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Beste buurtbewoner

Wilt u iets bijleren? Nieuwe mensen leren kennen? Actief en  
gezond blijven? Dan bent u bij lokaal dienstencentrum Wibier  
aan het juiste adres!

We zijn een gezellige ontmoetingsplaats waar u terecht kunt  
voor tal van activiteiten: bewegingsactiviteiten, creatieve ateliers, 
ontspannende activiteiten en allerlei cursussen. 

In onze cafetaria kunt u rustig verpozen, iets drinken, een warme 
maaltijd eten, een babbeltje slaan, kranten en tijdschriften lezen. 
Er is gratis wifi. 

Bij onze maatschappelijk werker kunt u terecht met alle vragen 
over zorg- en hulpverlening voor senioren. Als u daar nood aan 
hebt, regelen we thuiszorg voor u. Zodat u zo lang mogelijk thuis 
kan blijven wonen. 

Bent u minder mobiel, of ligt het centrum te ver van uw deur?  
Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Wij zijn er in de eerste plaats voor senioren uit de buurten  
Sint-Amandsberg, Oostakker en de Kanaaldorpen. 
Maar iedereen is bij ons welkom, wat uw leeftijd, cultuur of  
overtuiging ook is. U zult zien dat er voor elk wat wils is.  

Interesse? Kom zeker eens langs! 
We geven u met plezier een rondleiding.
 
Tot binnenkort!

 
Het team van 
lokaal dienstencentrum Wibier
Antwerpsesteenweg 768
9040 St Amandsberg
  



LDC Wibier: 
de geschiedenis

De naam van ons lokaal diensten-
centrum is afkomstig van Mevrouw 
Marcelle Wibier. 

Zij was gehuwd met een ondernemer 
Emile Defay Jr. die een meststoffen-
bedrijf bezat en daarnaast in vast-
goed investeerde. Mevrouw Wibier 
stamde uit een begoede bloemisten-
familie uit St. Amandsberg en bezat 
talloze panden rechtover het hospi-
ce, zoals hun residentie Villa Wibier 
op de hoek van de Wibierdreef. 
 
Het huwelijk bleef kinderloos en tot 
grote verwondering van de toenma-
lige OCMW-voorzitter schonk Me-
vrouw Wibier in 1994, na het over-
lijden van haar man, een groot deel 
van haar fortuin, zijnde 218 miljoen 
Belgische frank, aan het OCMW. 
Slechts één voorwaarde: er moest 
met dit geld naast het hospice een 
home voor bejaarde koppels ge-
bouwd worden. 
 
In 1997 begonnen de werken aan 
20 serviceflats  en in 2001 opende 
de Fondation Wibier-Defay zijn deu-
ren. Het ontmoetingscentrum dat 
later ons dienstencentrum zou wor-
den, werd gefinancierd door de oud-
schepen Jean Kickx en fungeerde 
aanvankelijk als ontspanningsruim-
te voor de bewoners van de service-
flats. 
 

Het onderhoud van de graven van 
de familie Wibier wordt tot op heden 
gedaan door de stad Gent uit erken-
telijkheid. 

Dank aan de familie Defay-Wibier 
voor hun sociale instelling ten gun-
ste van onze bezoekers, vrijwilligers 
en medewerkers.
 
 
 
 



Agnes Callier 
Agnes neemt deel aan de Surplus  
activiteiten en komt soms eten bij 
Wibier 

Waarom kom je naar Wibier?
Om eens bij de mensen te zijn. 
Vroeger ging ik alle dagen, omdat ik 
altijd alleen was. Er kwam hier nooit 

iemand. Er is iemand van Wibier ge-
komen en ze hebben mij overhaald 
om eens naar Wibier te komen. En 
ik kreeg de smaak te pakken. Toen 
kwam ik alle dagen. Ik ging alle da-
gen gaan eten. Maar met de tijd zijn 
er zo veel bezigheden bijgekomen. 
Ik heb ook iemand van thuiszorg 
die twee- tot driemaal in de week 
komt koken. Dat zijn dan al drie da-
gen die bezet zijn. Woensdag komt 
mijn kapster aan huis. Als er nie-
mand komt, dan ga ik naar Wibier. 
Ik ga soms naar het bad, gewoon-
lijk om de veertien dagen. Mijn zus 
gaat ook naar Wibier, maandag en 
vrijdag. Daarmee ga ik maandag al 
naar daar. Mijn dagen zijn goed ge-
vuld. 

