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We zijn in het dagverzorgingscentrum al twee jaar bezig om 
natuur en groen te implementeren binnen onze activiteiten en 
als therapie in onze werking. In 2018 zijn we het project 
DAGELIJKS GROEN gestart om de voordelen van groen en natuur 
extra in de verf te zetten. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt 
namelijk dat natuur bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn 
van ouderen. Betekenisvolle groenactiviteiten bieden positieve 
voordelen op verschillende gebieden: fysiek, mentaal, sociaal, 
zingevend … 

Om dit project verder te kunnen uitbouwen, hebben we in mei 
2019 meegedaan aan de wedstrijd van ZORG.TECH. ZORG.TECH 
is een ondersteunende netwerkorganisatie voor leden die 
bedrijvig zijn in de planning, realisatie en technische exploitatie 
van gebouwen en installaties van instellingen voor algemene 
gezondheidszorg. Sinds 2004 wordt er tijdens het jaarlijks congres 
een financiële bijdrage verleend aan een “Sociaal Project” 
aangereikt door leden uit de verzorgingssector. Dit jaar vond het 
congres plaats in de Brussels Kart Expo te Groot-Bijgaarden. 
En …. we wonnen met het dagverzorgingscentrum de hoofdprijs: 
een cheque van € 2.500 om onze werking verder uit te breiden! 

We willen met deze prijs volgende twee projecten realiseren: 
1. Graag zouden wij nog een GROENEILAND willen inrichten. In 

ons woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum wonen en 
verblijven mobiele ouderen die nog buiten kunnen genieten 
van het groen en de natuur. Met het GROENEILAND willen we 
het groen naar binnen halen voor meer zorgbehoevende 
ouderen. In deze mobiele groenkar zouden we al de 
benodigdheden willen opbergen om verschillende 
groenactiviteiten uit te voeren. Het personeelslid gaat dan 
het groeneiland halen en kan onmiddellijk starten met de 
activiteit op de afdeling. Met de resultaten van de 
activiteiten, bv. gezaaide kruiden, bloemen, gemaakte 
bloemstukjes, enz. zouden we dan rondgaan op de 
afdelingen en kamers bij zwaar zorgbehoevende bewoners. 
Deze kunnen dan iets kiezen om op hun kamer te plaatsen. 
Een soort bibliotheekkar maar dan met bloemen, planten,… 

2. We willen graag een OPBERGUNIT laten maken om al ons 
tuinmateriaal in op te bergen. Als we nu in onze moestuin 
gaan werken, moeten we eerst al het materiaal bijeen 
sprokkelen en dat nog samen met de ouderen buiten krijgen. 
Als dit materiaal in een kar zou kunnen die gewoon 
meegetrokken kan worden, zou dit veel praktischer en meer 
ergonomisch werken zijn. 

Ook hebben we nog aangepast tuinmateriaal nodig voor 
ouderen die minder kracht hebben en/of minder mobiel zijn 
maar toch nog willen meewerken in onze moestuin. Dit allemaal 
zou een grote meerwaarde betekenen voor zowel het 
dagverzorgingscentrum, het woonzorgcentrum, de bewoners 
van de assistentiewoningen, de omwonenden, maar ook voor 
personeel, vrijwilligers en mantelzorgers. 
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