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Vooraf 
 
 
Ik kom binnen in de hal,  
Thomas komt naar me toe gelopen.  
Schouders rechter, sprankelende ogen… 
’Skrolan, Skrolan, ik ben naar school geweest.  
Skrolan, ik ben naar school geweest.’  
‘Thomas, hoe was dat?’  
‘Fantastisch Skrolan, ik moest daar niets.  
Ik mocht daar gewoon spelen…  
ik heb voorgelezen.  
Ik heb daar een vriend.  
Wil je de foto zien?’  
 
Januari 2018 
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INLEIDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste lezer, 
 
Wat voorligt is een verslag van een tweejaar durend project onder auspiciën van het District 
Antwerpen, i.c. de Burgerbegroting1. Het project zelf was in handen van thomax vzw. Een vereniging 
die in haar doelen onder meer schrijft: ‘uitbouwen van een lokaal netwerk en creëren en faciliteren 
van ontmoetingsplekken … dit alles voor personen met een handicap, ouderen en hun netwerk’. (uit 
de Statuten) 
 
De doelen en ingrediënten van het project sluiten hier naadloos bij aan. Immers, men zal kunnen 
vaststellen dat een en ander zich ontwikkelde voor Thomas en zijn moeder Katy, het huis waarin ze 
wonen, de buurt in al haar verscheidenheid hier omheen, gaande van handelaars en 
(onderwijs)instellingen tot gewone individuele burgers, inclusief andere kwetsbare mensen. Doel van 
dit alles: dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen mede dankzij een betrokken buurt. Vandaar 
de titel van dit project: Langer thuis, niet alleen!  
 
Voor de uittekening en uitvoering van het project nam thomax vzw een organisatie onder de arm die 
in het verleden reeds haar betrouwbaarheid en gedegen visie op inclusief leven binnen een 
geïndividualiseerde samenleving te kennen had gegeven. LUS vzw2 heeft dan ook een belangrijke 
bijdrage geleverd bij de totstandkoming van dit project.  
 
De ontwikkeling in de tijd van het project kende gaandeweg de nodige aanpassingen. Hiertoe waren 
we genoodzaakt om diverse redenen. Dat kan men lezen in het tweede deel van dit verslag. Dit alles 
vroeg om een grote bereidheid en soepelheid van de betrokken partners, niet in het minst om 
welwillendheid van de subsidiërende overheid, i.c. het District Antwerpen. We zijn dan ook heel 
erkentelijk naar alle betrokkenen die hiervoor de nodige inspanningen leverden. 
 
Dit verslag geeft een inkijk in het verloop van het project. Achtereenvolgens worden de aanleiding en 
de opzet van het project toegelicht. Hierop volgt de beschrijving van de ondernomen acties zoals die 
in het plan bij de projectaanvraag aan het District werden voorgelegd. Zo behandelen we eerst de 
BuurtTafels, gevolgd door een hoofdstuk over een Buurtbevraging, het Linkingsmoment en de 
daaruit voortvloeiende activiteiten en Buurtmomenten. We sluiten dit deel af met een korte duiding 
bij de oprichting van een Werkgroep. 
We vervolgen in een tweede deel met een evaluatie op de verschillende projectfases. En eindigen 
met enkele vaststellingen en aanbevelingen aan beleidsmakers en initiatiefnemers. 
 
 
thomax vzw 

                                         
1 Zie www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/ 
2 Zie www.lusvzw.be 
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Projectopzet  

 

Uitgangspunten 
Mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen, ook als ze oud of ziek worden, ook als ze een beperking 
hebben. En mede door de veranderingen binnen het zorgaanbod zien we dat er meer en meer 
mensen inderdaad slagen in het uitbouwen van een volwaardig leven in de samenleving, ondanks 
hun ziekte, beperking, ondersteuningsnood.  
 
Tegelijk kunnen we niet anders dan vaststellen dat de levens van deze mensen vaak broos zijn en nog 
steeds sterk afhankelijk van diegenen die betaald worden om ondersteuning te bieden. Als zaken 
gerealiseerd worden in het leven van deze mensen, hangt nog steeds voor een groot deel af van de 
beschikbare tijd/bereidheid van betrokken professionelen.  Daarnaast blijkt uit analyse van de 
persoonlijke netwerken van deze mensen dat die vaak beperkt zijn. Ze blijven bestaan tot de dichte 
familiekring en mensen die, zoals reeds aangegeven, rechtstreeks of onrechtstreeks betaald worden 
om betrokken te zijn. Dit te kleine sociaal back-up systeem van mensen die hen kennen, die voor hen 
opkomen en die een terugvalbasis kunnen bieden indien nodig, maakt het leven van deze mensen 
broos. de dichte familiekring en mensen die, zoals reeds aangegeven, rechtstreeks of onrechtstreeks 
betaald worden om betrokken te zijn. Dit te kleine sociaal back-up systeem van mensen die hen 
kennen, die voor hen opkomen en die een terugvalbasis kunnen bieden indien nodig, maakt het 
leven van deze mensen broos. 
 

Het project ‘Langer thuis, niet alleen!’ 
Deze vaststellingen vormen de basis voor dit project.  Een project dat gegroeid is vanuit de 
betrokkenheid binnen een LUS-groep3 rond Thomas, een jongvolwassene met een beperking die in 
de Anselmostraat in Antwerpen woont. Om de projectideeën vanuit deze LUS-groep maximale 
kansen te geven werd er de vzw thomax opgericht die stap voor stap projecten opbouwt waar 
expertise wordt opgedaan over hoe mensen met een beperking best ondersteund worden om ze 
langer thuis te kunnen laten wonen.   
 
In 2016 werd door thomax vzw  een projectvoorstel ingediend bij de Burgerbegroting van het district 
Antwerpen, dat op het burgerfestival van oktober 2016 uit veel andere projecten werd geselecteerd.  
De toegewezen subsidies maakten het mogelijk een project op te zetten dat als doel  had een 
betrokken buurtnetwerk uit te bouwen en dit ook binnen te brengen bij mensen uit de buurt die nu 
in de schaduw leven, zodat zij langer thuis maar niet alleen moeten leven. Vandaar de titel van dit 
project: ‘Langer thuis, niet alleen!’. 
 
Onze droom? Om via verschillende acties de verbondenheid tussen de mensen uit de buurt, 
waaronder Thomas, te verhogen, zodat er op (lange) termijn vanuit deze betrokkenheid ook een stuk 
zorgend burgerschap naar elkaar toe ontstaat en hierdoor onder andere Thomas langer thuis kan 
blijven. Via de financiering van de Burgerbegroting werd het mogelijk om een aantal zaken in een 
stroomversnelling te laten evolueren.  
 
Dit project zorgde voor nieuwe kiemen gezaaid voor de komende maanden en jaren; hopelijk krijgen 
ze de nodige kansen om verder te groeien.  
 

                                         
3 LUS vzw is een vereniging die mensen in de samenleving krachtiger wil maken door het eigen netwerk te 
versterken. Dit gebeurt concreet door het oprichten van een LUS-groep. De groep rond Thomas bestaat reeds 
9jaar. 
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Het project ‘Langer Thuis, niet alleen!’ werd opgebouwd rond twee pijlers. 

Enerzijds de uitbouw van een ontmoetingsruimte voor de buurt. Door een deel van het woonhuis van 
Thomas en zijn gezin om te vormen ontstond zo op de benedenverdieping een polyvalente ruimte 
die kansen biedt voor ontmoeting in en met de buurt. 
 
Het tweede deel was het opbouwproject en hiervoor werd een samenwerking met LUS vzw opgezet.  
Zij ontwikkelden hiervoor een op maat gemaakte methode die gebaseerd is op de Asset Based 
Community Development (ABCD-methode).  
 
Deze methode is een flexibele tool die burgerparticipatie beschrijft volgens vijf assets4 of 
‘ingrediënten’ die door burgers gebruikt worden om hun buurt te verbeteren. McKnight beschreef 
deze ‘assets’ na jarenlang onderzoek rond burgerparticipatie. Deze zijn: eigen capaciteiten van 
burgers, (vrijwillige) bewonersorganisaties, profit-, non-profit en overheidsorganisaties, de fysieke 
buurt en de lokale economie.  
 
Het recept van de ‘assets’ wordt dus bepaald door bewoners zelf.5 Dit merkt de lezer van dit 
eindverslag. Keuzes die op voorhand gemaakt werden door de projectgroep zijn op aanbeveling van 
buurtbewoners verlaten. Bewoners zijn zowel bij begin, tijdens het project als tijdens de 
projectevaluatie bevraagd over hoe zij het project zien. Voor de evaluatie van het project baseerden 
we ons gedeeltelijk op het Community Change Model6. 
 

Opbouw van het project 
Het project werd geconcretiseerd aan de hand van enkele stappen. 
 
De BuurtTafels waren het startpunt. Brainstormmomenten die georganiseerd werden in huiskamers 
van mensen uit de buurt mét mensen van de buurt.  Tijdens die momenten werd het verhaal van 
Thomas als voorbeeld genomen en werd samen op zoek gegaan naar mogelijke ideeën die bijdragen 
aan grotere verbondenheid met ‘zorgende’ effecten.   
 
Van daaruit werd een buurtkaart opgemaakt die werd aangevuld met informatie vanuit interviews 
met buurtbewoners, op zoek naar ‘local power’.  Een linkingsmoment bracht een uitwisseling tot 
stand tussen ideeën die onderling leefden en ideeën die gegroeid waren tijdens de BuurtTafels.  
 
Daarnaast leverden enkele Buurtmomenten (ter vervanging van niet gerealiseerde BuurtTafels – zie 
hiertoe verder in dit verslag) nog bijkomend materiaal voor verdere ‘linking’ met de buurt. 
 
Dit alles leidde tot het opzetten van een aantal verbindende acties en initiatieven waar ook mensen 
die zich aan de rand van de samenleving bevinden mee betrokken werden. 
 
Tot slot werd een werkgroep tot stand gebracht die de continuering van het gehele project moet 
garanderen. 
 