Wat betekent Wibier voor jou?
Ik vind dat heel goed dat dat bestaat. 
Ze doen zeer veel voor de mensen. 
Ik heb ook al vriendschappen geslo-
ten in Wibier. In Wibier organiseren 
ze ook veel activiteiten. Als je pro-
blemen hebt, kan je altijd terecht bij 
Jenny. Een maand geleden had ik 
mijn patatjes laten aanbranden, om-
dat ik in slaap gevallen was. Jenny 

In dit krantje kunt u genieten van 10 interviews die werden afgenomen van  
bezoekers, vrijwilligers & personeelsleden.
We hebben ervoor gekozen mensen aan het woord te laten die ons nog maar 
net leren kennen en ook anderen van wie we het genoegen hebben hen al  
langer in ons midden te hebben, sommigen van toen Wibier nog in de kinder-
schoenen stond. 
Het geeft een impressie van hoe zij Wibier ervaren & hoe Wibier hun leven  
verrijkt heeft. Deze ervaringen nemen je mee doorheen 10 jaar Wibier.



heeft dan iemand gestuurd om rook-
melders te plaatsen. Ik heb zeer 
veel respect voor haar. Ik kan mij bij-
voorbeeld enkel nog met mijn rolla-
tor verplaatsen. Jenny stuurt iemand 
om mij te komen halen, zodat ik toch 
naar Wibier kan gaan. Zij brengen 
mij nadien ook terug naar huis. En 
ze brengen mij ook naar mijn zus, 
die in Het Heiveld zit op maandag 
en vrijdag.
 
Waarom zou je Wibier  
aanraden aan anderen?
Mensen moeten naar Wibier komen 
voor de afwisseling die je dan hebt 
in je leven. Vandaag kon je bijvoor-
beeld meedoen aan geheugentes-
ten. Je kan ook knutselen en leren 
koken. Ik doe mijn was ook in Wibier. 
Ik heb nochtans een nieuwe wasma-
chine gekocht, maar als ik mijn la-
kens was, heb ik de kracht niet meer 
om ze uit mijn wasmachine te halen.
 
Wat zijn volgens u de 
verwachtingen voor de toekomst?
Ik laat alles op mij af komen. Ik doe 
alles mee wat ik kan. Ik ben niet echt 
een voorloper op gebied van activi-

teiten. Ik ben tevreden over alles. 
Ik ging vroeger alle dagen kaarten. 
En ze zeggen dat ik het redelijk 
goed doe, dat ik een goede kaarter 
ben. Dat heb ik zeer graag gedaan 
tot ik eens een accident gehad heb. 
Ik heb zeven weken in het zieken-
huis gelegen en ik ben drie maan-
den in De Zilvermolen in Zwijnaarde 
verbleven. Ze hebben al mijn tapij-
ten weggenomen hier omdat ik niet 
meer zou vallen. Daardoor ben ik 
gestopt met kaarten, omdat het zo 
lang geduurd heeft. Ik speel ook al-
tijd met dezelfde mensen en als ik 
niet altijd kan gaan, wil ik niet dat zij 
op mij moeten zitten wachten. Ik ga 
wel nog vaak kijken naar de kaar-
ters.
 
Wat is uw lievelingsmuzieknummer? 
Edvard Grieg, Anitra’s Dans
 

Raphaël De Clercq 
 
Raphaël komt eten bij Wibier  
en is deelnemer aan activiteiten.
 
Waarom komt u naar Wibier?
Mijn vrouw is in 2003 overleden aan 
huidkanker. Ik ben zo geen man die 
aan het koken gaat. Mijn vrouw kon 
zeer goed koken en ik was meer 
klusjesman. Dus ik werk veel in de 
tuin. Zo viel ik alleen. En voor mij 
is Wibier eigenlijk een zeer grote 
steun, omdat ik hier kom eten. Ik 
spreek hier ook met iemand. Ik ben 
eigenlijk van Lochristi, maar onder-



tussen woon ik al 30 jaar in Sint-
Amandsberg. Ik spreek hier elke 
dag af met Willy. Hij is ook van Lo-
christi. We spreken dan over in de 
tijd van de oorlog, over die toestan-
den van vroeger. Dat is voor mij zeer 
aangenaam.

