Charter van het Maison BILOBA Huis (BILOBA)
Basisprincipes BILOBA

“We zijn blij dat we verantwoordelijk zijn voor dat alles ! We gaan misschien niet BILOBA wonen, en
er misschien ook niet de resultaten van zien. Maar we hebben een boom geplant … De vruchten
komen eraan!”

Mannen en vrouwen werden in afzonderlijke groepen samengebracht en zij dachten samen na over
hoe een zorgzame woon- en leefomgeving voor senioren van diverse origine er zou moeten uitzien.
Wat zijn belangrijke overwegingen die we moeten maken ? Wat zijn daarbij belangrijke
overwegingen ? Hoe maken we de diversiteit waarvoor we kiezen zichtbaar en aantoonbaar?
Op basis van alle bevindingen en reflecties én rekening houdend met de basisdoelstellingen van de
oprichters werd een charter uitgewerkt.
BILOBA wil een huis zijn waar senioren van de Brabantwijk zorgzaam oud kunnen worden,
zelfstandig wonend in de buurt of bij BILOBA. De vzw Maison BIOBA Huis is een organisatie die
gelooft dat diversiteit een rijkdom is en een meerwaarde biedt. De keuze voor diversiteit is de basis
van BILOBA.
BILOBA is in solidair leven, met personen met een diverse levensgeschiedenis, een andere
intellectuele en sociale achtergrond, een andere cultuur, andere religie, mannen en vrouwen, jonge
senioren en senioren op hoge leeftijd, mobiele en minder mobiele senioren, …
1.

Respect voor de waardigheid van elke senior

Oud worden hoort bij het leven en maakt daar integraal deel van uit. BILOBA garandeert een
fundamenteel respect voor alle senioren, ongeacht hun herkomst of afhankelijkheidspositie. BILOBA
wil die levenshouding stimuleren.
Het respect voor de waardigheid van elke senior is een
basiswaarde. Samen met de senioren wordt invulling gegeven aan deze nieuwe levensfase dat het
ouder worden met zich meebrengt.

Elke senior heeft doorheen zijn eigen levensgeschiedenis een enorm rijke
levenswijsheid opgebouwd, die levenswijsheid is voor elke persoon verschillend.
BILOBA geeft plaats aan die levenswijsheid.
Uitspraken getuigen


“Als men geen toekomst meer heeft, dan is men oud. Zolang men projecten heeft en een
toekomt, iets om naar te streven, is men niet oud, om het even wat uw leeftijd is.”
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2.

De senior is actor en houdt de regie over zijn eigen leven.

Bij BILOBA Huis is én blijft de senior actor. Hij/zij zit aan het stuur bij het maken van keuzes en in het
nemen van beslissingen over zijn/haar eigen leven. De senior wordt aangemoedigd te dromen en te
plannen. De senior neemt zelf verantwoordelijkheid en houdt het heft in eigen handen.
BILOBA ondersteunt de familie die de senior thuis opvangt vanuit dezelfde dynamiek.

Bij BILOBA draagt iedere persoon iets bij en niemand is louter een consument.
Uitspraken getuigen
Ik moet me voelen zoals thuis, en mijn kinderen en familie in een ontspannen sfeer
kunnen ontvangen.
Het plezier om dingen te kunnen doen waar men van houdt: dat is toch wonderbaarlijk.
Men heeft eveneens meer tijd voor de familie, voor de kinderen. Oud zijn: dat is een
geestesgesteldheid. Het is geen noodlot: men is veel meer relaxt, men leeft meer op zijn
gemak. Mannen 2de sessie
3.

Een collectief: een manier van samen wonen en samen leven.

BILOBA wil ervoor zorgen dat senioren een blijvende rol van betekenis kunnen innemen in de
samenleving.
BILOBA biedt een woning en een ontmoetingsruimte aan voor senioren van 60 jaar en ouder,
mannen en vrouwen van diverse origine. De bewoners van BILOBA vormen een collectief.

Medeverantwoordelijkheid en solidariteit zijn sleutelwoorden opdat zowel het welzijn
van elk individu als het collectieve welzijn gegarandeerd blijven. Bij BILOBA
verdient iedereen respect en wordt er gerespecteerd.
Uitspraken getuigen
“In Turkije en Marokko, is er een sterke familiale traditie die bepaalt dat men niet alleen mag
zijn als men ouder wordt. Maar in België bestaan er op dit moment andere vormen van niet
familiale solidariteit (binnen verenigingen en vriendschappen, …)die de familiale solidariteit
kunnen aanvullen en of vervangen. Wij, migranten zijn vaak niet vertrouwd met deze vormen
van solidariteit, het is nieuw voor ons maar we weten dat dat in België zo is. Gedurende de
dag worden activiteiten georganiseerd voor de bewoners van de wijk, ook al ben je geen
bewoner van BILOBA, dat is ook BILOBA! ”

4.
Het bestaande netwerk van de senioren ondersteunen, verder uitbouwen of een nieuw
netwerk creëren
Elke senior moet de bijstand, hulp of zorg krijgen die hij/zij nodig heeft om zo lang als mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven wonen, thuis of bij BILOBA.

