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De Grimbergse schatten van thuiswachters
winnen de Lions Kowalski-prijs

De eerste prijs van de Kowalskipenning is voor
oor Grimbergen
Mensen die zich belangeloos inzetten in de maatschappij…. dat willen
wil
de
Lions Clubs
Club graag belonen. De Lions Clubs van de Vlaamse Rand om
Brussel (clubs Zone 52) reiken ook dit jaar de Kowalskipenning uit. Deze
erkenning met financiële ondersteuning is er voor verdienstelijke
verdienstelijk projecten
in de streek.
Grimbergen valt in de prijzen.. Met het Europees jaar van de vrijwilligers
selecteerde de Lions Club Grimbergen het mee door het OCMW
gedragen initiatief “Thuisoppas bij zorgbehoevende 60-plussers”
60
en
kaapte
te hiermee de eerste prijs weg. De thuiswachtvrijwilligers Ellen en
Mieke namen gisteravond
g
de prijs in ontvangst. De andere
ndere bekroonde
projecten zijn Kerstfeest voor Alleenstaanden (Lions Club IJsedalIJsedal
Tervuren) en Hippotherapie voor Rolstoelgebruikers (LC St-GenesiusSt
Rode).
Schatten van thuiswachters
t
De thuisoppas
huisoppas of thuiswachter
thuiswacht zet zich belangeloos in om de
mantelzorgers te ondersteunen. Veel familieleden zorgen voor de
thuisopvang van een zorgbehoevende bejaarde. Om dit te kunnen
volhouden, moeten ze er ook af en toe eens tussenuit kunnen. En dan
zijn er de thuiswachtvrijwilligers. Ze houden de bejaarde
arde enkele uurtjes
gezelschap tijdens de afwezigheid
wezigheid van de mantelzorger.
De dienstverlening Thuiswacht
Thuiswacht kan rekenen op 13 gemotiveerde en
enthousiaste vrijwilligers. Enkelen hebben vroeger zelf iemand thuis
verzorgd en weten wat het is om een familielid thuis op te vangen.
Kortom deze “schatten” van vrijwilligers bieden op deze manier heel wat
steun aan de mantelzorgers.
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Nood aan begeleiding
b
en vorming
De vrijwilligers doen vooral thuisoppas bij zwaar zorgbehoevende
bejaarden. Dit zijn mensen
mensen die niet alleen kunnen blijven zoals personen
met bijvoorbeeld dementie of CVA. Deze
eze problematieken waarmee de
thuiswachtvrijwilligers te maken krijgen zijn niet te onderschatten.
Daarom zorgen de maatschappelijk werkers van de dienst mantelzorg
voor ondersteuning en begeleiding.
“We zijn heel blij met deze bekroning en het gewonnen gedrag van
2.500 euro is zeer welkom. We gaan dit bedrag volledig aanwenden
voor een goede ondersteunde vorming van de vrijwilligers zodat ze deze
belangrijke vrijwilligerstaak
vrijwilligerstaak met een verdere positieve inzet kunnen
blijven opnemen”, benadrukt OCMW-voorzitter
OCMW voorzitter Trui Olbrechts.

Meer info:
Dienst Thuiswacht - OCMW-Grimbergen - 02/267.15.05
contactpersonen: Leen Van den Troost en Sonja De Coninck
Lions Club Grimbergen - voorzitter Marc Decoene – decoene1@pandora.be
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