Wat betekent Wibier voor jou?
Wibier is een heel mooi initiatief van 
OCMW Gent. Wat ze hier voor de 
mensen doen, waardeer ik enorm. 
Niet alleen de maaltijden, maar ook 
de opvang van ouderen en alles wat 
errond gebeurt, waardeer ik enorm. 
Vaak halen de personeelsleden van 
Wibier oudere mensen op, wat ik 
ook  zeer waardeer. Ook de vrijwil-
ligers die de mensen helpen die hun 
vlees niet goed kunnen snijden, die 

niet goed meer overweg kunnen 
met de maaltijden. Ik vind dat dus 
een ongelooflijk initiatief van OCMW 
Gent. Wibier is eigenlijk een beetje 
een vooropvang van het woonzorg-
centrum. Zo wordt er voorkomen dat 
veel mensen naar een woonzorg-
centrum zouden gaan. Ik waardeer 
het steeds meer en meer. Ook het 
eten is zeer lekker, het is echt per-
fect in orde. 

Waarom zou je Wibier aanraden 
aan anderen?
Eigenlijk is Wibier ook een beetje 
een opvang als je alleen bent. Je 
hebt bijvoorbeeld een vriend van mij 
(Marcel), hij woont dicht bij mij. Hij 
kende Wibier eerst niet. En hij is hier 
ook zeer tevreden. Hij sukkelt een 
beetje met zijn heup. En Wibier is 
ook voor hem een zeer grote steun. 
En hij heeft dat zelf gezegd ook. Hij 
is zeer tevreden dat hij hier terecht 
kan.

Wat zijn volgens u de 
verwachtingen voor de toekomst?
Voor mij is dat zeer eenvoudig. Ik 
denk dat ik zo lang mogelijk ga blij-
ven komen. Wibier is eigenlijk een 



zeer grote groep geworden. Ik volg 
vaak spreekbeurten over voeding 
en gezondheid, maar ik ben eigen-
lijk nogal een klusjesman. Ik werk 
vaak in de tuin en heb mijn tuin ook 
volledig terug aangelegd. En in mijn 
huis renoveer ik ook voortdurend. Ik 
ben nog gezond en wel, dus voor mij 
zou het wel leuk zijn dat er nog ac-
tiviteiten bijkomen, bijvoorbeeld een 
activiteit rond elektriciteit of klusjes 
in huis. Ik heb hier ook kookles ge-
volgd, wat ik zeer graag deed.  Maar 
ik had een vriendin waarmee ik nog-
al veel naar de zee trok en doordat ik 
geen tijd meer had, heb ik het koken 
niet volgehouden. Ik waardeer ook 
de sociale aanpak van Jenny, de 
maatschappelijk werkster. Bij Jenny 
kan je terecht, Jenny verstaat je. Zij 
verricht hier echt prachtig werk. Zij 
luistert en vangt de mensen op.

Wat is uw lievelingsmuzieknummer?
Ik ben niet zo’n geweldige muziek-
liefhebber. Maar ik ben in een har-
monie geweest in Lochristi en ik hou 
eigenlijk van oude gitaarmuziek. 
Ik heb niet echt een specifiek lie-
velingsnummer. Ik hoor wel graag 
bluesmuziek. Voor mij mag er op de 
opendeurdag een bluesnummer ge-
speeld worden.
 
 

Jean-Marie Van Herreweghe 
 
Jean Marie is barvrijwilliger 
van het eerste uur.
 
Hoe ben je in contact 
gekomen met Wibier?
Mijn echtgenote die werkzaam was 
in het WZC Heiveld ging met pen-
sioen en men vroeg haar of ze inte-
resse had in vrijwilligerswerk daar of 
in het nieuwe LDC Wibier.
Ze hadden blijkbaar mensen nodig 
voor de cafetaria. Mijn vrouw vond 
dat eerder iets voor mij, omdat ik 
daar al wat ervaring mee had. En zo 
kwam ik mij aanmelden bij toenmalig 
centrumleidster Chantal Moerman 
en zie: ik ben hier nog steeds samen 
met mensen zoals Martin, Luc, Marc 
en ik vergeet er zeker nog een paar.



Waarom kom je naar Wibier?
Ik was thuis niet echt betrokken bij 
het sociale buurtleven; als West-
Vlaming voelde ik mij een beetje 
een eenzaat. Als barman kreeg ik 
plots meer contact en een goed ge-
voel door meer onder de mensen te 
zijn. Na al die jaren ken ik de meeste 
klanten en onderhoud ik goede con-
tacten met klanten en personeel. Ik 
heb met Francine gewerkt, die ech-
ter te vroeg is overleden en nu werk 
ik prima samen met Nicole.
 
