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Interpellatie van de h. Desmet: Generaties samenbrengen. 

 
De h. Desmet verwijst naar zijn interpellatie van 7 september ll. over de mishandeling van ouderen en 

wenst dat de raad een "intergenerationele" aanpak aanmoedigt. De gemeente is door haar lokale werking 
het best geplaatst om generaties samen te brengen. Door de langere levensverwachting zijn er meer genera-
ties maar zij kennen elkaar nog veel te weinig. Meer contact tussen de generaties heeft voor elke generatie 
een positieve invloed. Hij vermeldt als voorbeeld de kangoeroewoning en enkele buitenlandse projecten 
zoals een basisschool in een rusthuis onderbrengen (VS) of een kinderdagverblijf in een schoolomgeving 
(Frankrijk). Hij vraagt het standpunt van het college in dit domein. 

 
Schepen Sax deelt de bezorgdheden van de h. Desmet. Een van zijn eerste beslissingen als schepen 

van Jeugd was gratis toegang invoeren voor grootouders zodat zij samen met hun kleinkinderen naar de film 
of het poppentheater konden gaan in zaal 1180. De interuniversitaire conferenties zijn gratis of tegen een 
bescheiden prijs voor jongeren die senioren begeleiden. 

 
Schepen Roba-Rabier vermeldt dat het project "family corner" activiteiten voor kinderen en volwasse-

nen organiseert. Er is ook een activiteit voor toekomstige ouders en grootouders, in samenwerking met een 
jonge kinderarts. Ze hoopt in de toekomst nog meer dergelijke initiatieven te mogen zien. 

 
Schepen Maison verduidelijkt dat de gemeentescholen ook in dit domein werken. Zo hebben de 

scholen Messidor en Longchamp al samengewerkt met rusthuizen. Omwille van de vergrijzing van de Ukkelse 
bevolking zouden de gemeentelijke initiatieven volgens een richtlijn kunnen werken. 

 
De h. Desmet geeft aan dat eenzaamheid vaak blijft voorkomen bij ouderen, ondanks talrijke initiatie-

ven. Onze senioren zouden ingezet kunnen worden als "behoeders van de geschiedenis" door te vertellen 
over oorlogsherinneringen of als voorlezers van verhalen. Dankzij kangoeroewoningen kunnen ouderen ook 
langer thuis blijven wonen en bijvoorbeeld samenwerken met studenten. 

 
Schepen Roba-Rabier vermeldt dat ze in de Wolvendael al promotie heeft gemaakt voor vereniging 

"Un toit, deux âges" die alleenstaanden aanmoedigt leegstaande kamers te verhuren aan studenten, met 
steeds meer succes. De inwoners van het rusthuis "L’Olivier" kunnen de kinderen van het kinderdagverblijf 
vlakbij zien spelen maar er is weinig contact omdat de kinderen nog erg jong zijn.  

 
Mevr. Van Offelen vindt dat de gemeente een bijzondere aandacht moet besteden aan eenzaamheid 

en mishandeling omdat Ukkel in verhouding de meeste senioren van de Brusselse gemeentes telt. Veel seni-
oren hebben ook geen familie meer of zijn door hun familie in de steek gelaten. Mevr. Van Offelen vermeldt 
nog dat ze in Zweden multigenerationele woongebouwen heeft kunnen bezoeken die als inspiratie kunnen 
dienen. 

 
De h. Franchimont geeft aan dat het Nederlandstalige kinderdagverblijf Prutske een erg efficiënte sa-

menwerking met rusthuis Nazareth heeft opgebouwd. Dit ligt waarschijnlijk aan het feit dat beide instellin-
gen door dezelfde overheid beheerd worden. 


