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i-mens werkt mee aan 15 Zorgzame Buurten in Vlaanderen 

en Brussel 

 
Ontwikkeling concept Buurtbouwstenen in Aalst  

 
 

Minister Beke keurde in totaal 119 aanvragen goed in het kader van de 

projectoproep Zorgzame Buurten. De twee ingediende projecten van i-mens, in 

Aalst en Molenbeek, werden allebei goedgekeurd. Daarnaast werkt i-mens mee 

aan 13 projecten als partner. Aalst fungeert als pilootstad voor de ontwikkeling 

van het concept Buurtbouwstenen. Door verschillende organisaties aan elkaar 

te verbinden wil i-mens de drempel verlagen om hulp te vragen en iedereen de 

juiste zorg op het juiste moment aanbieden.  

 

In een zorgzame buurt kunnen personen, ongeacht hun leeftijd of hulp- en zorgvraag, 

comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt blijven wonen. Door formele (vb. 

thuisverpleging) en informele hulp (vb. door je buur of een lokale organisatie) op een 

slimme manier met elkaar te combineren, ontvangt iedereen de hulp of zorg die hij of zij 

nodig heeft.   

 

Karin Van Mossevelde, algemeen directeur i-mens: “Wij willen warme en nabije zorg 

aanbieden. Om dit waar te maken, moeten we de silo’s tussen de formele en informele 

hulp durven te doorbreken. Onze thuisverpleegkundigen kunnen bij iemand langsgaan, 

maar die persoon heeft vervolgens ondersteuning nodig om bijvoorbeeld de hond uit te 

laten, de krant uit de brievenbus te halen of de rolluiken open te doen. Daar kunnen 

buren bij helpen. En wat als de mantelzorger van die persoon overbelast dreigt te 

raken? Organisaties zoals Steunpunt Mantelzorg en de ziekenfondsen kunnen hen 

ondersteunen. We  willen mensen en organisaties met elkaar verbinden, zodat we 

iedereen met een hulpvraag een totaaloplossing kunnen bieden. Bovendien werken we 

zo aan de sociale cohesie in een buurt en gaan we eenzaamheid tegen.”  

 

Buurtbouwstenen in Aalst  

 

In Aalst zal i-mens vanaf 1 maart het concept Buurtbouwstenen uitrollen in de wijk 

Linkeroever Centrum – Binnenstad. Door verschillende lokale organisaties en mensen 

aan elkaar te verbinden, ontstaat er als het ware een (zorg)netwerk op maat van de 

buurt.  

 

De bouwstenen zijn informele hulp (vb. contacten tussen buren die elkaar kunnen 

helpen), formele hulp (vb. thuisverpleging en gezinszorg door i-mens) en 

mantelzorgondersteuning. De GAW Seniorcity in Aalst fungeert als buurtzorghuis. Naast 

deze fysieke ontmoetingsplaats, werkt i-mens voor dit project ook samen met Hoplr om 

een virtuele ontmoetingsplaats te creëren om hulpvraag en -aanbod aan elkaar te 

matchen.   

 

“In een zorgzame buurt brengen we mensen en organisaties samen. Door in eerste 

instantie in te zetten op die verbinding, verlagen we op lange termijn de drempel om 

hulp te vragen. Iedereen kan wel eens hulp gebruiken, maar kan ook anderen helpen. 

Een kleine boodschap doen voor je buur wanneer je toch zelf naar de winkel moet, een 

oogje in het zeil houden voor iemand die op vakantie is, … elke vorm van ondersteuning 
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biedt een meerwaarde. En dat hoeft niet enkel vanuit de formele zorg te komen. We 

geloven dan ook sterk in het participatieve karakter van een zorgzame buurt”, besluit 

Karin Van Mossevelde.  

 

De partners van i-mens voor het concept Buurtbouwstenen zijn Steunpunt Mantelzorg, 

Hoplr /BCQ, Stad Aalst, OCMW Aalst, Zorglab Aalst, Eerstelijnszone Regio Aalst, Logo 

Dender, Helan, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Bond Moyson, Coponcho, Liever Thuis 

LM, Skyline Europe en Triple Living.   
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