BILOBA respecteert en helpt de senioren uit de buurt om hun netwerk van persoonlijke contacten en
familie te behouden en verder uit te breiden. Is de senior alleen dan helpt BILOBA hem een nieuw
netwerk te creëren.
De familie, de buren, medebewoners of vrijwilligers van het Maison BILOBA Huis maken deel uit
van dat netwerk.
BILOBA beschikt niet over paramedisch personeel.

BILOBA is ruim gekend in de buurt en heeft meerdere contacten met allerlei zorg en
hulpdiensten. De bedoeling is dat de senior zo lang als mogelijk zelfstandig kan
blijven wonen. De hulp en bijstand van de kinderen kan op een bepaald moment
aangevuld worden met extra hulp van buitenaf. Elke senior heeft de vrije keuze en
bepaalt zelf wie zijn dokter is, van wie of wat hij/zij hulp, bijstand of zorg wenst te
ontvangen,…
Uitspraken getuigen
“Mijn familie, mijn nieuwe familie waar ik mij aan vast houdt, mensen tegen komen vanaf ’s
morgens ( in de gemeenschappelijke ruimte). Zij zal zich beter voelen want vanaf ’s morgens
komt zij al anderen tegen en kan zij anderen ontmoeten. Zij wil hier leven en sterven. Ze heeft
nood aan menselijk contact van de ene of de andere.”
“Wederzijdse hulp maakt dat we aan de andere denken.”
5. Respect de verscheidenheid en solidariteit
Bij BILOBA hebben personen met een diverse levensgeschiedenis, een andere intellectuele en sociale
achtergrond, een andere cultuur, andere religie, mannen en vrouwen, jonge senioren en senioren
op hoge leeftijd, mobiele en minder mobiele senioren, … een plaats.
Als mensen met een oprechte betrokkenheid, nieuwsgierigheid en leergierigheid, openstaan voor
elkaars verhaal en levenservaring, worden er bruggen gebouwd.
Bij BILOBA zijn alle mannen én alle vrouwen gelijk ongeacht hun religie, herkomst,
cultuur.

Uitspraken getuigen
“Ik voel me goed in een gemeenschap die niet gesloten is (Om in contact te kunnen blijven
met andere gemeenschappen waar ik bij hoor.) Ieder extremisme is slecht, in om het even
welke godsdienst of attitude. Er moet openheid blijven. De andere, wie hij ook is, is een mens”
“Indien er een feest is of een overlijden, gaan we de mensen toch niet scheiden omwille van
hun overtuiging of achtergrond ? Dat zou een aantasting zijn van het unieke karakter van het
project. Het is net onze rijkdom : respect en belangstelling voor onze medebewoners.”
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6.

BILOBA is een open woonomgeving midden in de Brabantwijk

BILOBA ijvert voor een volwaardige en actieve plaats voor senioren in de samenleving. BILOBA is
een open huis in het hart van de wijk, een centrale plek verbonden met de buurt. De senioren van
BILOBA zijn betrokken bij diverse initiatieven die in de buurt worden opgezet.
BILOBA engageert zich voor de Brabantwijk.
Nieuwe vormen van solidariteit steken de kop op, jongeren

en ouderen, vinden een

nieuw engagement als burger en bewoner van de buurt.

Uitspraken die getuigen
“Hier bij BILOBA vind ik mijn jeugdigheid terug, ik herontdek mijn buurt, er zijn verschillende
personen en veel contacten. Bij mij in de straat heb je dat nog weinig. Voordien, was mijn
straat zeer populair, de bewoners spraken met mekaar, nodigden mekaar zelfs uit, ze kenden
mekaar.”
« In het Maison BILOBA Huis zouden we projecten kunnen hebben met jongeren en
projecten realiseren met jongeren uit de buurt. Die contacten laten ons toe om de
leefwereld van jongeren beter te begrijpen. ”

“Een oudere persoon die overlijdt is als een bibliotheek die afbrandt!”1

1

Afrikaans gezegde