                                         
4 Verklaring woord ‘Asset’: heeft meerdere letterlijke betekenissen: creditpost als boekhoudkundige term; 
voordeel; bezit; iets van waarde; aanwinst; activa als je het gebruikt in combinatie met passiva; bedrijfsmiddel. 
Of, in beschrijvende vorm, alles wat bruikbaar en waardevol is.  
De laatste is de beste vertaling; dit is waar het bij ‘Asset Based Community Development’ om gaat. Gebruik alles 
van wat er menselijk kapitaal en overige middelen in een wijk aanwezig is.  
5 Bewerkte vertaling ‘Wijkontwikkeling op eigen kracht’: Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken 
6 AYRE, D., CLOUGH, G. and NORRIS, T., Facilitating Community Change. (spiral bound) Boulder (USA), 
Community Initiatives, 2000, 244p. 
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Uitrol van het project 
We gaan hier eerst dieper in op de in het project genomen stappen, om nadien stil te staan bij hun 
effecten, uitdagingen en kansen. We eindigen met enkele aanbevelingen voor toekomstige 
beleidsmakers en projecten. 
 

De BuurtTafels 
 

Doelstellingen 

Naar analogie met de gekende ‘Tupperware-party’s’ organiseerden we BuurtTafels in huiskamers van 
mensen uit de buurt, mét mensen uit de buurt.   
Hiervoor ‘leenden’ we de bestaande netwerken van mensen. Bewoners uit de wijk kennen namelijk 
allemaal wel enkele mensen uit hun eigen straat of buurt waar ze een meer persoonlijke band mee 
hebben. Deze worden warm uitgenodigd om aan een BuurtTafel deel te nemen.  
 
Het belangrijkste doel van een BuurtTafel was het eigenaarschap van het project zo vlug mogelijk bij 
de buurt zelf te leggen. Via BuurtTafels hoopten we dat de buurtbewoners zich betrokken en 
aangesproken zouden voelen en niet louter als ‘consumenten’ of ‘toehoorders’ zouden participeren. 
Door letterlijk en figuurlijk te vertrekken in de huiskamers wilden we de interesse, bereidheid en 
talenten van mensen uit de buurt ‘triggeren’. 
 
Tijdens de BuurtTafels wilden we ook een eerste aanzet maken tot het samenstellen van een 
buurtkaart: wie woont waar,  welke mensen kennen we uit de buurt en welke van deze mensen 
dreigen uit de boot te vallen.  
Daarbij kregen we ook zicht op de wensen, dromen, verwachtingen van de deelnemers rond hun 
eigen buurt met betrekking tot meer sociale verbondenheid en op de ‘assets’ in de buurt. 
 
Er werd bovendien bevraagd wie interesse zou hebben om mee te werken in verdere fases van het 
project ‘Langer thuis, niet alleen!’.  
 

Werkwijze 

Een avond bestond uit verschillende stappen die beschreven zijn in het ‘draaiboek voor BuurtTafels’ 
(zie bijlage 1).  
 
Na een korte kennismaking met elkaar begon elke BuurtTafel met het inventariseren van de passies 
en krachten van de aanwezige buurtbewoners. Op deze manier maakten we het begin van een 
alternatieve ‘buurtkaart’ die keer na keer verder groeide. Hiertoe gebruikten we visuele sjablonen.  
 
De ‘huisjes-oefening’ werkte goed en mensen vertelden spontaan over hun ‘dada’s’ zoals reizen, wijn 
proeven, wandelen, tuinieren, …. Thema’s die vlug voor verbinding zorgden tussen de aanwezigen!  
 
Nadat iedereen zich ‘op de kaart’ gezet had, werd de link gelegd naar mensen voor wie de drempels in 
de buurt te hoog zijn om er echt deel van uit te maken. Vertrekkend van een filmpje over Thomas, 
wordt met de aanwezigen nagedacht over mogelijkheden om een grotere verbondenheid in de buurt 
op gang te brengen. Dit zou op termijn kunnen leiden tot vormen van ‘zorg dragen’ voor elkaar, 
waardoor mensen langer thuis zouden kunnen blijven wonen. 
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Elke BuurtTafel werd afgesloten met een vraag of mensen 
verder op de hoogte wilden blijven van het project en/of er 
mensen waren die zin hadden om zich te engageren in het 
project.  
 

 
Er vonden in de loop van het project 4 BuurtTafels plaats waar in totaal 33 mensen aan deelnamen.  
11 van hen kenden Thomas en zijn gezin reeds, maar voor 22 buurtbewoners was het een eerste, 
aangename kennismaking met elkaar, Thomas en zijn gezin. 
 
 

De bevraging van de buurt 
 

Doelstellingen 

In het stappenplan in het projectvoorstel is een ruime bevraging van de buurt voorzien via een 
systeem van vragenlijsten die afgenomen worden door ambassadeurs van het project.  
 
Hiervoor baseerden we ons op de Asset Based Community checklist waar volgende rubrieken werden 
uit geselecteerd en naar inhoud herwerkt (zie de volledige vragenlijst in bijlage 2): 
 
1. Muziek en creativiteit 
2. Gezondheid en zorg 
3. Klussen binnen en buiten 
4. Vrijetijdsactiviteiten 
5. Kinderen, tieners en jongeren 

6. Vervoer 
7. Sport en beweging 
8. Internet en computers 
9. Sociale vaardigheden 
10. Belangenbehartiging en publiciteit 

 
 
Toen deze bevraging tijdens de eerste BuurtTafels werd voorgesteld bleek echter dat buurtbewoners 
dit geen goede piste vonden.  Ze vreesden dat zo’n bevraging in hun buurt meer weerstand dan 
energie zou oproepen voor het project.  
 
Er wordt daarom gekozen om deze piste te verlaten en in de plaats daarvan nog enkele extra 
BuurtTafels te organiseren. Echter na heel wat vruchteloze pogingen hiertoe (zie voor de toelichting 
hierover onder de rubriek ‘Tijd voor Evaluatie’) werd ook dit verlaten. Er werden wel nog enkele 
Buurtmomenten ingericht waarover verder bericht wordt na het volgende deel van ‘De Linking’. 
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De Linking 
 

Doelstellingen 

Nadat alle BuurtTafels achter de rug waren werd een verbindingsmoment georganiseerd waar alle 
deelnemers van de verschillende BuurtTafels werden op uitgenodigd.  
 
Dit verbindingsmoment ging door op 8 december 2017 in het huis van Thomas in de Anselmostraat. 
 
Er kwamen 17 mensen opdagen : buurtbewoners, enkele studenten die in het project betrokken 
waren en de leden van de raad van bestuur van thomax vzw. 
 
Het doel van deze verbindingsavond was om een verbinding te leggen tussen  

- mensen en ideeën van de buurt Harmonie/ Belpairewijk 
- mensen en ideeën rond Thomas  
- en de beschikbare ruimte van thomax vzw. 

  

Werkwijze 

De avond werd stapsgewijs opgebouwd (voor het volledige draaiboek: zie bijlage 3) waarbij we 
startten met het zichtbaar maken van Thomas ‘gifts’, zoals Mc Knight dat noemt, en zijn ‘dromen’.  
Deze werden naast de ‘gifts’ van de buurt gelegd, zoals we daar zicht op kregen door de 
inventarisatie via de BuurtTafels. De logische derde stap was het zoeken naar mogelijke linken, 
verbindingen tussen beide. 
Uit deze brainstorm werd één activiteit uitgekozen die tijdens de avond verder werd uitgewerkt, zo 
werd het idee om Thomas te laten meehelpen in een kleuterschool in de buurt een project. 
Alle andere ideeën waar ‘goesting’ en energie rond ontstond werden de daaropvolgende weken 
verder omgezet in concrete activiteiten (zie verder). 
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Thomas (terug) naar school 
 

Het ontstaan van het idee 

In augustus 2017 organiseerde Ursula, een buurvrouw, één van de BuurtTafels.  Ursula bleek een 
kleuterjuf in de wijk en was zeer enthousiast over het project. 
Tijdens het verbindingsmoment in december was Ursula opnieuw van de partij ... 

 
 
Bij het horen van Thomas’ grote wens om met kinderen te 
werken en de brainstorm die daarop volgt oppert ze het 
idee om Thomas te laten kennismaken met haar school en 
kleuterklas. 
Thomas is meteen enthousiast, zijn mama ook.  
 
 
Samen met de aanwezigen wordt bekeken welke stappen 
nodig zijn om deze wens mogelijk te maken. 
Welke mensen zijn nodig? Welke veranderingen in het 
programma van Thomas zijn nodig om te maken dat dit 
zou kunnen lukken? 
  
 
 
 

 
 

 

De uitvoering … 

De weken na het verbindingsmoment schieten de betrokkenen in actie. De kine wordt naar een 
andere dag verzet, de school stemt in. Er wordt een stappenplan opgemaakt om de kinderen voor te 
bereiden op Thomas’ komst en omgekeerd.  
 
Half januari gaat Thomas voor het eerst naar school. Hij vindt het fantastisch.  
 
Dankzij nauwgezet overleg met Ursula, Katy de mama van Thomas en het team van Thomas wordt de 
activiteit een heus project. Thomas gaat al gauw om de 2 weken naar school, de kinderen komen bij 
hem thuis voor een verjaardagsfeestje, en ze worden samen met hun ouders uitgenodigd om bij 
Thomas op bezoek te komen.  
 
Met de ondersteunende rol vanuit LUS vzw houden we dit project op het juiste spoor. 
 
Wanneer eind juni de schooldeuren voor 2 maanden dicht gaan en er in de school het traditionele 
slotmoment georganiseerd wordt, vinden de kleuters dat ‘hun’ Thomas er ook bij had moeten zijn … 
 
En sinds de start van het nieuwe schooljaar in september gaat Thomas opnieuw (terug) naar school …. 
 
 
Ondertussen werden nieuwe acties ondernomen. 
 
 



12 
 

Buurtmomenten door ‘buurtlinkers’ 
 

Vaststelling 

Tijdens het verbindingsmoment en doorheen de eerste projectperiode werd duidelijk dat, hoewel de 
ondernomen acties voor verbondenheid zorgden, de stap naar concrete acties en het vrijwillig 
opnemen van een engagement naar Thomas toe te groot was voor de meeste buurtbewoners. Een 
vaststelling trouwens die ook vanuit de BuurtTafels was te maken. 
 
We voelden dat er nood was aan verbindingsfiguren.  Mensen die Thomas goed kennen en tijd 
hadden om op zoek te gaan naar kansen tot verbinding en deze ook te faciliteren. 
 
Tijdens een projectevaluatie met LUS vzw werd dan ook beslist een tussenstap in te bouwen via de 
studenten die via het PVB-budget van Thomas, reeds betrokken waren. 
 
Zo groeit het idee om hen in te zetten als buurtlinkers en ondersteuners van mogelijke activiteiten 
met en rond Thomas.  
 
