MARKTACTIE OEWIST
TOELICHTING

18 december 2018

Oewist?
Roeselare telt zowat 3500 80-plussers. Als je weet dat daarvan 17 procent -of bijna 600
mensen- zich geregeld eenzaam voelt, weet je dat heel wat senioren erg blij zijn met
een extra bezoekje. Dat is precies het opzet van Oewist?, een gemeenschappelijk
initiatief van Stad Roeselare en de dienstencentra.
Binnen Oewist? brengen enthousiaste vrijwilligers regelmatig een bezoekje aan 80plussers van wie het sociale netwerk erg beperkt is. Met een simpele babbel en een kopje
koffie bezorgen ze de 80-plussers een warm moment, waar ze natuurlijk ook zelf van
genieten.
Vermaatschappelijking van de zorg
In de zorgsector wordt er steeds meer geïnvesteerd in thuiszorg; men wil de
zorgbehoevende zo lang mogelijk thuis laten wonen. In dat kader zet de stad ook in op
ondersteuning van de mantelzorger, en werd er in samenwerking met verschillende
partners en ervaringsdeskundigen een actieplan mantelzorgbeleid op maat uitgewerkt.
Tot de zorg behoort ook de geestelijke gezondheidszorg. Hier kan Oewist? een mooie
aanvulling vormen. De vrijwilligers van het project versterken het informele netwerk van
de 80-plusser, doorbreken zijn sociale isolement en versterken zo zijn veerkracht.
Vrijwilligers gezocht
Vorig jaar werd in Roeselare het onderzoek Leeftijdsvriendelijke Stad uitgevoerd. Het
gaat om een bevraging bij 58- tot 68-jarigen over wat hun verwachtingen zijn van het
stadsbestuur, maar ook over op welke manier zij kunnen bijdragen aan een warmer
Roeselare. Uit die bevraging kwam naar voor dat er bij deze groep een groot
engagement is om zich maatschappelijk in te zetten. Zij zullen dus alvast uitgenodigd
worden om zich als vrijwilliger aan te sluiten bij Oewist?.
Daarnaast is Oewist? op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zin hebben om bezoekjes te
brengen aan 80-plussers. Op dinsdag 18 december vind je medewerkers van het project
op de wekelijkse markt. Zij staan klaar om je, bij een tasje koffie of soep, warm te
maken voor het project en je meer uitleg te bezorgen.
Praktisch
De marktactie gaat door op dinsdag 18 december 2018 van 8u30 tot 12u.
Standplaats: Botermarkt 2, tegenover ingang stadhuis.
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