E-MAIL: redactie@de-beiaard.be

Geraardsber

.Geslaagd Intergeneratieproject in Baronievan Boelare

Ouderen geven les
aan kinderen en omgekeerd
,

Op initiatief van Tine Ongenaede, .geboren in Brugge
maar woonachtig in Zandbergen, werd in de Baronie van
Boelare een project opgezet
waarbij ouderen les geven
aan kinderèn en omgekeerd.
Tine Öngenaede is docent verpleegkunde aan het Vesaliusinstituut te Ronse waar zij vooral vakken doceert die betrekking hebben op het ouder worden. Om zich in deze materie
te verdiepen, volgt zij aan de
Hogeschool Universiteit Brussel een opleiding Banaba psychosociale gerontologie.
·In het kader van haar eindwerk
organiseerde zij een intergenerationeel project waarbij ouderen les geven aan kinderen
en kinderen aan ouderen. De
ouderen zijn bewoners
van
WZC de Baronie van Boelare
en de kinderen zijn leerlingen
van Basisschool Klim Op Zandbergen, de klas van juf. Mari.na van het eerste leerjaar ..

Competent blijven
Volgens Tine Ongenaede kunnen ouderen op hoge leeftijd
competent blijven en deelnemen aan de samenleving. "Het
is van groot belang de ouderen
naar waarde te schatten en
meer beroep te doen op hun
'human
capitai'. , Daarbij
komen ouderen en kinderen in
voorzieningen
die specifiek
voor ouderen zijn, elkaar weinig tegen" aldus Tine. Europees onderzoek bevestigt dat
ruim 59 procent van de ouderen in België geen of weinig
contact heeft met de jongere
generatie. Nochtans kunnen
contacten tussen generaties
zinvol en leerzaam zijn.
De kinderen van het eerste leerjaar leren hetonderscheid
te
maken tussen vroeger en nu.
Als de bewoners van WZC De
Baronie aan de kinderen leren
hoe er vroeger met een lei, griffel, pen en inkt werd geschreven, is dit een vorm van erva-

Docent verpleegkunde Tine Ongenaede vond het project in de Baronie van Boelare leerrijk en boeiend. .
v.o.
rinqsqericht leren in een krachtige leeromgeving.
De kinderen tonen dan aan de
ouderen
hoe ze nu leren rekenen en lezen via een tabletpc. Volgens Tine ontstaat er op
deze manier een vorm van in-

teractie, wat een goede uitgangsbasis is om zich in elkaars wereld te kunnen inleven.
Intergenerationale
projecten
vormen de basis voor wederzijds respect tussen alle generaties.
V.G .

