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_______________________________________________________________________________________________________ 

David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije weken in zijn blog 
Tiebreak.  Hierbij gevoegd vindt u de blogberichten van de maand maart en april 2017. 
 
Nr. 34.: Een WIJ-verhaal. Lees meer:  http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2017/03/08/Een-WIJ-
verhaal 
Nr. 35.: Kinderkankerfonds. Lees meer:  http://www.davidlarmuseau.com/single-
post/2017/04/06/Kinderkankerfonds 
Nr. 36.: Beloken Pasen. Lees meer: http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2017/04/21/Beloken-
Pasen 
Alle andere tiebreaks kan u lezen op mijn website www.davidlarmuseau.com 

 

1. Project Kom Maar Binnen.  Buurtgevoel in deelgemeenten bevorderen.  

Het OCMW van Geraardsbergen lanceert in samenwerking met Leader het project Kom Maar Binnen. 
‘Dat wil het buurtgevoel bevorderen en op een laagdrempelige manier contact en hulp bieden aan 
kwetsbare en eenzame mensen’, aldus OCMW-voorzitter  David Larmuseau. ‘Want de verdoken 
eenzaamheid op het platteland is een van de grote ziektes van onze tijd.’ Bij de uitvoering wordt 
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samengewerkt met verschillende instellingen en diensten.  
 
Dienstverlening te weinig gekend 
Sociale werkers merken al jaren op dat de inwoners van de landelijke gemeenten rond de stadskern van 
Geraardsbergen doorgaans weinig beroep doen op de bestaande dienstverlening. De redenen zijn 
meervoudig. Naast de hoge ouderdom, de afstand naar het centrum waar alle diensten zijn gehuisvest, het 
gebrek aan vervoer, het beperkte sociale netwerk, zijn er de vaak negatieve perceptie van het OCMW en een 
onvoldoende kennis van het dienstverleningsaanbod. 
 
Rollen omdraaien 
‘Dit project draait de rollen om’, legt David Larmuseau uit. ‘Wij gaan zelf op zoek naar een manier om de 
ouderen, kwetsbaren en eenzamen te bereiken om hen vervolgens in contact te brengen met de bestaande 
dienstverlening. Daarnaast worden inspanningen geleverd om die personen uit hun sociaal isolement te 
halen en hun deelname aan het dorpsgebeuren te bevorderen. Op die manier wordt het sociaal weefsel 
versterkt en kunnen die personen langer blijven wonen binnen hun vertrouwde omgeving.’  
 
Kaart als uitnodiging 
Er komt een Kom Maar Binnen-kaart die zichtbaar voor het venster kan worden gehangen. Die houdt een 
oproep in aan de buren, de zorgverleners en de vrijwilligers om eens binnen te springen of een praatje te 
slaan bij mensen die een behoefte hebben aan contact. 
Door het opsturen van zo’n kaart kan ook een vraag worden gesteld. Een maatschappelijk werker van het 
OCMW contacteert de indiener met het antwoord.  Als derde mogelijkheid kan deze kaart worden gebruikt 
om zich als vrijwilliger  aan te melden.  
Die vrijwilligers worden gevormd en begeleid.  
Het OCMW werkt bij het antwoord op de hulpvragen samen met verschillende organisaties: het Sociaal Huis, 
de diensten van het OCMW, de thuiszorgdiensten en Boeren op een kruispunt.  
Het project wordt mede gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen.  
 
Bestaande diensten als hefboom 
‘Het is onze bedoeling om die Kom Maar Binnen-kaart ruim ingang te doen vinden’, besluit David. ‘Naast een 
informatiecampagne gaan we het gebruik promoten via de huisartsen, de diensten van Thuiszorg en de 
Thuisverpleegkundigen die nu al aan huis komen. Zij vormen door hun directe persoonlijke contacten de 
belangrijkste hefbomen om het systeem ingang te doen vinden. Het is mijn diepe overtuiging dat die 
originele benadering, die tevens de privacy van de mensen respecteert, een wezenlijke bijdrage zal leveren 
om het sociaal weefel in de buurten te versterken en de eenzaamheid tegen te gaan.’  
 