Wat betekent Wibier voor jou?
Ik heb veel nieuwe mensen leren 
kennen en een goede sfeer onder 
de barvrijwilligers ondervonden.
Tijdens vergaderingen leer je dan 
de nieuwe mensen kennen, want 
sommigen zie je uiteraard niet zo 
dikwijls. Het is dan ook tof dat er re-
gelmatig iets gedaan wordt voor de 
vrijwilligers, want dat maakt de band 
nog hechter.
 
Zou je Wibier aanraden?
Ik heb al een nieuwe vrijwilliger aan-
gebracht en ik breng ook bezoekers 
mee, dus ik raad het eenieder aan 
om eens te komen.

Heb je nog wensen voor de toekomst?
Wibier wordt groter en groter en 
misschien kan dat problemen ge-
ven. We zijn krap behuisd en soms 
is het voor ons hard werken. Er zul-
len dus duidelijke afspraken moeten 
gemaakt worden  aan de bar, want 
te veel mensen betekent mekaar in 
de weg lopen en is ook niet goed. 
Door het langer werken en het over-
aanbod van ontspanning bij het pen-
sioen zal men ook moeilijker vrijwil-
ligers vinden. Ik ben van het principe 
dat goede, overlegde afspraken het 
beste werken.

Wat is je favoriete muziek?
Alles van de jaren vijftig en zestig 
gaande van Elvis over Cliff Richard 
en Buddy Holly. Van slow tot swing 
maar uit mijn favoriete jaren.
 

 
Leen Vervenne 
Leen is één van onze nieuwe 
personeelsleden.
 
Hoe ben je bij Wibier terecht gekomen 
en waarom?
 
Ik ben van opleiding vertaler. Ik heb 
eerst in de privésector gewerkt, 
maar de dagelijkse verplaatsing 
naar Brussel en de voortdurende 
prestatiedruk werden me wat teveel.
Ik deed al vrijwilligerswerk in een 
tweedehandswinkel van kleding, en 
mijn stap om examen te doen bin-
nen het OCMW Gent was dan ook 



klein. Ik woon niet zo ver, namelijk in 
Wetteren. Uiteindelijk ben ik dan via 
een vacature voor planner bij Wibier 
terecht gekomen. Ik werk parttime in 
Wibier.
 
Wat betekent Wibier voor jou?
Heel veel, ik ben er zeer warm ont-
haald. Ik heb veel hulp gekregen 
van de meer ervaren collega’s en 
voelde mij hier snel op mijn gemak. 
Omdat ik fungeer als eerste aan-
spreekpunt voor de vrijwilligers heb 
ik ook daar al vele leuke mensen 
ontmoet. Aanvankelijk had ik meer 
ouderen verwacht, maar er zijn ook 
jongere mensen en veel jong-ge-
pensioneerden. 

De bezoekers ken ik iets minder, 
maar ik zie ook in de cafetaria een 
zeer divers publiek. 
 
Zou je Wibier aanraden zowel als 
werkplek,als voor bezoekers?
Het is een aangename werkplek. Ik 
zou het zeker aanraden, je hebt er 
veel inspraak, er is regelmatig job 
overleg en ook al werk ik parttime, 
toch blijf ik via allerlei kanalen op de 
hoogte. Ons centrum draait volgens 
mij prima, gelet op de vele bezoe-
kers en de weinige klachten. Kort-
om: een aanrader en houden zo.
 
Heb je nog wensen of voorstellen  
voor de toekomst?
Soms is er wat te weinig ruimte, 
zoals nu in het keukentje waar wij 
ons bevinden en als ik hoor hoe het 
centrum groeit door zijn succes, zou 
uitbreiding in de toekomst misschien 
nog moeten bekeken worden. Voor 
de rest heb ik leuke collega’s en ge-
niet van de goede werksfeer.
 
Wat is je favoriete muziek?
Ik hou van de muziek van Studio 
Brussel, en groepen als Pearl Jam 
of Oasis kan ik wel smaken. 
 
 
 



Gerarda Van Wassenhove  
Gerarda is Surplusser van het eerste 
uur en deelnemer aan activiteiten.
 
Hoe kwam je in contact met Wibier?
Nadat ik weduwe was geworden, 
kreeg ik op een dag bezoek van 
Nathalie, toenmalig maatschapelijk 
werkster van Wibier. Zij wist mij te 
overtuigen om eens langs te komen. 
Ik ging akkoord. Dat was een zeer 
wijze beslissing die ik toen nam, ik 
ben nooit meer weggebleven.
 
