
Waaraan hebben ouderen nood? Een door mijzelf georganiseerde 

mini-enquête en contacten met leden van de 'bond' van socialis

tische gepensioneerden hebben mij geleerd dat de lijst van noden, 

eisen, verzuchtingen, verlangens, rechten en plichten van ouderen 

en diegenen die met hen samenleven haast oneindig is. Eén ding 

staat voorop: de wens waardig oud te worden en waardig te ster

ven, want ook dat hoo r t erbij. 

Eerst zijn er de materiële noden van de ouderen: medische zorg, 

hulp in het huishouden, verzorging in ziekenhuizen en rusthuizen. 

De oplossing daarvoor moet in collectieve voorzieningen worden 

gezocht. De grote angst van vele bejaarden is immers dat zij bij 

langdurige ziekte, ziekenhuisopname of verblijf in het rusthuis in 

financiële problemen raken en bij hun kinderen moeten aanklop

pen. O m die vrees weg te nemen moeten de bestaande collectieve 

voorzieningen verder en beter worden uitgebouwd. 

De materiële noden van ouderen zijn meetbaar en de oplossing 

ervan is een kwestie van middelen, dus van politieke wi l . De oplos

sing van hun immateriële noden ligt niet zo voor de hand. Noch

tans zijn die noden minstens even groot. Geen aandacht meer 

krijgen in gezelschap, isolatie, 'vergeten' worden en eenzaamheid 

zijn voor vele ouderen eerst dreigende spookbeelden en daarna 

harde realiteit. Onze maatschappij is ingrijpend veranderd: het 

familie- en gezinsweefsel dat de bejaarden van vroeger verzorging 

en geborgenheid bood, is verschraald. Toch koesteren ook de 

bejaarden van nu de wens zo lang mogelijk in een ver t rouwde 

omgeving te blijven. Onze moderne maatschappij-organisatie, men

taliteit en vorm van wonen werken een opvang in gezinsverband 

echter niet in de hand. Dat probleem w o r d t nog versterkt door 

een ander gegeven, dat ook nieuw is in de geschiedenis: voor het 

eerst leven mensen zo lang- Vroeger zorgden actieve kinderen 

voor hun bejaarde ouders: nu moeten bejaarde kinderen voor hun 

hoogbejaarde ouders zorgen. 

Er is geen pasklare oplossing voor die problemen. Wel l icht kunnen 

ook die wensen en verzuchtingen alleen opgevangen worden door 

collectief georganiseerde voorzieningen, die ik voor de gelegenheid 

omschrijf als 'gezinsvervangende activiteiten'. Het li jkt me van het 

goede teveel daarvoor uitsluitend een beroep te doen op betaalde 

krachten. Beter is het vrijwilligers - jong of oud - aan te spreken. 

Dat geeft ons meteen de kans de solidariteit in de eigen generatie 

en tussen de generaties te organiseren. 

Dat ik de gezinsvervangende activiteiten vooral zie als een zaak is 

van vrijwilligers, wi l niet zeggen dat de overheid zich er niet mee 

moet moeien. Integendeel: er is nood aan organisatie van het vr i j 

will igerswerk, aan stimulansen. Voor beleidsmensen is dat well icht 

geen gemakkelijke klus. Terwij l de materiële hulpverlening al gro

tendeels georganiseerd is, is dit nog onbetreden terrein. Toch 

hoeven wij niet van nul te vertrekken. Voor de organisatie kunnen 

wi j inspiratie zoeken bij de bij het Rode Kruis toegepaste technie

ken voor opleiding, vorming, begeleiding en registratie van vri jwil l i 

gers. Ook het decreet op de vrijwill igerswerking en het op stapel 

staande decreet voor de permanente vorming kunnen inspirerend 

werken. Bovendien is 1996 het Jaar van de Permanente Vorming. 

O o k daar zullen navolgbare initiatieven het daglicht zien. O o k over 

stimulansen voor het vri jwil igerswerk is al nagedacht. Omdat 

gezinsvervangende activiteiten een positieve bijdrage leveren aan • 

de hele gemeenschap, zou kunnen overwogen worden om de vr i j 

willigers een 'belastingkrediet' te laten opbouwen. Dat krediet staat 

natuurlijk los van vergoedingen voor verplaatsings- en andere on

kosten. Erkende instellingen als O C M W ' s , PW A's. ziekenfondsen, 

gemeentelijke ouderenadviesraden en erkende bonden van gepen

sioneerden zouden de administratieve begeleiding kunnen verzor

gen. Z i j zouden registreren welke taak de vrijwilliger vervult, en 

zouden toezicht en controle uitoefenen op welke manier de vr i j 

williger of groep van vrijwilligers de opgenomen taak volbrengt en 

uitvoert. Voor de opbouw van het belastingkrediet moeten 

waardeschalen opgesteld worden die de uitgevoerde taken valide

ren, hetzij in punten, hetzij in bedragen. 

Het moet mogelijk zijn dat alles te realiseren. Tenzij wi j alleen een 

storting van minimum 1000 frank, rechtgevend op een belasting

vermindering, als een volwaardige daad van solidariteit willen be

schouwen... 

Ten slotte wi l ik aandringen op een goede organisatie van de in

spraak in en participatie van ouderen aan het beleid. Die wissel

werking is noodzakelijk om to t een coherente beleidsvisie te ko

men. Voorop in die visie moet staan dat ouderen volwaardige le

den van de samenleving zijn, ook al hebben zij wat hulp en bijstand 

nodig. Geholpen worden mag geen schande zijn. Het gaat er niet 

om alleen meer levensjaren op te bouwen. Onze betrachting moet 

zijn de ouderen méér jaren met méér leven te bezorgen. 

Frans V y t 
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