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ZIN PROJECT 
VORSELAAR  

Achtergrond en opstart  
van een ZIN straat  
• Ouderenbehoeftenonderzoek ism VUB in 2014-2015  

(Conclusie: oa belang van versterken van de sociale cohesie) 

 

• Sept 2016- sept 2017: Een project op straatniveau. 

• Keuze voor de Veldstraat: dicht bij het LDC en OCMW en 
gemengde leeftijden  
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De uitgangsvraag  

 

• Wat kan je met beperkte personeelsinzet op gang krijgen in 
een buurt ?  

 
• Het zou fijn zijn als de buurt het LDC en OCMW beter leert 

kennen !  
  (Weten wat een OCMW doet, waar je voor terecht kan in een   
  LDC) 
 
• ZIN, naar analogie van BIN, maar minder rond veiligheid…   
   =Een Zorg Informatie Netwerk. 
 

  

  
  

Opstart  

•Werkgroepje  

 

•Project bij Koning Boudewijnstichting 
ingediend   

 

•Extra personeelsinzet 
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Eerst een info-avond met weinig volk, dan 
een ontbijt met veel enthousiaste mensen    

 

• 39 volwassenen en 5 kinderen  

 

• Samen ontbijten is gezellig en verbindend !  

 

• Opnieuw dezelfde korte powerpoint met info over de 
bedoeling van ZIN  
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Wat is ZIN? 

Noden en 
talenten ?  

Het Kleine 
helpen 
stimuleren 

Dienstverlening beter 
afstemmen 

Wat betekent jouw buurt voor jou ?  

•Een buur om es mee te buurten ? 

•Een pak suiker of melk lenen ?   

•Een bezoekje bij een zieke buur ? 

•Een klusje doen bij een buur ?  
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•We zoeken samen met jullie naar een 
manier om een buurt te versterken 

 

•Wat werkt, wat werkt niet ?  

 
 

Voorbeelden van buurtprojecten in andere 
dorpen of steden  
 
•Een buurtbank 
•Open huis 
•Een telefooncirkel 
•Een koffiekar 
•Samen delen 
•Buurtfacebook   
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Of: Opnieuw buurtfeest in de Veldstraat ?   

Of iets totaal 
anders …  
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Even 
buurten !  

Verdere stappen 

• Er ontstaat een werkgroepje van buurtbewoners  

• 9 HUISBEZOEKEN bij 60 plussers. 

• Elke eerste woensdagavond een ‘BURTBANK’ in het midden 
van de straat 

• Onze ondersteuning: Geverfd bord gemaakt met BURTBANK 
op, een rozenboog met bloempjes rond, een infobord met info 
rond het project, een thermos koffie elke keer, aanwezig zijn …  

• Nieuwe inwoners worden bezocht !  
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• De werkgroep krijgt het straatfeest  terug op gang (66 
personen) 

• Er komt nog een vervolg !  

• Ze houden met Oudjaar een drink in de straat 

• In het voorjaar 2018 organiseren ze volledig zelf een 
ontbijt voor de buurt in Sprankel! (ZIN straten krijgen 
hiervoor de toestemming) 

 

•Ontwikkeling van een buurtspeelplein samen 
met de naburige straat.  

 

•Overleg met de gemeente + Ze dienen een project 
in bij KB en krijgen subsidies  

 

•Ze ontwerpen ZELF een logo met 3 huisjes op  
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Slotopmerkingen  

• De ontmoeting, samen eten, samen werken, samen 
nadenken en dromen, buurten…  maakt dat je elkaar 
beter leert kennen !   

• De ZIN en de goesting, het plezier in het hele project is 
erg belangrijk !  

• Medewerkers LDC en OCMW worden een vertrouwd 
gezicht voor de veldstraat.  
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• Pas als je die vertrouwdheid bereikt in een straat, komen er 
vragen ivm het kleine helpen en worden kleine zorgen gedeeld.  

• Wij hebben gefaciliteerd en ondersteund: praktisch en naar 
communicatie van de bedoeling achter ZIN.  

• De buurt heeft keuzes gemaakt en het project waargemaakt !  

• Meerdere ZIN straten zou goed zijn en een krachtig signaal zijn !  

• De inwoners zijn fier dat ze een ZIN straat zijn !   

 