Om de studenten hierin te ondersteunen werd, na overleg met het District, beslist om een deel van 
de projectmiddelen in te zetten op coaching van deze studenten door LUS vzw.   
 
Doel van deze coaching was hen mee te nemen in het meer netwerk- en buurtgericht werken. Hierbij 
werd vertrokken van volgende vragen: ‘Wat heeft Thomas te bieden aan de buurt? Wat kan de buurt 
bieden aan Thomas? Wat zou de buurt kunnen afschrikken? Wat kan jij daarop antwoorden?’  
 
Tijdens de coaching-gesprekken kwamen diverse thema’s aan bod zoals de aantrekkelijkheid van 
Thomas voor de buurt, de aantrekkelijkheid van de buurt voor Thomas en de vraag hoe de kansen in 
de buurt gekoppeld konden worden aan de opportuniteiten van het huis van Thomas. 
 
Daarnaast werd nagedacht over welke ondersteuning Thomas nodig heeft: waar moeten ze aan 
denken als ze een activiteit plannen met Thomas, wanneer start je, wat heb je nodig? …. 
 
Tenslotte kwam ook het thema continuering ter sprake: Hoe zorg je ervoor dat de activiteit kan 
blijven bestaan, los van de student?   
 
Een aantal ideeën uit het verbindingsmoment werden zo mondjesmaat meegenomen in de 
gesprekken.  
Hieruit vloeiden enkele mooie acties en Buurtmomenten voort. Deze Buurtmomenten vormden een 
alternatief voor het moeizaam georganiseerd krijgen van nieuwe BuurtTafels (zie deel ‘Tijd voor 
evaluatie’). 
 

Drie Buurtmomenten – enkele getuigenverslagen 

Zoals aangegeven werden in plaats van enkele extra BuurtTafels die deels de geannuleerde 
Buurtbevraging moest komen vervangen Buurtmomenten georganiseerd. De doelen bleven wel 
dezelfde, de strategie echter diende omwille van de omstandigheden te worden gewijzigd. LUS vzw 
werd gevraagd hierbij een ondersteunende rol te vervullen. 
 
(1) Nieuwjaarsdrink met de studenten 4 januari 2018 
 
Op 4 januari 2018 hebben 5 KdG studenten in het kader van een opdracht ‘netwerkversterkend 
werken’ een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. 
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Zij kregen de opdracht om thomax vzw beter bekend te maken in de wijk waar Thomas en zijn 
ondersteunend netwerk samen het dagelijkse leven doorbrengen, in hoofdzaak binnens(t)huis. Zo 
goed als Thomas in de wijk een bekende burger is, die graag participeert aan straatfeesten en 
speelstraten, is thomax vzw daarentegen nog maar weinig bekend. 
 
De studenten zochten naar een gepaste manier om op regelmatige basis buurtbewoners, handelaars 
en verenigingen binnen te halen waar Thomas woont, met het oog op een succesvolle mond-aan-
mond reclame over de doelstellingen van de vereniging. Meerdere korte en informele Buurt- en 
belevingsmomenten per jaar organiseren (naar analogie met de speelstraat en het straatfeest) in het 
(t)huis van Thomas, zou buurtbewoners aantrekken, drempels als vanzelf doen verdwijnen, een 
buurtdynamiek in gang zetten en inclusie realiseren. Gaandeweg zou de buurt horen, zien en 
ondervinden waarvoor de vereniging werd opgericht en begrijpen waarom het project ‘Langer thuis, 
niet alleen!’ bij de Burgerbegroting werd ingediend.  
 
Hun idee was, omdat Thomas graag feest en speelt, iets te doen met allerlei gekende feestelijke 
jaarmomenten waarbij het de gewoonte is elkaar op te zoeken, elkaar het één en ander te vertellen 
of elkaar te helpen. Waarbij hapjes en drankjes niet ontbreken.  
Kansen voor de buurt om Thomas in zijn biotoop op verschillende momenten en manieren, 
laagdrempelig beter te leren kennen. Kansen voor Thomas en de buurt om gaandeweg te 
ondervinden wie met wie matcht (waarvoor, wanneer, hoe, waar, hoelang, hoe vaak,…..) 
 
Ter voorbereiding van ‘de Nieuwjaarsdrink’ hebben ze flyers gemaakt om in de buurt in 
brievenbussen te steken om de buurt uit te nodigen van 18:00 tot 22:00. Het eenvoudig concept zou 
voor elk feestelijk moment kunnen worden gekopieerd en ingezet om niemand met extra werk te 
belasten. Handelaars werden gevraagd om na sluitingsuur langs te komen.  
  
Voor dit jaarmoment hadden ze chocomelk, witte wijn, fruitsap en chips gekocht. Met 
kaarsverlichting en stoelen aan de voordeur, lokten ze passanten en gaven toelichting over hun 
opzet. Wie meteen meer wilde weten, kwam binnen en maakte kennis met gekende en ongekende 
buren. Thomas vond het lastig dat er de eerste twee uren geen mensen binnen kwamen, maar wat 
later kwam dat helemaal goed. thomax vzw werd uiteengezet, er werd onderling over gepraat en het 
was een gezellige buurtavond met 5 netwerkversterkende studenten.  

 
 
 
 
(2) Verjaardagsfeestje van Thomas - 16 maart 2018 
 
Sinds januari gaat Thomas tweewekelijks helpen in de derde kleuterklas bij juf Ursula (zie hierboven). 
Op het moment dat er in de klas een verjaardag van een kleuter werd gevierd, kwam Thomas op het 
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idee zijn verjaardag ook te vieren. Zo kwamen er op 16 maart 25 kleuters van Thomas’ klas zijn 32e 
verjaardag vieren.  
 
De kleuters werden onthaald in de Foyer waar ze hun cadeau aan Thomas overhandigden.  
 
 

 
Vervolgens werd de klas in drie groepen verdeeld met ondersteuning van pictogrammen. 
Eén groepje begon met een ontdekkingstocht door heel het huis. Het tweede groepje kreeg 
volksdansjes aangeleerd door een vriendin van Thomas. Het laatste groepje mocht smullen van 
heerlijke zelfgemaakte pannenkoeken door een andere vriendin van Thomas. De drie groepjes 
schoven na ongeveer 20 minuten door naar een volgende activiteit, zodat ze allemaal alles hebben 
kunnen doen, zonder dat het te druk werd voor Thomas.  
Tussendoor konden de kleuters ook spelen met het speelgoed van Thomas en zijn broers toen die 
nog kind waren. 
 
Thomas leefde enorm toe naar dit moment en had dan ook een fantastische namiddag. Hij beleefde 
zijn verjaardagsfeestje erg vanuit zichzelf. Hij at gezellig samen met zijn klasgenoten een speelde met 
hen mee. Wanneer het wat druk werd voor hem zette hij zich in de rol van deelnemende 
toeschouwer.  
 
Op het einde van de dag deelde Thomas een kaartje uit aan alle kinderen van zijn klas. Daarop 
nodigde hij ze uit met hun eigen ouders, broers en zussen nog eens te komen om te spelen.  
 
Dit verbindingsmoment zorgde voor weer nieuwe verbindingen. We hebben reeds twee klasgenoten 
ontvangen met hun mama en papa, broers en zussen. Dit zullen niet de laatste zijn.   
 
Wordt vervolgd… 
 
 
 
(3) Open deur tijdens de burendag - 25 mei 2018 
  
Op 25 mei nodigde Thomas zijn buren uit op Burendag. Zowel het netwerk van Thomas en de buurt 
werden uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Thomas onthaalde samen met zijn vrienden en 
vriendinnen alle bezoekers op deze avond aan de voordeur. 
  
We hebben die vrijdag boeiende gesprekken kunnen houden met geïnteresseerde buurtbewoners 
tijdens de Burendag. 



15 
 

Thomas blonk uit in zijn rol als 'welkomstcomité' met bijhorende knuffel-begroetingen en diepgaande 
ondervragingen van de gasten over hun familie, leeftijden en andere wetenswaardigheden. 
 
Een interessante voorbijganger was een vrijwilliger van Tele-Onthaal. Omdat hij zo enthousiast was 
na de kennismaking met het project. Daarom kreeg hij het idee om het project bij de vrijwilligers van 
Tele-Onthaal voor te stellen. 
 
Onder meer kwamen de vertrouwde overburen die ons vertelden dat ze al langer eens wilden 
langskomen, maar nog geen tijd hadden gehad. Deze burendag was een drempelverlagende activiteit 
die hen tot hier kreeg, wat makkelijker zal leiden tot verbindingen in de toekomst. 
De nieuwe buren van kapsalon Maikel kwamen op het einde van de avond ook even langs. 
Dit was meteen een eerste kennismaking en intussen is Thomas al kind aan huis. 
  
  

 
 
De burendag had heel wat positieve gevolgen voor thomax vzw en voor Thomas. 
Thomas heeft op de burendag een hele avond buiten op straat gezeten op zijn ‘keizerstoel’. Zo kon 
hij één voor één iedereen zien aankomen en vertrekken. Aanvankelijk was Thomas wat schuchter om 
de deur op woensdagen open te zetten om het onthaal te vertegenwoordigen. De burendag was 
voor Thomas de aanzet om vaker buiten te zitten. Een initiatief als de burendag bleek voor Thomas 
een gepaste hefboom om te participeren. 
 
Sindsdien zet Thomas naar eigen goesting zijn stoel zomaar buiten en geniet hij van kleine 
ontmoetingen en maakt hij geregeld nieuwe contacten. Als hij zin heeft om wat langer buiten op 
uitkijk te zitten, dan zet hij de etalage van thomax vzw mee buiten en halen wij mensen binnen. 
 
 
 

En nog verder geslaagde acties … 

 
Door contacten met de hogeschool in de buurt eet Thomas nu wekelijks met een aantal studenten 
samen in het huis.  
 
Tijdens de opendeur-momenten van het huis wordt aan de bezoekers gevraagd om postkaarten te 
sturen naar Thomas. Zo kan de reisinteresse van de buurt, gecombineerd worden met iets wat 
Thomas leuk vindt, namelijk kaarten krijgen en deze ordenen.  
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Een Werkgroep 
 
Uit de BuurtTafels gevolgd door de Buurtbevraging zou een werkgroep worden gecreëerd om de 
opvolging op korte termijn en de continuering op langere termijn te garanderen. Zo stond in het 
oorspronkelijke plan te lezen. Gezien de ervaringen en bevindingen aangaande deze twee 
onderdelen van het project (zie voor verdere bespreking de rubriek: ‘Tijd voor evaluatie’) werd een 
en ander bijgestuurd en hertekend.  
 