Waarom kom je naar Wibier?
Zolang ik kan, zal ik het programma 
van de surplussers bijwonen. Ik heb 
er vrienden gemaakt en ik voel mij 
minder eenzaam. Ik heb er ook bij 
het personeel en de vrijwilligers zeer 
lieve mensen leren kennen. Van de 
begingeneratie ben ik nog een van 
de enige die overschiet. Velen zijn 
verdwenen, overleden, naar het rust-

huis of komen gewoonweg niet meer.

Wat betekent Wibier voor jou?
Elke woensdag kijk ik er naar uit, 
het betekent een mooi vooruitzicht 
in mijn week. Vroeger kwam ik hier 
ook soms eten op woensdagmid-
dag, maar nu heb ik thuishulp die 
voor mij kookt. De vervoervrijwilliger 
komt mij dan halen, ik sta altijd op 
tijd klaar.

Zou je Wibier aanraden aan anderen?
Jazeker, en ik heb dat ook al gepro-
beerd, maar vele mensen verkiezen 
toch het alleen zijn boven iets dat ze 
niet kennen. De drempel is blijkbaar 
toch nog hoog.

Heb je nog wensen voor de toekomst?
Ik wens dat het nog lang zo mag  
blijven, ik geniet ervan en ik weet 
ook dat er soms wat organisatori-
sche problemen zijn. Maar uiteinde-
lijk komt het toch in orde en iedereen 
doet zijn best. Wij moeten er reke-
ning mee houden dat de meesten 
vrijwilligers zijn, en daarvoor alleen 
al verdienen zij respect.

Wat is je favoriete muziek?
Ik hou van de liedjes van Christoff 
en van operettemuziek.
 
 



Mieke Van Herck 
en Danny Azijn
Mieke & Danny zijn bijna 2 jaar 
vrijwilliger. Mieke doet de bar en 
helpt bij de maaltijden. Danny is  
manusje van alles: hij doet zowel 
vervoer, voert kleine klusjes uit, bakt 
lekkers voor het centrum, winkelt en 
helpt aan de bar.

 
Hoe zijn jullie bij Wibier  
terecht gekomen?
Wij wilden al een tijdje vrijwilligers-
werk doen en toen we een foldertje 
kregen van de opendeurdagen, zijn 
we gekomen. Het was vrijwilliger Bri-
gitte, die toen de rondleiding verzorg-
de, die ons wist te overtuigen om bij 
Wibier te starten en wij zijn gebleven.
 

Wat betekent Wibier voor jullie?
Voor ons is het een invulling voor 
een groot deel van onze week. Wij 
proberen onze job zo goed mogelijk 
te doen en dat betekent: onze ver-
antwoordelijkheid opnemen.
Het is niet alleen helpen, maar ook 
observeren, zodat je snel bepaalde 
noden opmerkt en een luisterend 
oor biedt en eventueel het personeel 
kunt inschakelen om mensen bij te 
staan. Soms zijn wij de eerste getui-
gen van noden en soms ook het eer-
ste aanspreekpunt. Het weekend is 
daarna vooral ontspanning voor ons.
 
Zou je Wibier aanraden  
bij je vrienden of buren?
Wij proberen dat, maar bij vele 
mensen is de drempel soms nog te 
hoog. De ligging vlak naast het WZC 



is voor velen een associatie met 
het rusthuis en ouderen. Het is pas 
door eenmaal die drempelvrees te 
overwinnen dat men ziet hoe divers  
ons publiek is. Dus blijven probe-
ren, vooral de opendeurdagen, die 
opgevolgd worden door de doe-mee 
week, zijn daarvoor geschikt.
 
Zijn er nog bedenkingen  
of wensen voor de toekomst?
Wij zijn vooral blij met de goede sfeer 
die er heerst tussen de vrijwilligers. 
Soms zou er vanwege het centrum 
iets meer overlegd moeten worden 
met de vrijwilligers, maar daarvoor 
dient de centrumraad waar wij met 
onze opmerkingen terecht kunnen.
 
Welke muziek horen jullie graag?
Mieke: ik hou van de muziek van de 
jaren zestig, maar niet het hardere 
werk, meer het melodieuze van de 
Beatles of de Bee Gees.
Danny: Ik hou het op Nederlands-
talig, zoals de kleinkunst van Bou-
dewijn De Groot of Miek en Roel, 
maar ook het levenslied van Andre 
Hazes  of een stukje Status Quo kan 
ik smaken.
  

