
mer 03 233 62 73. Regelmatig bewe-
gen doet psychische klachten zoals 
depressiviteit en angstgevoelens 
verminderen en de mentale veer-

kracht neemt toe, waardoor je beter 
kan omgaan met de uitdagingen van 
het leven. Hiermee sluiten we mooi 
aan bij het idee van de babbelbanken 
die we hier en daar zien verschijnen.

Geluksdriehoek
Ongeacht het weer word je bij ons 
in de Pelgrimsraat ter plekke ont-

Luisteren onder vier ogen is ook helpen

Tijdens een wandeling met onze vrijwilliger kan ook halt gehouden worden op zo’n babbelbank in een parkje.

Zorgzaam zijn 
is ook…
❦ je buurt (straten en 
pleinen) proper houden uit 
respect voor je buren, de 
straatvrijwilligers, de vuil-
nisophalers en … jezelf.

❦ muziek spelen voor je-
zelf, want smaken verschil-
len en anderen ‘moeten’ 
niet kunnen méé genieten 
van wat jij graag hoort.

❦ de laatavond- en nacht-
rust van je buren respecte-
ren. Stop met de idiote slo-
gan “As ge ni tege lawaait 
kunt, moete ni int stat 
kome woene!” Mensen die 
graag in een stad wonen, 
zijn geen ’s nachts levende 
feestvarkens, zombies of 
vampieren. Ook gezinnen 
met kinderen, werkende 
mensen met een vroege 
‘shift,’ senioren … zijn 
welkom!

❦ van parkjes en buurt-
pleintjes geen sportvelden 
maken: ze dienen als 
vergroening en plekjes 
waar mensen (jong en oud) 
graag even willen samen-
komen zonder het gevaar 
om aangetrapt of omverge-
reden te worden.

vangen in een warme kamer, be-
schut tegen regen en wind, en kan 
je plaatsnemen in een comfortabe-
le zetel waarin je je vrij voelt om te 
vertellen. Want … de basis van de 
geluksdriehoek is: goed omringd 
zijn, je goed voelen en jezelf kunnen 
zijn. We luisteren met oprechte 
aandacht en het eens kunnen zeggen 
kan echt bevrijdend zijn of de start 
van een mogelijke oplossing of een 
verhelderend inzicht geven. Je kan 
ons volgen op Facebook en alle rele-
vante info is op onze website www.
deopendeur.be te vinden. ‘De Open 
Deur vzw’ is een door de Vlaamse 
overheid erkende vrijwilligersver-
eniging. Sponsoring van onze orga-
nisatie kan via Be20 7895 3508 4956 
gebeuren. (Bert Rouges)


