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VERHALENBAZAAR: DE 

MAALTIJDBEGELEIDERS 
 
 
Eten en gaan eten is voor de meesten onder ons een belangrijk moment van de 
dag. Ooit werden de Belgen rond de 15de eeuw ook als Bourgondiërs beschouwd, al 
was er toen nog geen sprake van België natuurlijk, maar eten, dat konden we. 
Het is een moment op de dag waar vele bewoners van het woonzorgcentrum naar 
uitkijken, een vaste waarde in de dag, een ijkpunt soms ook. 
 
We achten het in Dijlehof van een dergelijk belang dat we er ook speciaal 
aandacht aan schenken. Zo zijn er maaltijdbegeleiders die een belangrijke taak op 
zich nemen in de zorg tijdens het avondmaal. Ze zijn als het ware de kers op de taart 
tijdens de maaltijden in ons 20-jarig bestaan. 

Ik ging er op een mooie feestdag eentje opzoeken op Neerdijle. 

 

Julienne Nackaerts is een vaste waarde geworden als vrijwilligster, zowel voor 
uitstappen en activiteiten, maar meer nog als maaltijdbegeleider. 

 

 Hoe heb je het woonzorgcentrum Dijlehof leren kennen? 

Julienne: ”Ik ben bevriend met Rosie, die destijds al maaltijdbegeleider was in 
Dijlehof. Nadat ik met pensioen gegaan ben, kwam ik haar tegen. Ik zei haar dat ik 
op zoek was naar een bezigheid. Toen vertelde ze me over haar vrijwilligerswerk 
daar en dat er net een plaats vrij gekomen was voor een nieuwe vrijwilliger voor de 
maaltijden. Ik heb dan contact opgenomen met de verantwoordelijke. Dat was 
zo’n vijf jaar geleden. Ik doe het nog altijd even graag. Ik hou ook van dit soort 
huishoudelijk werk en van het contact met de bewoners en familie vooral. Ik kom 
meestal drie keer op twee weken tijd: woensdag, zondag en vrijdag.“ 

 

Wat zijn je specifieke taken in het woonzorgcentrum? 

Julienne: ”Ik ben hier meestal al rond halfvijf, twintig voor vijf en begin een praatje 
met de mensen, de tafel te dekken en koffie te zetten. De avondmaaltijd zelf is pas 
rond vijf uur, kwart over vijf. Mijn voornaamste taak is om de bewoners op een 
aangename en huiselijke manier de avondmaaltijd te geven en helpen daar waar 
moet. Ik zet alles klaar, maar er wordt individueel gewerkt en de bewoner heeft de 
keuze uit een assortiment: twee soorten charcuterie of kaas en confituur of ander 
zoet beleg. Die keuze aan de bewoner laten is van groot belang, het geeft een 
gevoel van eigenwaarde. De boterhammen worden zo op maat van de bewoner 
gesmeerd. Ik ga zo rond van tafel naar tafel. Sommige bewoners zijn zelfstandiger 
en kunnen al verder. Daar geef ik dan gewoon de koffie of thee en het brood en 
beleg. Anderen hebben wat meer hulp nodig. Op den duur weet je wie wat wil en 
gaat het allemaal zoals je het thuis zou doen in een gezin. Er heerst hier altijd een 
familiale sfeer: er is ook meestal familie die ook een handje toe steekt en dat maakt 
het gezellig. Ook zij voelen zich er thuis.” 
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Waar hecht je veel belang aan in je werk? 

Julienne: ”Wat ik persoonlijk zéér belangrijk 
vind tijdens mijn werk, is dat je steeds 
vriendelijk en rustig bent. Je moet ook 
zoveel als mogelijk tegemoet proberen te 
komen aan de wensen van de bewoner op 
dat moment. Natuurlijk kan dat niet altijd 
omdat je afhankelijk bent van het menu, 
maar een babbeltje kan veel wonderen 
doen. Op die manier krijg je ook veel terug 
van de bewoners. Ik zie mezelf ook een 
beetje als een spilfiguur tijdens de 
avondmaaltijd, maar zeker ook erna, want 
in het begin ben je nog samen met 
verpleging en verzorging aan het werk, 
maar naarmate de avond vordert, blijf je 
ook bij de bewoners zodat niemand alleen 
is op dat moment. Ze rekenen dan wel echt 
op jou. Het idee dat er iemand is, is soms al 

genoeg voor hen. Onze avond eindigt normaal rond 19u, maar als dat nodig is, 
bijvoorbeeld een onvoorziene omstandigheid, dan blijf ik ook wel wat langer. Ik doe 
het echt wel graag. Als ik uit verlof kom, dan ben ik altijd content om terug naar 
Neerdijle te komen!”  

Is je beeld van een woonzorgcentrum veranderd nu je hier regelmatig komt 

ondersteunen?  

Julienne: ”Ik heb wel grote ogen getrokken toen ik hier in het begin aankwam.  In 
positieve zin hoor. Ik had gewerkt met studenten en jongeren op de faculteit sociale 
wetenschappen en sportkot en de confrontatie voor mezelf was in het begin wel 
groot. Ik wist niet dat sommige mensen zo zorgafhankelijk konden worden. Ik kende 
immers sommige van de bewoners van vroeger. Maar toen ik zag dat zij op een 
menselijke en respectvolle manier aandacht kregen en verzorgd werden, was ik 
meteen mee. Ik ga ook vaak mee op uitstappen met de bewoners en dan leer je ze 
weer op een andere manier kennen: naar Museum M in Leuven of naar 
Planckendael. Zelf zou ik, natuurlijk zoals zovelen, graag zo lang mogelijk thuis willen 
blijven wonen, maar moest dat echt niet meer kunnen, dan zou een verblijf in 
Dijlehof zeker een optie kunnen zijn.” 

Met deze positieve noot of kers, sluit ik graag af. Het was een plezier om deze dame 
aan het werk te zien en hoop dat er nog velen zullen blijven volgen. 

Er is trouwens nog een vacature vrij als maaltijdbegeleider. Indien u interesse hebt, 
ga dan even langs het onthaal van Dijlehof of neem contact op het nummer 
016/29.31.42. 

 
         Uw vliegende reporter, 

Sophie Grobet 

 