Het bleek fysiek niet mogelijk mensen bij elkaar te krijgen voor een werkgroep. Intussen was de 
website en de facebook-pagina7 van thomax vzw operationeel gemaakt. Dit zorgde voor 
onverhoopte contacten en communicatiekanalen die het gehele project mee komen dragen.  
 
Een kleine werkgroep realiseert dit door geregeld berichten te posten en reacties van buurtbewoners 
op te volgen.   

                                         
7 www.thomax-vzw.be of op Facebook: <Langer thuis, niet alleen – Powered by thomax vzw> 

http://www.thomax-vzw.be/
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Tijd voor Evaluatie 

 

Evaluatie van de BuurtTafels 
Bij de start was er veel enthousiasme voor het idee van de BuurtTafels.  Het leek een zeer 
laagdrempelige, uitnodigende manier om te inventariseren en een eerste aanzet te geven om nieuwe 
verbindingen tussen mensen te bewerkstelligen. 
 
Gaandeweg bleek echter dat de stap om effectief een BuurtTafel te organiseren toch niet zo evident 
was. Ofschoon iedereen enthousiast was en regelmatige telefoons en mails naar geïnteresseerden 
ervoor zorgden dat het idee levendig werd gehouden, gingen maar 4 van de 7 geplande tafels door. 
 
Om te leren wat de beweegredenen waren van mensen om al dan niet een BuurtTafel te organiseren 
vroegen we LUS vzw een aantal gesprekken te voeren met een enkele deelnemers en 
geïnteresseerden die uiteindelijk toch afhaakten. 
 

Waarom niet? 

Als redenen gaven mensen aan dat ze het te druk hadden, hun gezondheid het niet toeliet nog iets 
extra op zich te nemen, ... Daarnaast bleek dat het concept voor buurtbewoners toch ook niet zo 
duidelijk was.  Een potentiële gastvrouw verwoordde het als volgt: “Ik kon me niet zo goed 
voorstellen wat de bedoeling was, ik probeerde het uit te leggen aan de buren, het bleef een beetje 
vaag en daardoor kreeg ik het niet uitgelegd. We zijn een datum beginnen zoeken met een aantal 
buren, maar dat lukte niet meteen en zo hebben we het op de lange baan geschoven.”  
 
Hoewel we ervan uitgingen dat we goed uitgelegd hadden wat het doel was verklaarde iemand ook: 
“Ik had wel schrik dat er veel meer verwacht werd dan een BuurtTafel alleen. Het project heet ‘langer 
thuis, niet alleen!’ en gaat toch over mee zorgen voor Thomas. De mensen in mijn omgeving doen al 
zo veel. Zo'n grote zorg kunnen ze niet mee oppakken.”  
Ook in andere gesprekken kwam dit thema naar boven.  Mensen reageerden vaak enthousiast tot 
het moment dat het werd gesitueerd binnen Thomas. Dan kwamen er reacties van: “Oei, ja maar ik 
kan dat niet aan. Ik kan niet zo goed om met gehandicapte mensen. Ik heb daar geen tijd voor om me 
daar nadien nog mee bezig te houden.”  
 
Deze reacties tonen dat de link tussen opbouwwerk vertrekkend van een buurt en de uitbouw van 
een ruim netwerk vertrekkend van een individu (met een ondersteuningsnood) niet evident is en 
misschien wel terecht door buurtbewoners aangevoeld werd als ‘te vlug, te groot, te veel’… 
 

Maar waarom wel? 

Er gingen 4 tafels door waar 33 mensen aan participeerden. 
Eén van de gastvrouwen: “Ik zag de organisatie van zo’n BuurtTafel wel zitten omdat het binnen het 
ganse project een heel concrete stap was en ook omdat het me de gelegenheid gaf om mijn steentje 
bij te dragen. Een goed idee voor zowel Katy, Thomas als de buurt.” 
 
Iemand anders: “Elkaar beter leren kennen kan altijd een meerwaarde zijn. Skrolan (LUS vzw) 
vertelde me dat er ook iemand van de Solvijnsgemeenschap was uitgenodigd. Ik kende die 
gemeenschap niet terwijl dat achter mijn hoek blijkt te zijn. Hen leren kennen was voor mij al direct 
een meerwaarde.” 
 

Hoe werden de Tafels ervaren? 

Uit de dubbele doelstelling van het project, bleef vooral het aspect ‘elkaar leren kennen’ hangen. 
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“Het is een bijzondere gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, gedeelde interesses van elkaar 
te ontdekken, inkijk te krijgen in elkaars bezigheden. Zo werd toch duidelijk dat er heel wat 
informatie in de groep aanwezig is aangaande reizen, of het musiceren.” 
 
“Fijn dat mensen met hun talenten naar boven kwamen en daardoor linken met elkaar ontstonden; 
bv. een gedeelde passie rond houtbewerking van mensen die dat aspect van elkaar niet wisten; of 
ook de huisarts die zich specialiseerde als psychiater en zo boeken mocht halen bij de vader van een 
buur die net was gestopt als psychiater.” 
 

En daarna? 

We vroegen ons af wat de BuurtTafels teweeggebracht hadden bij mensen en wat gemaakt had dat 
ze wel/niet aanwezig waren op het verbindingsmoment dat nadien georganiseerd werd. 
 
Over het feit dat de BuurtTafels meer verbondenheid met zich meebrachten waren de meeste 
deelnemers het eens. 
“Het effect is dat we, hoewel we eerder al wel goeiedag tegen elkaar zeiden, dit nu toch wel op een 
andere manier gebeurt. Niet dat ik daar bewijs van heb, maar mijn vermoeden is sterk. We kennen 
elkaar dan toch weer iets preciezer dan voorheen. De banden zijn wat versterkt.” 
 
“Die ene dame zocht nog een plek voor haar atelier. Daar hebben we dan samen nog achter zitten 
zoeken en haar gegevens doorgegeven van iemand die een atelier in de buurt had.”  
 
Ook de boekenkast van Alexia (een bestaand initiatief van iemand uit de buurt) vaart er wel bij.  
Iemand uit de buurt gaat nu zelfs geregeld naar de bib om er ‘overschot’ van boeken te gaan halen 
om in de kast te zetten. Bovendien zijn er op de hoek door de gemeente twee zitplaatsen bijgekomen 
wat weer mogelijkheden tot ontmoeting geeft. 
  
Deelname aan de BuurtTafels leidde wel niet automatisch tot aanwezigheid op het verbindings-
moment. 
Mensen die niet aanwezig waren gaven aan dat de link tussen de (positief ervaren) BuurtTafel en het 
huis in de Anselmostraat en Thomas voor hen niet zo duidelijk was. 
Iemand vertelde: “Misschien dat het vanuit onze gedeelde interesse rond bv. reizen wel denkbaar is 
dat we daar in de Anselmostraat eens een avond rond samenkomen, maar daar is uiteraard elke 
living ook geschikt voor.”  
En uiteindelijk klopt dit ook, mensen kunnen elkaar ontmoeten waar ze willen. Het zijn effecten die 
niet meteen een link hebben met Thomas, maar wel voor de 2e doelstelling – ‘een meer op elkaar 
betrokken buurt’ – een aanzet geven.  
 

Wat dan wel? 

Zoals hierboven beschreven was het  na de eerste reeks van 4 BuurtTafels moeilijk om nog nieuwe 
BuurtTafels op te zetten. In overleg met het District Antwerpen werd besloten om meer in te zetten 
op Buurtmomenten. 
 
 

Evaluatie van het Verbindingsmoment  
Het feit dat er niet zoveel buurtbewoners naar het verbindingsmoment gekomen zijn is een 
bevestiging van het feit dat de voor ons logische 2de stap voor hen toch niet zo ‘logisch’ was.   
Voor een aantal mensen was de drempel om naar het huis in de Anselmostraat te komen te groot. Ze 
kenden elkaar amper, kenden Thomas niet en waarschijnlijk zat er ook te veel tijd tussen de 
BuurtTafel en het verbindingsmoment. 
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Het deed ons inzien dat de voor ons logische 2de stap figuurlijk veel te snel kwam.  Waarschijnlijk 
waren er nog veel meer verbindende activiteiten in de buurt nodig voor we een ‘level’ hoger konden 
schakelen. 
 
Maar anderzijds kwamen 5 buurtbewoners wel opdagen … op zich toch wel een winst van +5.  
En zoals al beschreven werd, was deze verbindingsavond goed. Er was energie merkbaar en het 
enthousiasme van sommigen werkte aanstekelijk. 
Het idee om Thomas naar school te laten gaan werd nadien een heus project dat zeer succesvol was, 
maar achteraf gezien toch ook wel zeer veel energie van het gezin en de medewerkers van Thomas 
vroeg.  
De winsten voor Thomas en de maatschappij zijn wel in verhouding, maar de hoop van de 
mantelzorgers rond Thomas om de last wat te verdelen bleek een ijdele hoop: het vergde veel extra 
energie, tijd en planning …  Het bewijs dat netwerkontwikkeling en netwerkuitbreiding een werk van 
heel lange adem is en niet evident voor mensen die vaak op dat moment al op hun tandvlees zitten …  
 
 
 

Evaluatie van de buurtlinkers en Buurtmomenten 
Het idee om studenten in te schakelen in de concrete uitwerken van acties was een goede zet. 
 
Het bracht verandering in de geesten van de studenten zelf die na een tijd meer mogelijkheden en 
kansen begonnen te zien, de Thomas achter de handicap leerden kennen, … De studenten gaven aan 
dat Thomas hen een spiegel voorhoudt, waardoor ze meer dan ooit beseffen dat er sociaal werkers 
nodig zijn die streven naar inclusie van eenieder, omdat iedereen iets te bieden heeft, omdat 
iedereen recht heeft op contacten. Ze ontdekten dat sommige mensen het nodig hebben om iemand 
te hebben die hun sociaal netwerk mee opbouwt en onderhoudt.  
 
