PERSBERICHT
Lions Club schenkt auto aan Grimbergen
Mobiel
Grimbergen, 24 mei 2011 Op zaterdag 28 mei a.s. viert de Lions Club van Grimbergen
zijn 25-jarig bestaan als helpende hand in de gemeente, regio
en derde wereld.
Ter gelegenheid van dit 25-jarig bestaan zal de Lions Club aan
de voorzitter van het OCMW, Trui Olbrechts, de sleutel
overhandigen van een nieuwe auto in het kader van
Grimbergen Mobiel. Die zal op haar beurt de sleutel doorgeven
aan de voorzitter van de Dienst Aangepast Vervoer van Eigen
Thuis vzw.
Lions Club Grimbergen
Eén van de doelstellingen van de Lions Club is het tonen van
actieve belangstelling voor het maatschappelijk en sociaal
welzijn van de gemeenschap. De Lions maken zich dienstbaar
aan de gemeenschap zonder oogmerk van persoonlijke
materiële voordelen. Ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan
heeft de Lions Club Grimbergen ervoor gekozen een deel van
zijn fondsen te gebruiken voor de aankoop van een auto voor
Grimbergen mobiel. Ook zal op die dag op het Kerkplein een
bronzen replica van de Basiliek worden onthuld ten behoeve
van de blinden en slechtzienden die de Lions Club schenkt aan
de gemeenschap.
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Grimbergen Mobiel
Grimbergen Mobiel is een nieuw begrip en tegelijkertijd de
sluitsteen in het netwerk van voorzieningen voor mindermobiele
Grimbergenaars. Er is de Dienst Aangepast Vervoer van Eigen
Thuis vzw, die reeds jaren zorgt voor het vervoer van personen
met een handicap, hoofdzakelijk rolstoelgebruikers. Sedert juni
2010 is er ook de Minder Mobielen Centrale. Deze dienst biedt
de nodige transportmogelijkheden aan mensen die geen nood
hebben aan aangepast vervoer, maar een mobiliteitsprobleem
hebben en een beperkt inkomen.
Beide diensten zijn ingebed in een groter geheel en aan de
specifieke regels hiervan onderworpen. Daardoor bleven er nog
heel wat onbeantwoorde vragen over, die noch door de ene,
noch door de andere dienst konden beantwoord worden. Dit
nieuwe initiatief “Grimbergen Mobiel” wil hieraan tegemoet
komen, zodat een antwoord kan geboden worden op alle
vragen van mindermobiele inwoners van de gemeente.

Onschatbare waarde
“Deze auto is voor ons van onschatbare waarde. Deze schenking
van de Lions Club zal ons in staat stellen meer mensen met een
mobiliteitsprobleem terug actief deel te laten nemen aan de
gemeenschap en op deze manier ook hun isolement doorbreken.”,
aldus OCMW-voorzitter Trui Olbrechts.
Gebruik Grimbergen Mobiel
We hebben er in Grimbergen voor gekozen om te werken met één
mobiliteitscentrale, waar mensen met al hun mobiliteitsproblemen
terecht kunnen. Naargelang de aard van hun vraag zullen zij ofwel
door de Dienst Aangepast Vervoer, door de Minder Mobielen
Centrale of door de nieuwe wagen van Grimbergen Mobiel
geholpen worden. Dit is een primeur in Vlaanderen die het
gebruiksgemak voor de Grimbergenaars sterk verhoogt.
De ambitieuze doelstelling hierbij is een antwoord te kunnen geven
op alle mobiliteitsvragen van mindermobiele Grimbergenaars.
De mobiliteitscentrale is gevestigd in de gebouwen van de SintAlexiuskliniek. Het telefoonnummer is: 02 / 270.94.36.
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Voor meer informatie:
Afdeling communicatie:
Litsa Fidanidis en Agnes Pennincx
Tel.: 02 / 2671505.
Voor persinformatie:
OCMW-voorzitter Trui Olbrechts
Tel: 0498 /46 52 32.
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