Warm Dorp Dadizele
in zicht
Een bijzonder partnerschap

D

rie jaar geleden zetten een vijftal organisaties, actief rond
wonen, zorg en welzijn, hun schouders onder het project
“Warm Dorp Dadizele in zicht”. Het lokaal bestuur, en specifiek het
OCMW Moorslede, nam het voortouw en bundelde de krachten met
vzw Mariënstede, een ondersteuningscentrum voor mensen met
een beperking, het Woonzorgcentrum Maria’s Rustoord uit Dadizele,
Welzijnsschakel Komma en het lokaal dienstencentrum Patria, uitgebaat door het Woonzorgcentrum Maria Middelares uit Moorslede. Ze
deelden de ambitie om van Dadizele, een deelgemeente van Moorslede
met ongeveer 3.800 inwoners, een warm dorp te maken. Van bij de start
was er ook een samenwerking met enkele inwoners uit Dadizele die
een project indienden bij Hart voor Handicap. Zij wilden een ontmoetingsmoment voor mensen met en zonder beperking. Dit was ook een
van de pistes binnen Warm Dorp. Aan Samenlevingsopbouw vroeg het
partnerschap in te staan voor de projectontwikkeling en de rol op te
nemen van bruggenbouwer.
Dankzij impulsmiddelen van de Provincie West-Vlaanderen kon het
project op 1 april 2015 opstarten voor een periode van 3 jaar, tot eind
maart 2018.

Samen dromen
Het vertrekpunt van dit project was een gedeelde bezorgdheid over een
aantal maatschappelijke evoluties die ook voelbaar zijn in een dorp als
Dadizele. Ook in een dorp merk je namelijk de toenemende vergrijzing,
stijgende zorgvragen, vereenzaming bij jong en oud, de vraag naar
andere combinaties van formele en informele zorg om mensen met
een zorgvraag en maatschappelijk kwetsbare mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast zien de partnerorganisaties ook de
mogelijkheden van het verenigingsleven, het grote belang van mensen
die zorg dragen voor mekaar in een lokale gemeenschap, de kracht van
vrijwillige inzet, ... het zogenaamde sociaal kapitaal in het dorp en het
nog sterker verbinden van de professionele organisaties. Zo groeide
het idee om bijkomende verbindingen te maken tussen organisaties,
tussen mensen om zowel het maatschappelijk als het sociaal weefsel
te versterken. Het project Warm Dorp wil toe werken naar een inclusieve gemeenschap, waar warmte, verbondenheid, ontmoeting en zorg
dragen voor mekaar centraal staan. De talenten en mogelijkheden van
iedereen en bundeling van inzet van de betrokken organisaties spelen
een belangrijke rol.

Samen doen
Het project ontwikkelde zich op 5 pijlers met als rode draad een mix van
acties waarin ontmoeting centraal staat. De pijlers zijn:
1. Ontmoeting
2. Dorpsrestaurant
3. Warme buurt
4. Versterking van persoonlijke netwerken en steungroepen
5. Dorpsgerichte acties

Een extra ontmoetingsplek
in het dorp

Sterkere persoonlijke
en sociale netwerken

Tijdens de wekelijkse ontmoeting op maandagnamiddag in het boothuis,
kunnen mensen met elkaar een babbeltje slaan, breien, ... af en toe een
knutselactiviteit. Een team van vrijwilligers zorgt met een beurtrol in duo
voor een warm onthaal, een luisterend oor en de praktische organisatie.
De bruggenbouwer is ook aanwezig en geeft regelmatig informatie aan
de bezoekers. Vaak is dit gekoppeld aan een initiatief zoals de week van
de valpreventie, week van verbondenheid, ... Op die manier krijgen de
bezoekers zicht op wat er bestaat. De aanwezigheid van de bruggenbouwer laat ook toe dat bezoekers op weg geholpen kunnen worden als ze
een vraag rond dienstverlening of activiteiten hebben. Na drie jaar zien
we dat een vaste groep inwoners hun weg vinden naar de ontmoeting.
De uitdaging zal zijn om er voor te zorgen dat steeds opnieuw nieuwe
inwoners zich aangesproken voelen om eens binnen te springen en dat
de groep bezoekers gaandeweg nog kan groeien. Daarnaast leerden we
ook dat het belangrijk is zicht te krijgen op andere ontmoetingsplekken
en die met mekaar te verbinden, bijvoorbeeld de cafetaria van Chateau
Superette van Mariënstede of het lokaal dienstencentrum Patria in
Moorslede. Een gevarieerd aanbod van ontmoetingsmogelijkheden
geeft verschillende mensen de kans er bij te horen en iets zinvol te
doen. En uit ontmoeting groeien nieuwe kansen.

Het is de wens van bijna iedereen om zo lang en zelfstandig als mogelijk
op een eigen plek te kunnen blijven wonen. Dat geldt voor jongeren,
ouderen, voor mensen met en zonder beperking, met en zonder maatschappelijke kwetsbaarheid. Professionele ondersteuning maakt daarin
een groot verschil, maar zeker ook het hebben van een persoonlijk en
sociaal netwerk is belangrijk. Daarom zet Mariënstede met het project
Bruggensteun in op het versterken van de persoonlijke en sociale netwerken rond personen met een zorgvraag, in combinatie met de nodige
professionele begeleiding. Samen met de betrokkene bouwen ze een
steungroep uit die zich engageert een steentje bij te dragen zodat de
betrokken personen thuis kunnen blijven wonen, met de nodige omringing. Ook hier zijn de nieuwe verbindingen tussen mensen en diensten
de sleutels tot succes.