Marie-Louise De Keyster
 
Marie Louise gaat naar  
de buurtmaaltijden in Desteldonk.
 
Hoe ben je met Wibier  
in contact gekomen?
Na het overlijden van mijn man heb 
ik hier een hele tijd alleen thuis ge-
zeten. Eerst ben ik lid geworden van 
Okra. Dan vroeg iemand mij mee 
om te gaan kaarten. Dat beviel me 
zo dat ik nu bijna elke namiddag ga 
kaarten: in Desteldonk, Zaffelare, 
Oostakker... Op die manier had ik al 
snel een grote groep vrienden. Met 
een aantal van hen ga ik naar de 
buurtmaaltijden. 
 
Wat betekent Wibier voor jou?
Naar de buurtmaaltijden gaan door-
breekt het isolement. Eten in gezel-
schap is beter dan alleen eten en ik 



moet dan eens niet koken. Het eten 
is meestal wel lekker, de ene keer al 
beter dan de andere keer natuurlijk. 
Het is wel spijtig dat ze soms hard 
fruit zoals een appel of peer geven 
voor dessert. Veel mensen kunnen 
dat niet goed meer eten. We hebben 
liever een zacht dessertje!
 
Zou je Wibier aanraden aan anderen?
Ik zou het zeker aanraden. Mensen 
moeten niet alleen thuis blijven zit-
ten. Door te gaan kaarten en naar 
de buurtmaaltijden te gaan heb ik 
veel mensen van Desteldonk leren 
kennen waar ik anders geen contact 
mee had. Op den duur worden die 
mensen een beetje als familie.
 
Wat zijn je verwachtingen  
voor de toekomst?
Helaas ben ik slecht te been en kan 
ik geen uitstappen meer doen, maar 
ik hoop nog heel lang te kunnen 
gaan kaarten. 
 
Lievelingsliedje:
Marie-Louise houdt veel van de 
muziek van Christoff en van Jantje 
Smit, maar haar grote favoriet is Da-
vid Van Dijck. Van hem kiest ze het 
nummer: De liefde weer ontdekt.
 

René Reybrouck 
uit Oostakker 
René krijgt thuishulp (was) en gaat 
naar de buurtmaaltijden in Oostakker.
 
Hoe kwam je met Wibier in contact?
Na wat problemen kwam ik in contact 
met Kans welzijnsschakels antenne 
Oostakker. OCMW Gent hielp me bij 
het zoeken naar een betaalbare wo-
ning. Zo leerde ik Mia Trappeniers 
kennen, de antennemedewerkster 
van Wibier voor Oostakker. Omdat 
ik slechtziend ben krijg ik hulp met 
mijn administratie van de sociaal as-
sistente van Wibier en iemand van 
het team verzorgenden komt mijn 
was halen en terugbrengen. Ik ga 
ook naar de buurtmaaltijden in Oos-
takker. 
 



Wat betekent Wibier voor jou?
Ik ben heel dankbaar dat ik hulp heb 
gekregen toen ik na de dood van 
mijn moeder in problemen gekomen 
ben. Nu zou ik niet meer zonder 
hulp kunnen omdat ik mij bijna niet 
meer kan verplaatsen en omdat ik 
slechtziend ben. Alleen koken kan ik 
nog zelf. Er komt elke dag een ver-
pleegster langs, verschillende keren 
per week iemand van Familiehulp, 
Wibier komt voor de was en de admi-
nistratie en iemand van Kans houdt 
mijn financiën in het oog.
 
Zou je Wibier aanraden  
aan andere mensen?
Mensen doen soms neerbuigend 
over het OCMW, maar het OCMW 
doet iets voor de mensen die het no-
dig hebben!
 
Wat zijn je verwachtingen  
voor de toekomst?
Ik hoop dat ik verder naar de buurt-
maaltijden kan gaan met mijn scoo-

ter. Deelnemen aan activiteiten in het 
dienstencentrum zou ik wel zien zit-
ten maar ondanks het Kansentarief 
is dat voor mij te duur omdat ik moet 
betalen voor mijn verplaatsing. 
In het begin voelde ik mij hier erg af-
gezonderd maar nu hoop ik hier nog 
lang te kunnen blijven zelfstandig 
wonen. 
 
Lievelingsliedje
Niet toevallig kiest René voor een 
nummer  gezongen door  een blinde 
zanger: ‘Con te partiro’ van Andrea 
Bocelli. Maar het mag zeker ook 
‘Non, je ne regrette rien’ van Edith 
Piaf zijn. Symbolischer kan bijna 
niet.
 

