Persbericht
Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst
Beverbeekhuis
DIEST – Het Beverbeekhuis: een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is voor
een gezellige babbel of een gezonde maaltijd wordt gedragen door gemotiveerde
buurtbewoners en is een uitstekend voorbeeld van hoe buurtgerichte zorg in zijn
werking moet gaan. Stad Diest heeft daarom opnieuw de
samenwerkingsovereenkomst met het Beverbeekhuis vernieuwd.
Zorgzame buurt
Het Beverbeekhuis staat er niet alleen voor, samen met gedreven buurtbewoners
maken zij het ontmoetingscentrum een veilige haven voor iedereen. Dit project is
een uitstekend voorbeeld van hoe ‘buurtgerichte zorg’ in zijn werking moet gaan.
Buurtbewoners kunnen in het Beverbeekhuis niet enkel terecht voor een lekkere
maaltijd, maar ook voor ontmoeting en informatie over hulp- en dienstverlening.
Mede door deze initiatieven kan de stad gemakkelijk signalen en behoeften in de
buurt oppikken. De coördinatoren gaan dan samen met buurtbewoners,
professionele organisaties en bezoekers aan de slag om concrete initiatieven uit te
werken. Omwille van deze bijdrage heeft het stadsbestuur van Diest besloten om
een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met het Beverbeekhuis voor de
komende vijf jaar te ondertekenen.
In coronatijden
In coronatijden vraagt buurtwerking een extra dosis creativiteit. Mensen
samenbrengen is immers niet mogelijk, waardoor het zoeken blijft naar alternatieve
middelen om te werken aan verbinding. De coördinator blijft zichtbaar aanwezig en
aanspreekbaar in de buurt. Het wijkcomité bereidt op een coronaveilige manier
nieuwe activiteiten voor. Zorgpartners worden bij elkaar gebracht om signalen en
behoeften in de wijk te bespreken. Partners in de buurt, zoals het woonzorgcentrum
en het kinderdagverblijf, steken de koppen bij elkaar om acties te ontwikkelen om
hun werkingen aan elkaar én aan de buurt te verbinden.

Paaslintenactie
In de paasperiode organiseert het Beverbeekhuis een paaslintenactie. Op
coronaveilige wijze zijn stoffen verzameld in de buurt, die door buurtbewoners
omgetoverd worden tot fleurige linten. Daarmee gaan de buurtbewoners en
organisaties in de buurt de bomen en de tuinen versieren. Op die manier werken ze
vanuit het Beverbeekhuis aan de samenhorigheid in de buurt.
“Dankzij het wijkcomité van het Beverbeekhuis zien we een nieuwe dynamiek in de
buurt. Ze zijn ontzettend creatief. De paaslintenactie is daar een mooi voorbeeld
van. Het is een knappe manier om toch mensen met elkaar te verbinden in deze
moeilijke tijden. We werken dan ook heel graag samen met het Beverbeekhuis,”
zegt schepen van Welzijn, Monique De Dobbeleer.
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