Persbericht
70.000 euro subsidies voor project ‘Buurzaam
Diest’
DIEST – Het project ‘Buurzaam Diest’ van de dienst Diversiteit in samenwerking met
buurtrestaurant Het Beverbeekhuis kan rekenen op 70.000 euro subsidies van de
Vlaamse Overheid in het kader van de ontwikkeling van ‘Zorgzame buurten’.
Zorgzame Buurten
Van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024 gaan verschillende steden en gemeenten in
Vlaanderen en Brussel aan de slag om van hun buurt een zorgzame buurt te maken.
De dienst Diversiteit van stad Diest en buurtrestaurant Het Beverbeekhuis (De
Vlaspit vzw) dienden in het najaar van 2021 het project ‘Buurzaam Diest’ in. Het
project is nu goedgekeurd en maakt de komende jaren onderdeel uit van het project
‘Zorgzame Buurten’ van de Vlaamse Overheid. Voor het project ontvangt de stad
Diest een subsidie van 70.000 euro.
“Nog nooit voelden zovelen zich zo slecht in hun vel. Het aantal mensen dat zich
eenzaam voelt, sociaal contact en steun in de nabijheid mist, neemt toe. Dat blijkt
uit het negende Sciensano-rapport”, zegt schepen van Welzijn Monique De
Dobbeleer. “We merken ook in Diest dat het gevoel van eenzaamheid en het
mentale welzijn van mensen een deuk gekregen heeft in coronatijd. Het kleine
helpen mee faciliteren, dat is onze doelstelling met dit project. Minder moeten maar
meer ontmoeten, daar willen we op inzetten.”
Buurzaam Diest
Met ‘Buurzaam Diest’ wil de stad een intergenerationele zorgzame buurt uitrollen
rond het lokaal dienstencentrum Tarsenaal en het buurtrestaurant Het
Beverbeekhuis. Thema’s zoals eenzaamheid (sociale isolatie, klein sociaal netwerk)
en leefbaarheid (financiële kwetsbaarheid, lage woningkwaliteit, omgeving) komen
daarbij aan bod. In een zorgzame buurt leven jong en oud samen, en kennen en
helpen de bewoners elkaar. Buurtzorg ondersteunt de kwaliteit van leven en welzijn
van iedereen in de buurt. Het doel is om mensen met een zorgbehoefte zo lang

mogelijk comfortabel in hun eigen huis en vertrouwde buurt te laten wonen. De
focus ligt op het vereenvoudigen van ontmoeting en verbinding tussen de bewoners.
Op die manier kunnen buren elkaar helpen om vitaal te blijven en te voldoen aan
elkaars zorgbehoefte.
Buurtzorgcoördinator
De inzet van een professionele buurtzorgcoördinator is cruciaal om onderlinge
informele steun bij kwetsbare bewoners op lokaal vlak te vergroten. Sociaal
geïsoleerde personen bereik en betrek je niet zomaar. Bovendien zorgt proactieve
outreaching ervoor dat wie in sociaal isolement dreigt te belanden niet in een
uitzichtloze situatie terechtkomt.
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