Niettemin merkten we dat studenten blijven aarzelen om de buurt binnen te halen bij Thomas thuis. 
Ze gaven aan dat hun aanwezigheid al vaak druk genoeg is voor Thomas, en ‘willen hem niet 
belasten’, zo formuleerden ze het zelf.  
De aarzeling heeft volgens ons ook te maken met wat we hadden ervaren bij de BuurtTafels. Het 
project uitgelegd krijgen aan wie de drempel van het huis in de Anselmostraat nog niet was 
overgegaan blijkt een grote moeilijkheid. Zaak is hoe die te verlagen. De werkgroep die via de sociale 
media contact onderhoudt met de buurt lijkt ons hierin van groeiend belang te zijn. De eerste 
vaststellingen wijzen alvast in de goede richting. 
 
Een goede observator kon naast de aarzeling echter ook merken dat de inzet van de studenten in het 
leven van Thomas een enorme impact heeft. Thomas veranderde gaandeweg zelf de titel van 
‘studentenmaatjes’ naar ‘vrienden’.  
 
Als we tijdens de gesprekken met de studenten vragen of ze verandering zien in Thomas dan komt de 
verbetering van de ‘kwaliteit van leven’ op gebied van betekenisvolheid mooi naar boven.  
Eén van de studenten waarmee hij een goed contact heeft, verwoordt het zelf als volgt.  
“Toen ik in het begin binnenkwam en Thomas speelde Pokémon, dan moesten we veel doen om hem 
van zijn spel af te halen. Nu kom ik binnen, zwaait hij rustig naar mij, zegt: ‘ik maak mijn spel af’, en 
na vijf minuten stopt hij en zal hij een babbeltje met mij komen maken. Ik beteken iets voor hem, dat 
is wat ik voor hem kan doen, veel meer dan heel veel grote activiteiten plannen.” 
 
De medewerkster die na haar studieperiode startte in het team van Thomas, draagt de 
ondersteuning van studenten en vrijwilligers ondertussen zelfstandig. 
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Vaststellingen en Aanbevelingen 

 
Het project ‘Langer thuis, niet alleen!’ heeft ons aan het denken gezet … heel hard aan het denken 
gezet: wat liep er goed, wat liep er fout, wat hadden wij anders kunnen doen, … 
 
In wat volgt geven we de lezer graag inzage in ons leerproces in de hoop dat het hem inspireert voor 
toekomstige acties en projecten. 
 

A small step for man … 
 
Het vele werk heeft geloond. Het project ‘Langer thuis, niet alleen!’ heeft winsten opgeleverd voor 
de buurt, voor Thomas zelf en voor zijn gezin en daar was het ons om te doen. Dat heeft de 
aandachtige lezer hierboven in geuren en kleuren kunnen terugvinden. 
 
Toch stelde het project ons voor een aantal uitdagingen die we hier graag even op een rij zetten. 
 
 

Doel-onduidelijkheid 
 
In de projectoproep voor de Burgerbegroting zag thomax vzw een kans om 2 doelen te combineren 
die ook in de doestellingen van haar statuten zitten vervat: 
 
Enerzijds het creëren van kansen om Thomas zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen en 
anderzijds het werken aan een warme buurt via acties met betrekking tot community building. 
 
Het leken 2 vliegen in één klap want als je investeert in een grotere verbondenheid in een buurt 
neemt de kans toe dat mensen ook meer betrokken raken op elkaar. Vanuit die betrokkenheid 
ontstaat ook ‘zorg dragen’ wat dan weer een winst zou kunnen zijn voor Thomas die daarrond een 
grote wens heeft. 
 
In theorie klopt deze stelling en beide doelstellingen zijn aspecten van eenzelfde geheel, alleen 
hebben we dit project en de vele buurtbewoners nodig gehad om te beseffen dat dit niet in een 
tijdsbestek van anderhalf jaar gerealiseerd kan worden. 
 
Door te denken dat dit toch haalbaar was, zijn beide doelstellingen zo met elkaar verweven geraakt 
dat middelen die werken voor community building as such ingezet werden voor de uitbouw en 
uitbreiding van een sociaal netwerk voor Thomas, terwijl daar andere zaken voor nodig zijn.  
 
Met een zaag klop je ook geen nagel in een plank … 
 
Dit leidde tot verwarring en onduidelijkheid die de buurtbewoners ook direct aanvoelden.  We 
hadden de BuurtTafels zuiver moeten houden en hadden daar de zorg voor Thomas (nog) niet naar 
voren mogen schuiven.  De aarzeling van mensen om een BuurtTafel te organiseren had daar een 
groot deel mee te maken … 
 
De kwaliteit van het project had verhoogd kunnen worden door de kwaliteit van ons luisteren en 
aanvoelen te verhogen waardoor we misschien vlugger de signalen van de buurt hadden opgepikt.  
Een les die we meenemen en als aanbeveling meegeven voor toekomstige projecten…. 
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De ene buurt is de andere niet 
 

Maar er spelen nog factoren die ons voor uitdagingen stelden. Zo doet de demografische 
samenstelling van de wijk waar Thomas woont vermoeden dat we hier botsen op iets wat Buffel8 in 
haar literatuuronderzoek aangeeft. Zij zegt dat: “fysieke nabijheid in het kader van gemeenschaps-
ontwikkeling, aan belang ingeboet heeft door toegenomen transport- en communicatie-
mogelijkheden, waardoor sociale relaties zich ‘geografisch ontbinden’.”  
 
Dit hebben ook wij kunnen vaststellen. 
Heel wat buurtbewoners gaven aan reeds te zorgen voor familie die verderaf woonde, uit 
tweeverdienersgezinnen te komen, het druk te hebben met hobby’s en zo vele contacten te hebben 
veel ruimer dan de buurt rond de Anselmostraat,…  
Buren maakten meestal geen deel uit van ieders persoonlijk netwerk. 
 
Toch werd de kans om hierin verandering te brengen als positief ervaren.  Het project gaf buren de 
kans om elkaar beter en anders te leren kennen. 
De ‘weak links’ die zo ontstonden, boden kansen tot ‘strong links’ in de buurt: het idee van een 
buurtfeest kwam weer op tafel, net als het idee om een buurtkoor op te richten, … 
 
We hebben echter onderschat hoeveel zorg die eerste aanzetten nodig hebben om uit te groeien tot 
echte tekens van verbondenheid.  We hebben de ‘early wins’ uit de BuurtTafels te weinig gekoesterd 
en waren ook niet genoeg toegerust om die ‘early wins’ te blijven voeden, bekend te maken, …  
 
Mails, een facebookpagina en/of website waren nog niet klaar in de eerste helft van het projectjaar 
waardoor kansen gemist werden om de ‘early wins’ zichtbaarder te maken. Hierdoor werden de 
winsten die het project opleverde voor de deelnemers van de BuurtTafels niet snel genoeg duidelijk. 
 
Herhaling, leveren van feedback en het opzetten van telkens weer nieuwe initiatieven, hadden hier 
wellicht soelaas kunnen brengen gezien de buurtcohesie bij de start niet zo sterk was als gedacht. 
 
Inmiddels zijn de website en de facebook-pagina helemaal operationeel en zijn de eerste effecten 
daarvan meet- en zichtbaar. Het zijn hedendaagse communicatiemiddelen die het praatje met de 
buurman net iets laagdrempeliger maken, de doorstroming van informatie net iets vlotter en 
efficiënter laten lopen. De werkgroep zal gaandeweg moeten uitzoeken hoe hiermee nog grotere 
winsten kunnen gemaakt worden. 
 

Time, give me time … 

 
De grootste uitdaging in dit project was echter het gebrek aan tijd.  We hadden dit kunnen weten 
want onder andere in het community change model geven ze als advies mee dat ‘tijd van wezenlijk 
belang is’.  
 
Toch hebben we onderschat hoeveel tijd er nodig was.  
 
De organisatie van het project en de zoektocht naar buren die leiderschap op zich wilden nemen, 
duurde langer dan gepland.  

                                         
8 Uit: ‘Fysieke, sociale en psychologische dimensies van de woonomgeving: Ouderen aan het woord over hun 
verbondenheid met de buurt’. Buffel T. et al, artikel in ‘tijdschrift voor de sociologie’, 2011tijdschrijft voor de 
sociologie’, 2011 
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Doordat het project via de Burgerbegroting in aanvang slechts over de periode van een jaar liep (later 
nog verlengd tot een totaal van 20 maanden) was er te weinig tijd om duurzame resultaten zichtbaar 
te maken.  In de evaluatie met onze partnerorganisatie LUS vzw werd geopperd dat we hierin samen 
eerlijker hadden moeten durven zijn. Het kost eigenlijk heel wat tijd alvorens men kan oogsten wat 
gezaaid werd … 
 
Desondanks zijn er wel degelijk kiemen geplant en is er zeer hard gewerkt door de ploeg van thomax 
vzw.  
 
Sommige dingen liepen trager dan verwacht. Buren die een BuurtTafel gingen organiseren, gingen op 
vakantie, kregen een ongeluk, waardoor de timing naar achteren schoof.  
 
Het project rond de school vroeg veel van Thomas en zijn team, waardoor de open deur, de 
spelletjesmiddagen en het samen eten wat later startten dan eerst gedacht.  
Thomas gaf signalen dat het allemaal wat veel werd.  
 
Is dat een probleem?  
 
Wij geloven van niet, want om aan duurzame community building te doen, is het belangrijk om het 
tempo te volgen van de omgeving. Je kan het gras immers niet sneller doen groeien door eraan te 
trekken.  
 
Het is nu zorgen dat buurtbewoners eigenaarschap op zich nemen, goesting krijgen om verder te 
gaan met activiteiten.  En hier rond zijn we hoopvol.  Er zijn een aantal buurtbewoners die zich 
opgaven om mee na te denken om het project verder vorm te geven en ondertussen zijn een aantal 
vrijwillige buurtbewoners sleutelfiguren aan het worden. Zo krijgt het project van thomax vzw 
langzaam meer draagvlak en draagkracht in de buurt.  

 

Naar een zorgende buurt?! 

 

Als het thema ‘zorgend burgerschap’ tijdens een BuurtTafel naar boven kwam ontsproten zich 
discussies. Mensen stelden zich de vraag ‘is het wel mogelijk om in te gaan op de ‘zorgnood’ van 
mensen zoals Thomas?’ of ‘is het wel onze rol als buren om zorg op te nemen?’.  
 
Anderen benoemden dat bepaalde mensen uit de buurt toch ‘hun eigen gemeenschap’ hebben.  
 
