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PROJECTTITEL : Kontakt-Bejaarden tegen vereenzaming bij Senioren

WAT IS HET WEL

WAT IS HET NIET

Vrijwilligers organisatie die de vereenzaming Geen grote organisatie. Het werkt louter met
van senioren probeert te verminderen in de
vrijwilligers. Geen werkende krachten dus.
groot Stad Gent en dichte omgeving. Het
houdt in dat vrijwilligers regelmatig
huisbezoek brengen, telkens bij de zelfde
bejaarde zodanig dat er een
vertrouwensrelatie ontstaat.
Naast de huisbezoeken organiseren wij ook
activiteiten zoals, Kerstfeest, Paasfeest,
moederdag , uitstapjes enz

VOOR WIE IS HET WEL

VOOR WIE IS HET NI
Senioren die nog heel actief zijn en geen
probleem hebben van eenzaamheid.

Vooral gericht naar mensen die moeilijk
buiten komen wegens mobiliteitsproblemen,
slecht horen of zien, niet sociaalvaardig zijn.

VRIJWILLIGERS
Aan onze vrijwilligers wordt gevraagd om minimum 2 x per maand op bezoek te gaan en het
belangrijkst is luisteren. Ook kan er wel eens gewandeld worden. Het is ook zo dat de
vrijwilligers telkens bij dezelfde persoon gaan zodanig dat er werkelijke een band ontstaat.
Wij hebben ook vrijwillige chauffeurs die ons bijstaan bij uitstappen en feesten.

STAPPENPLAN
Bejaarden: worden doorgespeeld door verschillende diensten, vrienden, huisartsen.
Daarna komt een eerste bezoek met uitleg over onze werking, en nagekeken of er werkelijke
een vereenzaming is.
Vrijwilliger : Er wordt gezocht naar vrijwilligers die liefst in de omgeving woont, en we gaan
dan samen met een verantwoordelijke om hem voor te stellen. Na een paar weken wordt een
feedback gevraagd aan de vrijwilliger .
AANDACHTSPUNTEN
De verantwoordelijke voor de vrijwilligers, neemt 2 x per jaar contact op met de vrijwilliger
om te zien hoe de bezoeken verlopen, maar ook eens met de bejaarde om te zien of zij/hij
tevreden is van onze werking.
Er worden ook vormingen gegeven en we proberen onze vrijwilligers door te sturen naar
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andere vorming buiten onze organisatie.
SAMENWERKINGVERBANDEN
Wij hebben goede samenwerking met allerlei diensten van de Stad en werken ook samen met
CAW Oost-Vlaanderen.

EFFECTIVITEIT/ POSITIEVE RESULTATEN
Wij bestaan ongeveer 50 jaar in Gent en bereiken nog steeds een 60 tal bejaarden, wat op zich
niet veel is, maar aangezien we enkel met vrijwilligers werken, is het niet altijd makkelijk om
die te vinden.
De relatie die ontstaat bij zo een matching is soms indrukwekkend. Wij hebben vrijwilligers
gehad die aan het sterfbed aanwezig waren van hun bejaarde.

CONTACTGEGEVENS
Vzw Kontakt-Bejaarden,
p.a.CAW Oost-Vlaanderen
Oude Houtlei 124
9000 Gent
09/264 04 27 (wo 10 tot 12 u)
www.kontaktbejaarden.be
info@kontaktbejaarden.be