 
 



 
 

 
*** 

 

2. Nieuw oproepsysteem voor de bewoners. – Denderoord biedt blijvend 

kwalitatieve zorg aan. 

In het woonzorgcentrum Denderoord wordt een nieuw oproepsysteem voor de bewoners geplaatst. 
‘Dat stelt ons in staat om blijvend kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden’.  

 
‘Huizen zijn luizen.’ Dat aloude gezegde is ook van toepassing op het woonzorgcentrum Denderoord. Daar 
wordt kortelings een nieuw oproepsysteem voor de bewoners geplaatst. ‘Dat biedt een tweevoudig 
voordeel’, zegt David Larmuseau. Vooreerst komt er een draadloze oproepknop en bovendien stelt het 
nieuwe systeem ons in staat om te registreren hoe lang het duurt alvorens een interventie komt na een 
oproep. 
 
‘We doen er alles aan om die infrastructuur tip top in orde te houden met een maximaal comfort voor de 
gebruikers’, onderstreept David.   
 
Dit project past binnen een ruimere visie om het Denderoord blijvend in orde te houden. De voorbije jaren 
vonden brandbeveiligingswerken plaats, werd de toegankelijkheid verbeterd en een verouderde vleugel 
gerenoveerd. Verder gebeurde de invoering van een mobiel zorgdossier, werd de lift gemoderniseerd en 
gebeurde de aankoop van hoog-laag comfortbedden,  zetels en bijkomend tuinmeubilair. Vorig jaar nog 
vonden schilderwerken en dakwerken plaats. 
 
‘Al die verbeteringen stellen ons in staat om in het Denderoord blijvend hoogstaande kwalitatieve zorg aan te 
bieden’, besluit David.  
 

*** 

 
3. Terugblik jaarlijks eetfestijn David Larmuseau.  Solidariteit met weerloze 

kinderen. 

Het jaarlijkse eetfestijn was een succes. Ook dit jaar gaat de opbrengst integraal naar het 
kinderkankerfonds. ‘Ik vind het belangrijk om solidariteit te zijn met weerloze kinderen.’ 
 
1.211 deelnemers 
Het voorbije weekend kwamen de sympathisanten van David Larmuseau massaal afgezakt naar zaal Die Crone in 
Idegem. Zowel vrijdag, zaterdag als zondagmiddag was het aanschuiven voor zijn jaarlijkse eetfestijn. De teller werd 
afgeklopt op 1.211 deelnemers, een nieuw record.  
 
 



Kinderkankerfonds 
‘Ik organiseer dit niet voor mezelf’, zegt David. ‘Als vader van vijf kinderen, ligt het lot van alle kinderen die het moeilijk 
hebben mij na aan het hart. Enkele jaren terug kwam ik in contact met het Kinderkankerfonds. Ik koester veel 
sympathie voor die organisatie.’ 
 
Op vrijdagavond 31 maart gaf dokter Yves Benoit, kinderoncoloog van het UZ  Gent, die in 1988 aan de wieg stond van 
de organisatie, een pakkende getuigenis. Ook op zaterdag en zondag gaven medewerkers van zijn dienst tekst en uitleg. 
 
Professor Yves Benoit : http://www.uzgent.be/nl/home/nieuws/Paginas/Kinderoncoloog-prof--dr--Yves-Benoit-is-de-Strafste-Gentenaar-van-2014.aspx 
 

 
  Foto: Professor Yves Benoit, Kinderoncoloog UZ Gent 

 
‘Vorig jaar werd de integrale opbrengst van het eetfestijn, overgemaakt aan het kinderkankerfonds’.‘Dat zal ook dit jaar 
zo gebeuren. ‘Ik weet dat elke Euro goed wordt besteed. Ik ben blij dat ik op die manier solidair kan zijn met weerloze 
kinderen.’ 
 