Nog anderen gaven aan dat je als buurtbewoner bewust moet kiezen ‘ik wil een zorgende buurt’. Als 
deze keuze gemaakt is, moet je daarmee aan de slag gaan, mensen leren kennen. Dé kans op gesprek 
bevindt zich altijd op straat. Hiertoe moet je op straat komen; je groen doen, je ramen poetsen, met 
de hond wandelen…’ 
 
Boeiende discussies die gaan over het al dan niet ‘ontslaan’ van gewone mensen van hun rol als 
‘zorgende burger’, zoals LUS vzw dat pleegt te noemen. 
 
We hopen dat de doelstelling van het project, zij het op lange termijn, bijdraagt aan de 
bewustwording dat wij ook als buren een rol te vervullen hebben in het brede verhaal van ‘zorgend 
burgerschap’, zonder dat hierbij verwacht wordt dat er expliciet of effectief stappen gezet moeten 
worden naar het opnemen van zorg voor buren. 
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De zwaarte van de ‘zorgnood’ van Thomas vormde hier jammer maar helaas, een extra drempel.  Het 
maakte het voor mensen moeilijker om voor te stellen dat ‘zorgend burgerschap’ in hun buurt 
mogelijk was.  
Doordat mensen Thomas onvoldoende kenden overschaduwde de zwaarte van zijn handicap zijn 
capaciteiten zoals zijn groot enthousiasme, zijn loyaliteit, openhartigheid, … 
 
Maar gelukkig waren er de kinderen! De kinderen uit de kleuterklas van Thomas hadden dit namelijk 
wel vlug door.  Zij bezaten de gave om Thomas te zien zoals hij is: een speelkameraad die graag 
verhaaltjes voorleest en hen graag ziet.  En toen ze even later op uitstap gingen met de juf en op de 
tram iemand met een beperking tegenkwamen gingen ze er spontaan naast zitten want ‘da’s iemand 
zoals onze Thomas’.  Het te midden van dergelijke ervaringen dat inclusie zich manifesteert: op 
momenten waar ‘anders zijn’ de gewoonste zaak van de wereld wordt… 

 

Van ’t één komt het ander… 
 
Het project zette zaken in beweging die tot aangename ‘neveneffecten’ leidden.  Toen Christophe en 
Michael, twee jongvolwassenen die in de buurt wonen, via andere kanalen binnen LUS vzw te 
kennen hadden gegeven meer contact te willen in hun buurt werden ze ook uitgenodigd op het 
verbindingsmoment van het project ‘Langer thuis, niet alleen!’ Beiden genoten er enorm van en na 
een tijd bleek er een gedeelde passie voor games bij Christophe en Thomas. Een afspraak met een 
bezoek tot gevolg was het resultaat.  
 
 
 
 
 

Conclusie 

 

Dit document is een verslag van een projectperiode. Het is in die zin begrepen géén eindverslag. Het 
is een verslag van een stukje van de weg naar meer inclusie en meer zorgend burgerschap van een 
persoon, een project, een wijk…  
Het project gaat verder, zonder haar partners,  maar met de enorme inzet van Thomas en zijn 
entourage… 
Het is een project geworden van aanhoudende koppigheid van believers. Het wil een pleidooi zijn 
naar overheden om niet enkel te focussen op projecten die kwantitatief veel mooie cijfers beloven, 
maar om tijd en ruimte in begrotingen te blijven voorzien voor kleinschalige projecten rond 
‘zorgzaam burgerschap’, zodat echte inclusie en vermaatschappelijking van de zorg mogelijk worden.  
 
Het werd geschreven vanuit de overtuiging dat het delen van kennis en ‘good practices’, maar 
evengoed van gemaakte fouten en geleerde lessen rond hoe je mensen meer met elkaar kan 
verbinden, nodig is. Want we zijn het als overheid, samenleving en burgers verplicht om daarop te 
blijven inzetten 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: BuurtTafels draaiboek 
 
Werkwijze 
We starten een BuurtTafel met het maken van een collectieve wensdroom over een voor-elkaar-
zorgende buurt. We beseffen tegelijk dat er voor sommige mensen nog hoge drempels blijven om 
zich in de buurt thuis te voelen. Vertrekkend van het verhaal van Thomas als voorbeeld, wordt op 
zoek gegaan naar mogelijke andere verhalen én naar ideeën die zouden kunnen bijdragen aan een 
grotere verbondenheid in de buurt. We zijn er immers van overtuigd dat juist hierdoor ‘zorgende’ 
effecten binnen de buurt worden gerealiseerd, en daarmee mensen langer thuis kunnen blijven 
wonen. We maken aldus een begin van een alternatieve ‘buurtkaart’.  
 
Aandachtspunt 
De buurtbewoners moeten zich betrokken voelen bij het project.  Wanneer buurtbewoners louter als 
‘consumenten’ participeren schiet dit project haar doel voorbij.  Het komt er op aan de interesse, 
bereidheid en talenten van mensen uit de buurt te “triggeren”. 
 
Concreet 
Stap 1: toelichting bij het project 
Een korte situering van het opzet en de bedoeling is van belang. De gemene deler is dat ieder aan de 
tafel geïnteresseerd is in het thema: de verdere uitbouw van een meer-op-elkaar-betrokken buurt, 
met bijzonder oog voor kwetsbare mensen. 
Deze BuurtTafel als eerste fase in het project, mede begeleid door LUS vzw. 

- Een korte situering van het opzet en de bedoeling is van belang. De gemene deler is dat ieder 
aan de tafel geïnteresseerd is in het thema: de verdere uitbouw van een meer-op-elkaar-
betrokken buurt, met bijzonder oog voor kwetsbare mensen. 
Deze BuurtTafel als eerste fase in het project, mede begeleid door LUS vzw. 

Project ingediend bij de Burgerbegroting om iets te doen voor, met mensen die in de buurt uit de 
boot vallen, niet in beeld komen, veel zorg behoeven. We maken hiervoor gebruik van de krachten 
van de buurt! 

- Situering doel van het project: dit project wil concrete acties opzetten om de verbondenheid 
tussen de mensen uit de buurt te verhogen, zodat er op (lange) termijn vanuit deze 
betrokkenheid ook een stuk zorgend burgerschap naar elkaar toe ontstaat en hierdoor 
mensen met zorgnoden langer thuis kunnen blijven. 

- Situering doel van het project: dit project wil concrete acties opzetten om de verbondenheid 
tussen de mensen uit de buurt te verhogen, zodat er op (lange) termijn vanuit deze 
betrokkenheid ook een stuk zorgend burgerschap naar elkaar toe ontstaat en hierdoor 
mensen met zorgnoden langer thuis kunnen blijven. 

 
Stap 2: (verder) ontwerpen van een alternatieve BuurtKaart 
Doel: Buurt in kaart brengen 
 
Opdracht: aan de hand van een huis-sjabloon invullen wat je over jezelf kwijt wil, bv. wat je dada’s 
zijn, waar steek je veel tijd in? 
Instructie: 
- voorzijde huisje: je persoonsgegevens: naam, straat en huisnummer 
- achterzijde blijft onbeschreven (zal later de zijde zijn waarmee het huisje op een groot paneel wordt 
aangebracht] 
- overige zijden: noteren van eigen dada’s, interesses, waar je tijd naar toe gaat … 

- Eerst individueel werk, daarna er om de beurt aan elkaar over vertellen. 
- De huisjes worden verzameld in de Anselmostraat 76 
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Stap 3: samen dromen 
Een voor-elkaar-zorgende buurt! Hoe ziet dat er voor mij/ons concreet uit? 

- Opdracht: 
In het midden van de tafel ligt een flap met daarop een ‘blinde kaart’ van de buurt. De 
randen rondom zijn ruim voldoende wit gelaten.  
Indien nog nodig duidt ieder, bij wijze van kennismaking, kort aan waar hij/zij woont. 
Een korte inleiding nodigt de mensen aan de tafel uit om iets te verwoorden rond de vraag:  
“Een voor-elkaar-zorgende buurt! Hoe ziet dat er voor mij/ons concreet uit?” 
Dit doen ze eerst individueel door hun gedachten in kernwoorden in de rand van de flap of 
op post-its te noteren.  
Daarna kan men, in gesprek met elkaar, nog aanvullingen aanbrengen, belangrijke zaken 
accentueren, ... 

 
Stap 4: … en zij die in een kwetsbare positie vertoeven? 
Vraag: Kennen wij mensen in onze straat buurt, die zorg behoeven, uit de boot vallen? Voor wie het 
een drempel is om zich in de buurt te integreren? 

- Symbolisch staan er play-mobil ventjes aan de kant. Wie iemand uit zijn buurt concreet kan 
aanwijzen mag dit op de kaart plaatsen. 

- Thomas wordt symbolisch alvast bij op de kaart gezet. 
 
Stap 5: Thomas in beeld 
Thomas is zo iemand die heel wat kan, maar heeft ook wat extra uitdagingen…  

- Filmpje 
- samen bekijken 
- kort nagesprek: wat roept dit op? 

- Naast zorg heeft Thomas ook veel mogelijkheden, zo ook al die andere ‘kwetsbare’ mensen. 
- samen bekijken 
- kort nagesprek: wat roept dit op? 

- Naast zorg heeft Thomas ook veel mogelijkheden, zo ook al die andere ‘kwetsbare’ mensen. 
 
Stap 6: … wie bouwt verder mee? 
Wie wil verder mee doen?  
- een buurttafel organiseren 
- een bevraging in de straat houden 
 
Hoe? Mensen kunnen een invulfiche invullen waardoor  
- een buurttafel organiseren 
- een bevraging in de straat houden 

- Hoe? Mensen kunnen een invulfiche invullen waardoor  
Stap 7: En verder … 
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Bijlage 2: vragenlijst ABCD (eerste draft) 
 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Welke persoonlijke gegevens mag ik van u noteren? 

 

Naam: 

Voornaam: 

Straat: 

Huisnummer: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoon: 

Gsm: 

e-mailadres: 

Leeftijd(categorie): 

Geslacht: M / V 

 

Mogen wij uw gegevens bewaren?  Ja / neen 

 

Op welke manier kunnen wij u benaderen naar aanleiding van de 

vragenlijst? 

o Telefonisch (hoe en wanneer) 

o Schriftelijk 

o Mondeling (hoe en wanneer) 

o E-mailadres 

o Niet 

 

Afgenomen door:   

Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muziek en creativiteit 

Nr. Omschrijving Nee Ja 

1 Speelt u zelf muziek?   

Zo neen, ga dan naar vraag 2 

  

1a Kunt u een instrument bespelen?   

1b Hebt u samen met anderen muziek gespeeld? 

Zo ja, kunt u daar iets meer over vertellen?   

