ANTENNEWERKING vanuit het DEPARTEMENT OUDERENZORG van OCMW Gent … al 5
JAAR een VASTSTAAND FEIT.
In december 2011 werd vanuit het departement Ouderenzorg de antennewerking
opgestart in de Gentse Kanaalzone. De antennewerker voor de Gentse Kanaaldorpen is
Nathalie Samaes, maatschappelijk werker.
Nathalie werd aangesteld als lokaal aanspreekpunt voor de Gentse Kanaaldorpen. Nathalie
werkt vanuit de visie om de senioren van de 4 Gentse Kanaaldorpen zo lang mogelijk op een
comfortabele manier thuis te laten wonen. Dat doet zij door het opnemen van
huisbezoeken, een wekelijkse zitdag en de uitbouw van een sterk lokaal netwerk met de
buurtorganisaties en partners.
Waarvoor kunt u bij Nathalie terecht?
-

Vragen over premies en tegemoetkomingen
Thuiszorg, vragen rond opname in een serviceflat, woonzorgcentrum (wzc),
assistentiewoning (seniorenflat), …
Vrijwilligerswerk
Sociale kruidenier
…

Er is een ruime waaier van activiteiten uitgewerkt waarop elke inwoner van de Kanaalzone
welkom is. U kunt er een babbeltje slaan met mensen uit de buurt, maar u kunt er ook al uw
vragen en bezorgdheden kwijt
Buurtmaaltijd en kaartnamiddag
Zo kunt u 2 keer per maand deelnemen aan de buurtmaaltijd voor maar € 5,50 (soep,
hoofdgerecht, dessert) en aan de kaartnamiddag in de Kring te Desteldonk.
Verder is elke maand een buurtmaaltijd in het Open Huis Winkele, kunt u gezellig
meezingen en een dansje wagen op de jaarlijkse dansnamiddag te Desteldonk, enz ..
Sociale Kruidenier
Iedereen kan het wel eens moeilijker hebben. Mensen met financiële problemen zijn
welkom bij de Mobiele Sociale Kruidenier die maandelijks Sint Kruis Winkel bevoorraadt
met voedselwaren, verse groenten en fruit tegen kansentarief. Na uw boodschappen kunt u
bijpraten op de gezellige buurtkoffie.
Meer informatie
Meer informatie over de antennewerking vanuit OCMW Gent kunt u verkrijgen bij
Nathalie Samaes op het nummer: 0473 941 360 of bij het onthaal van het lokaal
dienstencentrum De Waterspiegel op het nummer: 09 266 30 50.

Wekelijkse zitdag
De wekelijkse zitdag van Nathalie vindt plaats op dinsdagvoormiddag van 10.00 – 12.00 uur
aan Sintkuiswinkeldorp 63 te 9042 Sint-Kruis-Winkel. Iedereen is hier welkom.
Volg ook de maandelijkse activiteiten op de webpagina van het OCMW Gent:
http://www.ocmwgent.be/OCMW/Senioren/Antennes.html

IN DE KIJKER:
Tijdens de maand december brengen Nathalie en de sociaal regisseur van de Stad Gent
samen huisbezoeken aan de inwoners van Terdonk. De bewoners krijgen de kans om hun
vragen te stellen en hun noden en behoeften mee te delen. Woont u in Terdonk? Dan kunt u
hen in december aan uw deur verwachten!

