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Wanneer we bij Raoul op bezoek gaan, is verzorgende Petra De Kock 
net bezig met het schillen van de aardappelen voor het middageten. 
Petra is op woensdag al meer dan tien jaar de vaste verzorgende 

van Raoul. “Wij poetsen, strijken, doen de was, koken, gaan soms om 
boodschappen,… Kort samengevat zorgen we ervoor dat de dagelijkse taken 
gedaan worden”.  
Raoul knikt instemmend als hij Petra hoort vertellen, maar hij is het er niet 
volledig mee eens. “Petra en haar collega’s zijn voor mij veel meer dan gewoon 
een huishoudhulp. Ik beschouw ze een beetje als mijn dochters. Door hen 
zit ik op maandag, woensdag en vrijdag niet alleen. Ik kan niet tegen die 
eenzaamheid. In het weekend ga ik wel eens op café, maar dat is niet hetzelfde. 
Toen ik in het ziekenhuis lag zijn ze alle dagen bij mij op bezoek geweest, ze 
gaan met mij naar de tandarts en zorgen dat ik er verzorgd bij loop. Ze hebben 
me zelfs geholpen bij het kiezen van een nieuwe badkamer en de herinrichting 
van mijn living. We hebben alle canapés uitgetest bij Arsène Weba. Eerlijk, ze 
zijn mijn familie en engelbewaarders in één persoon.”

Duwtje in de rug
 “Wij geven Raoul dat extra duwtje in de rug”, zegt Petra. “Alleen heeft hij daar 
de energie niet altijd voor en dan zijn wij er om hem te helpen.” Raoul zou 
de thuiszorgdiensten niet meer kunnen missen. “Petra en haar collega’s zijn 
geweldig belangrijk voor mij. Ik kijk er echt naar uit op dagen dat ze komen. 
Veel mensen zijn nog beschaamd om zich in te schrijven voor thuishulp, maar 
ik zou het echt iedereen aanraden. Echt, de thuiszorgdiensten van het OCMW 
zorgen voor mijn zelfstandigheid.”

Voldoening
Petra glimlacht als ze Raoul hoort vertellen. “Het is een job die enorm veel 
voldoening geeft. Wij maken op den duur deel uit van die mensen hun leven 
en zij van het onze. De warmte die je terugkrijgt is onbetaalbaar.”

Dankzij de gezinszorg van het OCMW krijgen mensen de 
kans langer zelfstandig te wonen in de warme en veilige 
omgeving van hun eigen woning. Raoul Steenbeke (73) 
uit Bassevelde is één van die mensen. “Voor mij zijn de 
gezinszorgdiensten van het OCMW levensbelangrijk”, zegt 
Raoul.

Raoul kan zelfstandig thuis blijven wonen dankzij gezinszorg van OCMW

Info
Ook interesse? De verzorgenden van het OCMW kunnen helpen 
bij huishoudelijk werk en bij de persoonlijke verzorging wanneer 
personen daarbij moeilijkheden ondervinden door ouderdom, ziekte 
of handicap. De kostprijs is afhankelijk van het inkomen.
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