Eugène van Gaveren 
 
Vrijwilliger Eugene is lesgever  
en bezoeker in Wibier. 
 
Hoe kwam je met Wibier in contact?
Na mijn pensionering  wou ik mijn 
kennis van informatica doorgeven 
aan anderen. Door mijn nichtje Nan-
cy die bij Wibier werkt, kwam ik hier 
terecht. 
Nu geef ik hier computerles, een 
cursus Office ter vervolmaking van 
de beginnerscursus. Het lesgeven 
geeft mij veel voldoening. Alle cur-
sisten krijgen huiswerk zodat ze ook 
thuis de lessen kunnen opvolgen en 
leren zelfstandig werken. Ik merk 
dat die aanpak wederzijds veel vol-
doening geeft. 



Ik kom ook elke woensdagvoormid-
dag biljarten en ik organiseer ook 
een biljarttornooi.
 
Wat betekent Wibier voor jou?
Ik vind het belangrijk dat ik hier heb 
leren omgaan met mensen die ook 
met pensioen zijn. Dat is niet zo evi-
dent als je pas gepensioneerd bent. 
Ik heb hier ook buiten de les veel 
mensen leren kennen en ik vind al 
die contacten voor mezelf zeker een 
verruiming. 
Door kennismaking met Wibier heb 
ik zeer veel respect gekregen voor 
de omkadering en voor de vrijwil-
ligers die in het centrum werken, 
voor en achter de schermen. Ik ap-
precieer enorm de inspanningen die 

worden gedaan om telkens weer 
nieuwe activiteiten te organiseren 
en voor te bereiden.
 
Waarom zou je Wibier aanraden  
aan anderen?
Het is hier gezellig, iedereen is hier 
welkom, je kan met iedereen contact 
maken. Ik vind dit ook eigen aan de 
locatie: Wibier is letterlijk zeer open!
 
Wat zijn je verwachtingen  
voor de toekomst?
Ik vind het belangrijk dat Wibier 
blijft groeien qua uitstraling en be-
kendheid. En dat het aanbod en het 
werkgebied nog kunnen uitbreiden.
 
Lievelingsliedje:
Op 31 december 2009 ging Eugène 
met pensioen. Zijn dochter speelde 
die dag voor hem ‘I did it my way’ 
van Frank Sinatra. Hij wordt nog al-
tijd emotioneel als hij erover vertelt.
  
 



Nancy Wettinck
 
Verzorgende Nancy is personeelslid 
bij Wibier sinds 2009.
 
Hoe kwam je met Wibier in contact?
Ik was tussen 1991 en 2001 aan het 
werk in de thuiszorg bij OCMW Gent. 
In 2002 ben ik begonnen in het RVT 
de Vijvers in Ledeberg. Vanaf 2009, 
dus sinds de opstart, ben ik als ver-
zorgende aan het werk bij Wibier.
Het werk van verzorgende is druk 
maar afwisselend: huisbezoeken, 
boodschappen doen, koken, onder-
houd van de woning, administratieve 
ondersteuning, bad met hulp in RVT 

Heiveld, enz. Ik heb ook mee de 
surplusactiviteiten bij Wibier opge-
start en  was de eerste om thuiszorg 
te verlenen vanuit Wibier. Occasi-
oneel ben ik ook nog ‘telefoonster’ 
om mensen op te bellen om te ho-
ren hoe het met ze gaat. Als verzor-
gende is het steeds belangrijk een 
luisterend oor te bieden. Ondertus-
sen werken we met 4 verzorgenden 
in Wibier .
 
Wat betekent Wibier voor jou?
Ik ben blij dat ik de overstap naar 
Wibier gezet heb. Het is hard wer-
ken maar ook een zeer boeiende job 
met veel afwisseling. 
Dit wil ik toch nog even zeggen: in 
de eerste maanden van het nieuwe 
dienstencentrum deed het personeel 
alles zelf: eten opscheppen, vervoer, 
afwassen, de bar enz...
Gaandeweg zijn er steeds meer vrij-
willigers gekomen die die taken heb-
ben overgenomen. Zonder hen had 
het centrum niet kunnen groeien. 
Wij zijn zeer dankbaar naar de vrij-
willigers toe. 
 