Samen tafelen in het dorpsrestaurant
Op donderdagmiddag kunnen inwoners van Dadizele terecht in het
dorpsrestaurant, in de cafetaria van het Woonzorgcentrum. 65+’ers
en jongere personen die wat ondersteuning nodig hebben, kunnen er
terecht. Het gezelschap en een lekkere, gezonde maaltijd zijn de hoofdredenen waarom mensen komen. Enkele gebruikers van Mariënstede
staan samen met een begeleider en een vrijwilliger in voor een vlotte
bediening. Voor wie er niet zelf geraakt, is er gratis vervoer met een
busje. Enkele vrijwilligers verzorgen het vervoer. De bruggenbouwer is
regelmatig aanwezig, houdt contact met de bezoekers en geeft af en toe
ook informatie over initiatieven in het dorp. Na drie jaar merken we dat
de groep bezoekers blijft groeien.

Warme buurtbabbels
Een goeiedag, een babbeltje op de stoep, een handje hulp geven én
durven vragen ... het zijn kleine dingen die een wereld van verschil
kunnen maken om het gevoel te hebben in een warme buurt te wonen.
Net die kleine dingen zijn niet zo gewoon meer. In twee straten zijn
kleinschalige initiatieven genomen om zicht te krijgen op wat er leeft
rond de straat en de buurt en om buren dichter bij mekaar te brengen:
huisbezoeken, een kaartjessysteem met vraag en aanbod, buurtontmoetingen ... Antennefiguren uit de straat staken mee hun schouders
onder het initiatief. Op een buurtbabbel – moment konden de inwoners
kennismaken met de Warm Dorp – initiatieven en mekaar ook nog beter
leren kennen. Ook hier schuilt in ontmoeting een grote kracht. Werken
aan warme buurten en warme straten vraagt tijd. Initiatieven zoals Dag
van de Buren of Week van Verbondenheid kunnen dit in de toekomst
wellicht nog versterken.

Dorpsgerichte activiteiten
Alle kernpartners zijn vrij dynamisch in het opzetten van activiteiten om
het ruimere dorp te betrekken. Dit project leert dat er een extra dynamiek te vinden is in het verbinden van bestaande initiatieven - bv. het
dienstencentrum Patria uit Moorslede dat enkele activiteiten in Dadizele
opzet, of het dorpsrestaurant in het Woonzorgcentrum van Dadizele en
de eetmomenten in het Woonzorgcentrum van Moorslede. Inwoners
krijgen op die manier beter zich op wat bestaat en wat bestaat wordt
beter benut.

Een Warm Dorp dankzij vrijwilligers
en antennefiguren uit het dorp
De groep vrijwilligers en antennefiguren - in totaal een 25-tal - die mee
hun schouders zetten onder de initiatieven van Warm Dorp groeide
doorheen het project. Geen Warm Dorp zonder hen. Zij staan mee in
de kern van het partnerschap, samen met de professionele organisaties. Het project maakte ook duidelijk dat het belangrijk is voldoende
professionele ondersteuning te voorzien voor vrijwilligers. Net omdat
ook het OCMW gelooft in de kracht van vrijwilligers en hun inzet erkent en
waardeert, besliste het OCMW om sterker in te zetten op lokaal
vrijwilligersbeleid. Een medewerker van het sociaal huis is gedeeltelijk vrijgesteld als aanspreekpunt en legt in 2018 de basis voor het
vrijwilligersbeleid i.s.m. Samenlevingsopbouw.

En de toekomst?
Van Warm Dorp naar een zorgzame buurt voor gans de gemeente.
Doorheen het project groeiden de partners naar mekaar toe en vonden
ook steeds meer inwoners de weg naar de initiatieven. Bovendien groeide de groep bewoners die het project mee invulling gaven. De partners
evalueerden het project positief en beslisten om de samenwerking
verder te zetten. Ze beslisten zelfs om hun samenwerking uit te breiden
naar gans de gemeente en dit met “buurtgerichte zorg – zorgzame
buurt” als gezamenlijke uitdaging. Samen sterker outreachend werken,
invulling geven aan de buurtgerichte functies van woonzorgcentra en
het lokaal dienstencentrum, vinger aan de pols houden van wat de
vermaatschappelijking van de zorg zal meebrengen voor mensen in een
maatschappelijk kwetsbare positie, blijven bouwen aan verbindingen
en mensen aanspreken op hun talenten ... Met enthousiasme zullen de
partners hun samenwerking verder zetten.
Samenlevingsopbouw verkent momenteel de mogelijkheden om dit
verder te ondersteunen.
Meer info
veerle.gevaert@samenlevingsopbouw.be M 0474 91 96 64
ann-sophie.maes@samenlevingsopbouw.be M 0487 32 28 14
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