
“Eigenlijk ben ik bang om oud te
worden omdat je dan bijna dood
gaat. Oude mensen krimpen
weer, worden rimpelig en maken
rare geluidjes. Zou oud worden
saai zijn?” Net zoals de kinderen
uit het derde leerjaar in basis-
school De Klimtoren in Jabbeke
hebben ook andere kinderen veel
vragen over de leefwereld van ou-
de mensen. Een rusthuis is voor
hen dikwijls onbekend terrein.
Daar moet de brochure Superrust-
huis. Een woon- en zorgcentrum
door de ogen van kinderen verande-
ring in brengen.
De kinderen uit het derde leerjaar
van De Klimtoren gingen het af-
gelopen schooljaar vijf keer op be-
zoek in WZC Herdershove in
Brugge. Niet voor een saaie rond-
leiding, maar om er samen met
de bewoners cakejes te bakken,
gezelschapsspelletjes te spelen,
kerstliedjes te zingen, te knutse-
len en turnoefeningen te doen. Zo
leerden ze de mensen, het ge-
bouw en hun werking kennen.

EERLIJK EN GRAPPIG

Het resultaat is een boekje met
hun verhaal. Een verhaal met er-
varingen en anekdotes. Soms
ontwapenend, soms grappig,
soms hard... “Maar wel eerlijk en
recht uit het hart”, zegt Koen Joly
van Keik die het project mee bege-
leidde. “Superrusthuis is echt het
verhaal van de kinderen. Ze de-
den zelf interviews, namen foto’s,
gingen op ontdekking. Daarna
maakten ze tekeningen en pen-
den hun ervaringen neer... Het is
geen perfect, foutloos boekje,
maar dat was ook helemaal niet
de ambitie. Het is een handige
leidraad voor kinderen die in con-
tact komen met een rusthuis. We

wouden twee werelden samen-
brengen. En die interactie leidde
tot prachtige momenten.”
Zo lees je hoe de kinderen gniffel-
den toen een van de bewoners op
de poep van juf Veerle sloeg en
hoe ze ervan genoten om samen
met juf Annelies de rolstoelfiets
uit te testen. “Toen we met de

parachute speelden, ging de rol-
stoel van de mevrouw naast mj
vooruit doordat we aan de para-
chute trokken. Dat was grappig”,
herinnert Catalina zich.

COOL BAD

“Ik vond dat bad cool en de tillift
vond ik speciaal”, zegt Jasmijn.
“Het was een waardevolle ontdek-
kingsreis voor onze klassen”,
vindt ook juf Annelies Keirse-
bilck. “De kinderen realiseerden
zich dat oude mensen met dezelf-
de dromen en verlangens leven
dan zij : het eten minder lekker
vinden dan het dessert, uitkijken
naar frietjesdag op woensdag, ge-
nieten van de georganiseerde acti-
viteiten ... Er was ook een dame
die zelf nog juffrouw geweest was
en ook verre familie was van de
Jabbeekse schilder Constant Per-
meke. De kinderen luisterden ge-
fascineerd naar haar verhaal en
vertelden er achteraf nog dikwijls
over in de klas.” Ook de bewoners
hebben leuke herinneringen aan
de bezoekjes : “Jullie zouden

meer moeten komen, want ik zie
heel graag kinderen”, liet een be-
woonster optekenen. 

BOOMHUT

In Superrusthuis doen de kinde-
ren ook een aantal suggesties voor
een toffer rusthuis. Waarom niet
meer gezelschapsdagjes organise-
ren? Of een zwembad en een
trampoline voorzien. Misschien
kunnen ze op de Playstation of
X-box spelen om hun vingers te
oefenen? Of wat dacht je van een
rolstoelracebaan? Of een boom-
hut met daarbij een stoeltjeslift? 
Na al die bezoeken van de kinde-
ren aan Herdershove, was het op
het einde van het schooljaar tijd
voor een tegenbezoekje van de be-
woners van Herdershove. Ray-
monde Van Eenoogh, Yvonne
Sanders, Georgette Baele, Elisa-
beth Westyn, Paula Vermeersch,
Leo Willem en Germana De
Clercq. kregen een warm welkom
op de speelplaats. “De kinderen
zijn blij hun vrienden uit Her-
dershove nog eens terug te zien”,
zegt juf Veerle Poppe, die met
haar gitaar de derdeklassers bege-
leidde tijdens een zelfgemaakt
liedje. 
“Superrusthuis kan een leidraad
zijn voor kinderen met familie in
een rusthuis of voor scholen om
het rusthuis en de wereld van ou-
deren te ontdekken”, zegt direc-
teur Françoise Van Hoorebeke
van Herdershove. “Ik ben trots op
het resultaat. Bedankt Klimtoren
om samen met ons op weg te
gaan. Bedankt Cera voor de finan-
ciële steun om dit mogelijk te ma-
ken, bedankt Koen voor de onder-
steuning... en bedankt bewoners
om een stukje van jullie verhaal te
delen met de kinderen.” (IN)

Superrusthuis
BRUGGE/JABBEKE q Is er in het rusthuis ook een speelplaats? Worden oude
mensen ook verliefd? Op school is er geen frietjes-dag meer, hier wel? Hoe werkt
een rolstoelfiets? Een heel schooljaar lang gingen kinderen uit het derde leerjaar
van basisschool De Klimtoren in Jabbeke op ontdekking in het woon- en zorgcen-
trum Herdershove. Het resultaat is de brochure ‘Superrusthuis’.

Liam mocht op zijn verjaardag de eerste versie van de brochure overhandigen aan Georgette Baele, bewoonster
van woon-en zorgcentrum Herdershove. (Foto IN)
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