 

 
(foto: sfeerbeeld eetfestijn 2017) 

 

*** 

4. Geboorteboom op zondag 23 april 2017.  ‘300 aanwezigen op inhuldiging 

geboorteboom  2016’.  Dromen dat ieder kind kan opgroeien in een gezonde wereld 

In de tuin van De Maretak werd afgelopen zondag, 23 april, met de medewerking van de 
Gezinsraad en de Gezinsbond een boom geplant voor de kinderen die in 2016 in Geraardsbergen 

http://www.uzgent.be/nl/home/nieuws/Paginas/Kinderoncoloog-prof--dr--Yves-Benoit-is-de-Strafste-Gentenaar-van-2014.aspx


zijn geboren. ‘Door aan te knopen bij die eeuwenoude traditie wil het OCMW alle kinderen 
verwelkomen. De nieuw aangeplante boom verzinnebeeldt de droom dat zij kunnen opgroeien 
in een gezonde wereld’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. Ruim 300 personen, de 
kinderen en hun ouders en grootouders, woonden deze gezellige bijeenkomst bij. 

Band tussen jong en oud 
Het was zondagnamiddag drummen in de tuin van de assistentiewoningen van De Maretak en het 
woonzorgcentrum De Populier, voor het planten van de geboorteboom en de daarbij horende 
gedenkplaat van de kinderen die in 2016 in Geraardsbergen werden geboren.  
‘Deze plek is symbolisch’,  zegt David Larmuseau. ‘Op die manier smeden we een band tussen de pas 
geboren kinderen en onze senioren die hier in een zorgzame omgeving hun oude dag doorbrengen.’ 
 
Duizend jaar 
De aanwezigen werden verwelkomd door de Gezinsbond en door steltenlopers. En twee orgels zorgden 
voor de muzikale omlijsting. De boom die werd aangeplant, is een ‘zwarte pupelo’. Hij staart bekend als 
een van de mooiste parkbomen omdat zijn bladeren in de herfst prachtig helder rood, oranje of geel 
kleuren. De pupelo kan tot tien meter hoog groeien en duizend jaar oud worden. ‘Ik denk dus dat hij 
ieder van ons gaat overleven’, grapte Larmuseau.  
Na afloop kregen de aanwezigen een geschenkje van het Huis van het Kind van het OCMW en werd in 
zaal De Plage een receptie verzorgd door de medewerkers van het wijkcentrum De Poort.  
 
Eeuwenoud symbool 
‘Ik vind dit een betekenisvolle bijeenkomst’, zegt de OCMW-voorzitter. ‘Bomen zijn het symbool bij 
uitstek van de kracht en de macht van de natuur. En het samen planten van een boom heeft een diepere 
betekenis. Die staat symbool voor voorspoed en geluk. Ons geboortebos symboliseert de wens dat ieder 
kind kan opgroeien in een gezonde en een groene wereld.’ Lees meer (toespraak Geboorteboom):  

http://media.wix.com/ugd/e494c5_cfa14d7d5cd74ae2b61ed26f55167ac0.pdf 

 

 
Sfeerfoto’s geboorteboom 23 april 2017 op de site De Maretak 

 

 
*** 
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5. Gezinsdag 14 mei 2017 – De Gavers. 

 

 

 
Bent u reeds ingeschreven? Zo niet kan dit nog tot 7 mei 2017 op het telefoonnummer 054 43 44 20 of op 
samenleving@geraardsbergen.be. 
 
Iedereen van harte welkom! 

*** 
 
Bovenstaande info vindt u ook terug op mijn website www.davidlarmuseau.com. 
Bijkomende vragen en opmerkingen zijn steeds welkom. 
 
Veel leesplezier!  

David Larmuseau 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon : 0486/544 285  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 

Uitschrijven + (Naam invullen) 
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