  

2 Zingt u graag?   

Zo neen, ga dan naar vraag 3 

  

2a Zingt u samen met anderen?   
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Zo ja, kunt u daar iets meer over vertellen? 

2b Treedt u wel eens op voor anderen, bijvoorbeeld op verjaardagen en partijen?   

3 Doet u aan toneel, theater, dans?   

Zo neen, ga door naar vraag 4 

  

3a Doet u dit alleen of samen met anderen? 

Zo ja, kunt u daar iets meer over vertellen? 

  

3b Treedt u wel eens op voor anderen, bijvoorbeeld op verjaardagen en partijen?   

4 Zou u het fijn vinden om samen te zingen, dansen of muziek te spelen met 

buurtbewoners? 

  

5 Heeft u ervaring als d.j.?   

6 Vertelt u graag verhalen?   

7 Leest u graag voor? 

Zo ja, wat leest u graag voor?  Aan wie leest u graag voor? 

  

8 Zou u het fijn vinden om aan andere buurtbewoners verhalen te vertellen of voor 

te lezen? 

  

9 Schrijft u verhalen of gedichten, of heeft u ervaring met het schrijven van een 

theaterstuk? 

  

10 Tekent of schildert u?   

11 Knutselt u soms?   

Zo ja, dan willen we graag weten wat. 

  

11 Verzamelt u iets?  Zo ja, ga naar vraag 12.  Zo neen, ga naar de eindvraag.   

12 Heeft u contacten met andere verzamelaars in de wijk?   

13 Zou u het fijn vinden om eens aan een tentoonstelling mee te doen?   

Ben ik op het gebied van creativiteit nog iets vergeten te vragen waar u goed in bent?   

 

 
 

2. Gezondheid en zorg 

Nr. Omschrijving Nee Ja 

1 Heeft u ervaring in het omgaan met ouderen, personen met een handicap.. ?    

2 Heeft u kennis over of ervaring met een bepaalde ziekte? (dementie, Parkinson, 

…) 

  

3 Heeft u een EHBO diploma?  Zo ja, ga naar vraag 4.  Zo neen, vraag 5.   

4 Zou u het fijn vinden om aan een aantal wijkbewoners EHBO bij te brengen?   

5a Heeft u wel eens mensen begeleid bij een wandeling?   

5b Bent u wel eens anderen gezelschap gaan houden?   

5c Doet u wel eens boodschappen voor anderen?   

5d Doet u wel eens huishoudelijk werk voor anderen?   

5e Zou u het fijn vinden om één van deze zaken te doen voor of met een aantal 

buurtbewoners?  Zo ja, wat? 

  

6 Heeft u ervaring met zorg voor dieren?  Zo ja, wat?   

Ben ik op het gebied van gezondheid en zorg nog iets vergeten te vragen waar u goed 

in bent? 
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3. Klussen binnen en buiten 

Nr. Omschrijving Nee Ja 

1 Klust u graag?  

Zo ja, dan willen we graag weten wat.   

  

2 Doet u graag huishoudelijk werk? 

Zo ja, dan willen we graag weten wat.  

  

3 Bent u goed in het zelf maken, of herstellen of aanpassen van bijvoorbeeld 

kleding, gordijnen, tafelkleden? 

  

4 Bent u goed in tuinieren?   

Zo ja, wat dan? 

o Tuin ontwerpen 

o Tuin onderhouden 

o Kennis van planten en struiken 

  

5 Klust of werkt u wel eens voor anderen?   

Zo ja, is dit uw beroep of is dit vrijwillig? 

  

6 Zou u voor of met anderen eens willen klussen, als u dit gevraagd wordt?   

7 Zou u uw materiaal ter beschikking willen stellen voor klussen in de wijk?  Zo ja, 

welk materiaal? 

  

Ben ik op het gebied van klussen nog iets vergeten te vragen waar u goed in bent?   

 

 

 
 

4. Vrijetijdsactiviteiten 

Nr. Omschrijving Nee Ja 

1 Kunt u goed koken en vindt u dat ook leuk?   

Zo ja, heeft u een bepaalde specialiteit?   

  

2 Zou u het fijn vinden samen te koken met of te koken voor mensen uit de wijk?   

3 Heeft u recepten van succesvolle maaltijden?   

4 Doet u graag gezelschapsspelen, zoals kaarten, bridge, sjoelen, Monopoly of iets 

dergelijks? 

  

5 Wandelt u graag?   

6 Fietst u graag?   

7 Leest u graag?   

8 Doet u activiteiten met buurtbewoners? 

Zo ja, kunt u dit nader omschrijven? 

  

9 Doet u nog andere vrijetijdsactiviteiten die u met buurtbewoners zou willen 

delen?  

  

Ben ik nog andere hobby’s of vrijetijdsbesteding te vragen die u beoefent?   

 
 

 

 

 

5. Kinderen, tieners en jongeren 
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Nr. Omschrijving Nee Ja 

1 Heeft u wel eens activiteiten voor kinderen of  jongeren georganiseerd?  Zo ja, 

was dit voor uw eigen kinderen of kleinkinderen? 

  

2 Hebt u ervaring met het begeleiden van grote groepen kinderen of jongeren bij 

bijvoorbeeld een uitstap, een kinderactiviteit, … ? 

  

3 Zou u het fijn vinden om samen met uw kind of kleinkind een activiteit te doen 

in de wijk?  Zo ja, ideeën hierover? 

  

Ben ik op het gebied van omgaan met kinderen of jongeren iets vergeten te vragen 

waar u goed in bent? 

  

 

 

6. Vervoer 

Nr. Omschrijving Nee Ja 

1 Heeft u een rijbewijs? 

Zo ja, welk rijbewijs heeft u? 

o Autorijbewijs 

o Motorijbewijs 

o Bus 

o Vrachtwagen  

  

2 Heeft u een auto, busje, aanhangwagen?   

Zo ja, ga naar vraag 3. 

  

3 Zou u uw voertuig ter beschikking willen stellen voor wijkactiviteiten?   

4 Zou men op u beroep mogen doen om bij een activiteit een aantal mensen op te 

halen of mee te nemen? 

  

Heeft u nog aanvullingen op het gebied van vervoer?    

 
 
 

 

7. Sport en beweging 

Nr. Omschrijving Nee Ja 

1 Beoefent u een sport of doet u aan beweging?  Zo ja, wat voor beweging of 

welke sport(en)?  In welke sport bent u goed?  Hoeveel tijd spendeert u 

hieraan? 

  

2 Bent u lid van een sportvereniging of –club? 

Zo ja, bij welke vereniging?  Is dit een vereniging in de wijk? 

  

3 Heeft u wel eens sportactiviteiten georganiseerd of een sportteam getraind?  Zo 

ja, welke, en wat heeft u gedaan? 

  

4 Doen uw kinderen aan sport?   

Zo ja, welke sport? 

  

5 Doet u aan een denksport (bijv. kaarten, schaken)?  Zo ja, wat?   

6 Helpt u wel eens een handje bij een (denk)sportclub?  Zo ja, wat dan?   

7 Heeft u ervaring in sportvoorlichting of sportverzorging?  Zo ja, wat dan?   

Ben ik op het gebied van sport nog iets vergeten te vragen waar u goed in bent?   
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8. Internet en computers 

Nr. Omschrijving Nee Ja 

1 Heeft u een computer thuis?   

2 Kunt u goed overweg met de computer?   

Zo ja, heeft u het zelf geleerd of via een cursus, en welke programma’s?  Zo 

neen, wilt u dat leren ? 

  

3 Gebruikt u het internet?   

Zo ja, kunt u aangeven waarvoor? 

  

4 Verwerkt u uw video of foto’s met de computer?  Zo ja, kunt u dat goed?   

5 Kunt u digitale beelden verwerken en bewerken?   

6 Heeft u ervaring met het ontwerpen of onderhouden van een website of 

webpagina’s?  Zo ja, op welke manier? 

  

7 Heeft u ervaring met het maken van foto’s of het schrijven van artikelen van 

een website? 

  

8 Heeft u wel eens programma’s ontworpen voor de computer?  Zo ja, welke?   

Ben ik op het gebied van internet en computers nog iets vergeten te vragen waar u 

goed in bent? 

  

 
 

9. Sociale vaardigheden 

Nr

. 
Omschrijving Nee Ja 

1 Heeft u veel contacten met andere mensen in de wijk?   

Zo ja, ook met mensen met andere nationaliteiten? 

  

2 Waar ontmoet u meestal andere buurtbewoners? 

 

  

3 Doet u iets samen met andere mensen?  Zo ja, wat dan?   

 o Scouting 

o Kerk 

o Collecteren 

o Oudercomité 

o Vakantiewerk 

o Belangenorganisatie 

o Politieke partij 

o Recreatie 

o Volkstuinen 

o Speeltuinen 

o Sport 

o Overige, nl. … 

 

4 Zou u nog meer mensen uit de wijk willen leren kennen?   

5 Vindt u het leuk om veel contacten met andere mensen te hebben?   

6 Helpt u wel eens mensen uit de straat of buurt?   

Zo ja, wie en waarmee? 
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7 Kunt u goed mensen warm maken voor ideeën en motiveren?  Zo ja, kunt u daar 

een voorbeeld van geven? 

  

8 Wilt u in de wijk meer feesten, zoals themafeesten of dansavonden of iets 

dergelijks per leeftijdsgroep? 

  

9 Doet u reeds vrijwilligerswerk?   

Zo ja, kunt u dit wat nader omschrijven? 

  

Heeft u nog aanvullingen voor dit thema? 

 

  

 

 

 

10. Belangenbehartiging en publiciteit 

Nr. Omschrijving Nee Ja 

1 Heeft u wel eens samen met anderen uit uw straat of buurt iets georganiseerd?   

2 Bent u wel eens bij een vergadering van de buurtvereniging aanwezig geweest?   

3 Heeft u wel eens redactiewerk gedaan (bijvoorbeeld verenigingsblad)?   

4 Heeft u wel eens artikelen geschreven voor een krant of blad?  

 Zo ja, welke en waarover? 

  

5 Heeft u ervaring met de opmaak van bijvoorbeeld een wijkkrant (lay-out, 

foto’s)? 

  

Ben ik op het gebied van belangenbehartiging of publiciteit nog iets vergeten te vragen 

waar u goed in bent? 

  

 

OVERZICHT  

Samen met de bewoner heb je alle onderdelen afgewerkt.  Onderstaande vragen stellen we in de juiste 

volgorde. 

