V ERSLAG VAN DE VERKENNENDE BIJEENKOMST L OKALE Z IEKENWERKING K IEWIT
(De Binder, 01/02/2017, 14u)
Aanwezig:
- Parochieteam: François Goffings, Jean Bosch (verslag), Marie-Jeanne Swers, Nora Saels
- Samana: Alice Paulussen, Agnes Delsaer
- Femma: Colette Libens
- KWB: Paul Schoofs
- OKRA: Clement Vandael, Guido Gemels
- vzw Kiewit: Gerard Groenen, Luc Geuens

1. Inleiding
Nora dankt alle aanwezigen voor hun komst en schetst het kader van de bijeenkomst: van gedachten
wisselen over wat de (parochie)gemeenschap kan doen om – nadat Samana Kiewit zijn werking heeft
stopgezet – een verdere ziekenwerking te Kiewit te verzekeren.
Eerst wordt Agnes Delsaer gevraagd om een overzicht te geven van wat de werking van Samana inhield.

2. Toelichting over de werking van Samana Kiewit
 Belangrijkste opdracht = thuisbezoek (eventueel ook in ziekenhuis) aan zieken en hun
mantelzorgers.
Frequentie van de bezoeken: 3 à 4 keer per jaar tot wekelijks, naargelang de noden van de zieke;
benodigde frequentie wordt door bezoekend kernlid zelf geëvalueerd en bepaald. Een bezoek
neemt meestal 1 à 1½ uur in beslag.
Eventueel bezoek in woon- & zorgcentrum wordt eveneens door betrokken kernlid geëvalueerd en
bepaald.
 Eind vorig jaar beschikte Samana Kiewit over 10 kernleden en 2 losse medewerkers (voor hulp bij
organisatie feestjes).
Kernleden komen 8 à 9 keer per jaar samen, vooral in het kader van de organisatie van de feestjes
en de aankoop van cadeaus.
Het kernbestuur bestaat uit 4 kernleden, om de 4 jaar verkozen. Voorwaarden: o.a. lid zijn van CM
of neutrale mutualiteit (geen andere zuil), 2 gewestvergaderingen per jaar bijwonen. Binnen het
bestuur is er een huisbezoekverantwoordelijke.
Reden van stopzetting van de werking: kernleden te oud of zelf ziek. Wel zullen de voormalige
kernleden hun huidige zieken nog blijven bezoeken, maar dan op louter persoonlijke basis.
 Eind vorig jaar waren er nog 58 ingeschreven zieken (+ hoogbejaarden); ooit waren het er 110 à
115.
Een zieke wordt slechts lid van Samana wanneer hij/zij dat zelf wil. Probleem om te weten te
komen wanneer iemand ziek is: informatie inkijken bij ziekenhuizen bijv. is niet meer mogelijk door
wet op de privacy.
 Tweemaal per jaar wordt een ontmoeting voor de zieken georganiseerd: rond Kerstmis en rond
Pasen. Daarvoor wordt een inschrijvingsgeld gevraagd van 3 euro/persoon.
Programma: eucharistieviering + koffietafel. Bij het kerstfeestje is er ook een optreden van een
groep of vereniging (sketches e.d.)
Voor de inschrijvingen moeten de zieken worden bezocht, soms meerdere malen voordat men
beslist. Soms moeten de deelnemers thuis worden opgehaald en teruggebracht. Ook veel werk
voor aankoop + verpakking cadeautjes.

3. Gedachtenwisseling
 De meeste buurgemeenten hebben nog een goede ziekenzorgwerking, meestal onder de koepel
van Samana/CM. De ziekenwerking in Banneux is niet onder Samana en is zelfbedruipend.
 Indien je onder de koepel van Samana/CM wil werken, wordt van de kernleden/ziekenbezoekers
een aantal bijkomende engagementen vereist op vlak van vorming en administratie.
Om de huidige dip in de ziekenwerking te Kiewit te overbruggen, kunnen we misschien een
voorlopige basale werking opzetten buiten CM; later kan dan eventueel worden teruggekeerd naar
een Samana-werking.
 De vzw Kiewit is bereid om bij te springen in de financiële behoeften van een plaatselijke
ziekenwerking en te zorgen voor de nodige verzekeringen.
 Bij het laatste kerstfeestje van Samana was het merendeel van de deelnemende zieken de dag
voordien ook aanwezig geweest op het feestje van OKRA. Bedenking: loont het dan nog de moeite
om zoveel inspanning te doen voor een eigen feestje?
 Aangezien de kerst- en paasperiode voor de verenigingen al een drukke periode is, kan misschien
voor de zieken beter een feestje worden georganiseerd in een andere periode van het jaar?
 Alice wil zich nog verder blijven inzetten voor een lokale ziekenwerking onder een andere noemer.
Agnes ziet dat niet meer zitten: zij is min of meer uitgeblust op dat vlak. Wel wil ze
helpen/adviseren bij de opstart van een nieuwe plaatselijke werking.

4. Besluiten
 De aanwezigen willen zich inzetten om - buiten CM en ten minste voor een overgangsperiode - te
zorgen voor het voortbestaan van een basale plaatselijke ziekenwerking met als streefdoelen:
 ziekenbezoek te organiseren voor nieuwe zieken (de bestaande worden nog bezocht door de
voormalige Samana kernleden);
 indien mogelijk de organisatie van een tweetal ontmoetingen per jaar voor de zieken (buiten
de gebruikelijke kerst- en paasperiode). Het programma van deze ontmoetingen blijft
voorlopig zoals bij Samana, maar de noodzaak van cadeautjes wordt in vraag gesteld.
 De verenigingen zullen bij hun leden een oproep doen tot kandidaten die zich geroepen voelen om
mee te werken aan de plaatselijke ziekenwerking, hetzij als ziekenbezoek(st)er, hetzij als losse
medewerk(st)er bij de organisatie van de feestjes voor de zieken.
 Deze oproep zal ook worden gepubliceerd in het eerstvolgende nummer van Kriskras; Agnes neemt
daartoe contact op met Chris Goyens.
 CM beschikt over een foldertje met het profiel van een ziekenbezoeker, zodat kandidaten een idee
krijgen van wat dit werk inhoudt. Gerard vraagt dat foldertje op en bezorgt het aan de
verenigingen.
 Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Alice Paulussen (alice.paulussen@gmail.com) die
als aanspreekpunt en coördinator voor de ziekenbezoek(st)ers zal fungeren.
 Voor de geïnteresseerden wordt een bijeenkomst belegd op woensdag 22 maart e.k., bij voorkeur
in de namiddag (14u). Indien een aantal geïnteresseerden (om professionele redenen) niet kan
aanwezig zijn in de namiddag, zal de bijeenkomst 's avonds (20u) plaatshebben.
Einde verslag