Waarom zou je Wibier aanraden?
Ik zou Wibier aanraden  vanuit ver-
schillende standpunten. De thuis-
zorg is belangrijk om mensen de 
kans te geven zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis te wonen. We zijn 
flexibel en bieden iedereen hulp op 
maat. 
Het dienstencentrum is belangrijk 
om het sociaal isolement van men-
sen te doorbreken. Iedereen is hier 



welkom. Het is gezellig. Je kan nieu-
we mensen ontmoeten en je krijgt 
de kans je te ontplooien. Tevens is 
het dienstencentrum het aanspreek-
punt voor de buurt en kun je er met 
tal van vragen terecht.
 
Wat zijn je verwachtingen  
voor de toekomst?
Ik ben blij dat ik het 5-jarig en het 
10-jarig bestaan van Wibier kan 
meemaken en ik hoop dat ik hier 
binnen 5 jaar ook nog zal zijn voor 
het volgende jubileum! Ik wil me de 
komende jaren nog meer inzetten 
om Wibier meer bekendheid te ge-

ven. En ik hoop dat Wibier kan blij-
ven groeien.
 
Lievelingsliedje:
‘I gotta feeling’ van de Black Eyed 
Peas, een liedje met een special be-
tekenis voor Nancy.
 

KAN HIER NOG EEN
TEKST/ILLUSTRATIE KOMEN?
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FEESTJAAR 10 JAAR LDC WIBIER! 
DIT VIEREN WE MET 10 JUBILEUMACTIVITEITEN!

Vrijdag 7 september 2018
Opendeurdag 10 jaar ldc Wibier

Maandag 10 september 2018: 
Start Doe-Mee-Week

Woensdag 10 oktober 2018: 
Gratis pannekoeknamiddag voor alle 10-jarigen  
uit Sint-Amandsberg én hun grootouders

Maandag 10 december 2018: 
Winterfeest

Donderdag 10 januari 2019: 
Nieuwjaarsreceptie

Woensdag 20 maart 2019: 
Feest 10 jaar officiële opening met receptie  
en jubileumbal

Woensdag 10 april: 
Paasbrunch

Vrijdag 10 mei: 
Vrijwilligersuitstap

Maandag 10 juni: 
Jubileumeditie 10 jaar Vader-Moederfeest

Woensdag 10 juli 2019: 
Vlaanderen Feest met Vlaamse Top-10 van bezoekers





Liesbet, wie ben jij?
Ik ben moeder van 2 kindjes, een 
jongen en een meisje. Tot voor kort 
was ik werkzaam in het Meetjesland 
in de sector wonen. Samen met mijn 
gezin woon ik in Gentbrugge. Ik kijk 
enorm uit naar deze nieuwe uitda-
ging!

Waarom kies je voor ouderenzorg?
We leven allemaal langer en ieder-
een hoopt op een mooie oude dag. 
Mijn steentje daaraan bijdragen lijkt 
me bijzonder zinvol. Heel wat senio-
ren zijn vandaag de dag heel actief. 
Ik ben er dan ook van overtuigd dat 
voor en met deze groep samenwer-
ken enorm boeiend is en ik veel zal 
bijleren.

Droom voor Wibier?
Op korte termijn de bestaande 
dienstverlening en activiteiten op 
een klantvriendelijke manier blijven 
aanbieden. Op lange termijn verder 
inspelen op de noden uit de buurt en 
op de vragen van de bezoekers. Bij-
voorbeeld door de bestaande wer-
king uit te breiden of aan te passen.

10 jaar Wibier is ook een bijzonder  
moment voor de centrumleiding. 
In september 2009 startte Christine 
Vervaet in Wibier. Samen met het 
team werd de werking van het lokaal 
dienstencentrum Wibier gelanceerd.
Christine draagt de fakkel op 15 augus-
tus 2018 over aan Liesbet Van Crom-
brugge, ze stelde haar opvolger enkele  
vragen ter introductie.

Waaraan beleef je vooral plezier?
Tijd spenderen met familie en vrien-
den, gezellig tafelen, wat verder op 
vakantie gaan, ook al is dat onder-
tussen al even geleden, nieuwe pro-
jectjes uitwerken dit zowel op privé 
als op professioneel vlak.

Wat is voor jou te mijden?
Pikant eten, lang in de auto zitten, 
lang stilzitten.

Welkom Liesbet! We wensen jou veel 
plezier en succes in Wibier! Dit wordt 
zeker een job waar je niet veel hoeft 
stil te zitten en volop nieuwe project-
jes mag lanceren!