 

De capaciteiten TOP 3 

Welke van de vaardigheden die u genoemd hebt, doet u het liefst? 

1) 

2) 

3) 

Zijn er nog vaardigheden die u aan anderen zou willen leren? 

1) 

2) 

3) 

Zijn er nog vaardigheden die u graag zelf zou willen leren? 

1) 

2) 

3) 

Wilt u een van die vaardigheden inzetten voor de wijk?  Zo ja, welke? 

1) 

2) 

3) 
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Welke dromen of wensen hebt u over u zelf in de wijk? 

 

 

Als we starten met een project dat aansluit bij uw vaardigheden of interesses, wilt u dan mee doen? 

 

 

Kunt u aangeven hoeveel tijd u hebt voor activiteiten in de wijk? 

o Wekelijks 

o Maandelijks 

o Een paar keer per jaar 

o Voor een keer 

o Voor een klus 

Extra opmerkingen? 
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Bijlage 3: draaiboek verbindingsmoment 
 
Doel:   
De mensen en ideeën van de buurt Harmonie/Belpairewijk, de mensen en ideeën rond Thomas en de 
beschikbare ruimte van thomax vzw met elkaar in contact brengen.  

- Ideeën genereren voor de buurt en Thomas en thomax vzw met elkaar in contact brengen.  
- 1 activiteit uitwerken in functie van de buurt, Thomas en thomax vzw.  

 
Ontvangst: Bernard vanuit de Raad van Bestuur, thomax vzw 
 
Start:  opbouw avond, wie wil een verslag van de avond maken? (Bernard vragen om foto’s te 
nemen) 
 
Kennismaking: Thomas stelt de personen voor; naam en van waar (‘student’, ‘buurt’, ‘familie’, ‘PTP’, 
‘LUS) en leeftijd 
 
Stappen in de avond:  Thomas stelt de personen voor; naam en van waar (‘student’, ‘buurt’, ‘familie’, 
‘PTP’, ‘LUS) en leeftijd 
 
‘wens’ uitspreken: activiteiten mét Thomas 

o Wat hebben we? activiteiten mét Thomas 
o Capaciteiten en interesses van Thomas oplijsten  

▪ Flap ‘Thomas’ oplijsten  

• Post-its: grote post-its 

• Vertellen en opplakken op de flapgrote post-its 

• Vertellen en opplakken op de flap 
 
Krachten van de buurtbewoners: samenvatting BuurtTafels 

o flappen op de tafel; capaciteiten van de buurt: samenvatting BuurtTafels 

• Aanvullen door de aanwezigen.  

•  
Krachten van de buurt: welke plaatsen zijn er in de buurt, waar zijn er kansen tot ontmoeting? 

o Iedereen denkt na over de buurt en zijn krachten. t: welke plaatsen zijn er in de 
buurt, waar zijn er kansen tot ontmoeting? 

▪ Plenair 1 flap 
▪ Wie hebben we nog?   

o Wat zijn de randvoorwaarden waar we rekening mee moeten houden?  
 
Weekschema van Thomas 
 

o Welke activiteiten zouden kunnen passen?  Hoe kunnen we dingen aan elkaar 
koppelen?  

 
Brainstorm; Hoe kunnen we dingen aan elkaar koppelen?  

o We delen ons op per drie mensen.   
o Brainstormfase: (hoe meer hoe beter, op post-its, delen, ordenen en toewijzen) 
o Activiteiten voor Thomas die bij de buurt horen (hoe meer hoe beter, op post-its, 

delen, ordenen en toewijzen) 
▪ Activiteiten voor de buurt die bij Thomas horen  
▪ We zetten ons terug samen; vertellen en hangen samen op. Welke 

activiteiten komen meermaals voor?  
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Delen: voorlezen wat we hebben  
▪ Ordenen en selecteren 
▪ Keuze maken: Waar zou Thomas het meest deugd hebben, 1 activiteit wordt 

uitgewerkt.  
 
1 activiteit voor Thomas 

- Concreet: wat maakt dat het lukt? En vandaag? Wie hebben we nog nodig (en moeten we 
nog zoeken)? 

▪ Nieuwe flap: wie kunnen we gebruiken? Wat kunnen we gebruiken? Wat 
moeten we dan doen en eerste stap? : wat maakt dat het lukt? En vandaag? 
Wie hebben we nog nodig (en moeten we nog zoeken)? 

▪ Afsluiting 
- We vertellen wat de planning is 
- Verslag van de avond 
- Werkgroepje oprichten 
- Nieuwe buurttafels 
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Bijlage 4: verslag verbindingsmoment 
 

Doel van deze avond:  

‘Activitetien voor Thomas en de buurt’ 
 

Opbouw:  
Kennismaking en soep  
Brainstorm  
 
Wie is Thomas en wat doet hij graag?  
Plaatsen in de buurt 
Overlopen thema’s die naar boven kwamen uit de BuurtTafels 
Koppeling; thema’s die naar boven kwamen, dingen die Thomas typeren en plaatsen in de buurt.  
Activiteiten  
1 activiteit helemaal uitwerken→ Activiteiten  
Afronden en napraten 
Afronden en napraten 

 

Wie is Thomas, wat doet hij graag?  

Eten (pittig eten, spaghetti, broodjes,…)   
Spelletjes  
Pokémon 
Met kinderen spelen, bezig zijn, Remi (het neefje)  
Familiestambomen en familieverhalen 
Cijfers 
Samenzijn, met anderen, gezelligheid 

 

Welke openbare plaatsen zijn er in de buurt?  

Ondernemers in de buurt: Sens Unique, de bakker en de slager, Café Kamiel en anderen, Panos,  
Plekken met kinderen: kinderdagverblijf Eekhoorntje, Kind en Gezin, school, bibliotheekPanos,  
Buiten: park, parken, Bell (binnenplein) 
Verenigingen/zorg: Zorgbedrijf, Zuidschool KOCA, Café Jeroom, Vinkenhof, Woonzorgcentrum, de 
Markgrave, Afrikaanse vereniging, Chiro Lore, Jiu-jitsu, sportvereneging, Dansschool, Gymnarte, 
Fitness 
Scholen: hogeschool Thomas More, studentenkoten, Sint Lutgardis-Belpaire, Vinkenhof, 
Woonzorgcentrum, de Markgrave, Afrikaanse vereniging, Chiro Lore, Jiu-jitsu, sportvereneging, 
Dansschool, Gymnarte, Fitness 

 

Thema’s BuurtTafels: (vetgedrukt kwamen zeer vaak voor) 

Praktisch: technologie, modelbouw, handwerk, klussen, projecten, tuinieren, naaien 
Kunst: koor, muziek maken, tekenen, muziek luisteren, theater maken, koor, concerten, theater 
kijkentuinieren, naaien 
Sport: turnen, tennissen, fietsen, tai-chi, basket, dans, zeilen, wandelen, skiën, lopen, turnen 
Cultuur: lezen, fotografie, tentoonstelling kijken, strips, reizen, voorlezen, leren, stedenbouw, 
schrijvenfietsen, tai-chi, basket, dans, zeilen, wandelen, skiën, lopen, turnen 
Andere: geografie, mensen leren kennen, feesten, zorg voor ouders, speelstraat, kleinkinderen, 
studentenvereniging, kinderen, game of thrones,  
Eten: vegetarisch, desserts, recepten uitproberen, straatbbq, koken, drinken, komen eten, bakken 
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Brainstorm activiteiten 

We brainstormen ongelimiteerd en onbeperkt… 
Komen eten: studenten, tussen 17 en 19 uur, spaghetti Thokie 
Bakmoment: ochtend/middag, breng een eigen ingrediënt Thokie 
Kookmoment ochtend/middag, breng een eigen ingrediënt 
Kaartavond: café of thuis, gezonde hapjes 
Spelletjes avond: thuis, voor iedereen, versnaperingen 
‘Pokémon-go’ uitstap 
Thomas geeft kookles: thokiesaus, Thomas is de baas 
Monopoly marathon: Samen, gezellig, competitief, Thomas is de baas 
Reizen, reisverhalen > postkaarten > geografie Samen, gezellig, competitief 
Lunchcafé Thokie : studenten Thomas More  
(buurt)puzzel: waar iedereen aan kan komen werken: studenten Thomas More  
Woonzorgcentrum > animatiepuzzel: waar iedereen aan kan komen werken 
Tornooi > Mario Kart met kinderen > weekend of woensdagnamiddag 
Bibliotheek thuis: uitwisselen van stripboeken, register (weten wie wat heeft)  
Game avond: iedereen die graag gamet, spelen uit Thomas zijn collectie, eigen lekkernij 
Poppentheater opvoeringeniedereen die graag gamet, spelen uit Thomas zijn collectie, eigen 
lekkernij 
Theater voor kinderen 
Talentenverbinding 
Honden uitlaten: mensen die geen tijd hebben (weinig) en evt. eten geven 
Komen eten: nagerechten buffet, studenten, soep maken, eten kopen (avondeten van studenten) 
Buurtboodschapjesnagerechten buffet, studenten, soep maken, eten kopen (avondeten van 
studenten) 
Gezelschapsspelmoment 
Uitstap zoo: met buurt/kids, tram 
Woensdagnamiddag kids in huis, tram 
Sens Unique: kinderen begeleiden in huis 
Woensdagnamiddag met kids in het park 
Ruilbeurs: flippo’s, Pokémon kaarten 
Ouderen op de koffieflippo’s, Pokémon kaarten 
Thomas op de koffie bij een oudere 

 

Uitgewerkte activiteit 

‘mee naar school’ (uitproberen) 
Wie hebben we nodig? Ursula, Sanne, begeleiding op de dag zelf, Katy, Joke en Elly 
Wat hebben we nodig? kindjes, meespelen, try-out, 1 keer proberen, misschien om de 2 weken 
organiseren begeleiding op de dag zelf, Katy, Joke en Elly 
Wat moet er gebeuren?  
Directie toestemming vragen > Ursula tegen vrijdag 15/12 
Vrijdagvoormiddag vrijmaken van kine en logo > Katy en Thomas 
Begeleiding regelen Katy en Thomas 
Elly zoekt uit hoe je in ST. Lutgardis geraakt 
Joke bekijkt of ze de begeleiding van Thomas kan doen. (betekent: er naartoe gaan en er blijven en 
ook terug naar huis) Lutgardis geraakt 
Ouders informeren > na de vakantie > Ursula samen met Katy 
Kinderen informeren > Ursula, Katy 
Goed slapen 


