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Eddy Meulemans
Vzw verbouwt vipwagen voor veldritfans tot ontmoetingshuis voor ‘zorgmijders’

Supportersbus wordt buurthuis op wielen

“Onze babbelbus is een soort van buurthuis op wielen waar mensen uit de buurt vrij kunnen
binnenstappen en met elkaar babbelen bij een gratis kopje koffie of een kom verse soep met
balletjes”, zegt Eva Gilis (40) van vzw
Samen Plannen uit Arendonk, een sociale vereniging die zich inzet voor ‘zorgwekkende
zorgmijders’.
Bij haar thuis in het Varenpad in Arendonk is Eva Gilis samen met vrijwilligers druk bezig met de
renovatie van een oude supportersbus waarmee een groot Antwerps bedrijf jarenlang de
veldritwedstrijden in Vlaanderen afschuimde. Op het dak en onder de luifel van de vipwagen
konden de meegereisde gasten destijds genieten van de cross, maar ook van bier, frieten,
hamburgers en andere Vlaamse gezelligheid.
“De vroegere cyclocrosswagen wordt ontmanteld en verbouwd tot een mobiele ontmoetingsplaats,
gezellig en gerieflijk ingericht met een salon, zitbanken en een keukentje”, zegt Eva Gilis van vzw
Samen Plannen. “Tegen de zomer hopen we ermee door de Kempen te toeren. We zoeken vooral de
kwetsbare buurten op. En wees gerust: die zijn er overal, ook in Arendonk, Ravels en Retie.

Achter elke huisgevel schuilt een verhaal. Ons doelpubliek is iedereen, maar vooral kansarmen,
daklozen, alcoholverslaafden, mensen met een burn-out, gevangenen, geïnterneerden of mensen met
een beperking. Vaak gaat het om mensen die al bij diverse hulpinstanties aanklopten, maar toch nog
altijd door de mazen van het net vallen.”
“Zorgvuldige zorgzoekers”
In het jargon worden ze ‘zorgwekkende zorgmijders’ genoemd. “Wij noemen ze liever ‘zorgvuldige
zorgzoekers’: mensen die gewoon nog niet gevonden hebben wat ze zoeken. En precies daarin
onderscheiden wij ons van andere sociale verenigingen. Bij ons is iedereen welkom, zonder
afspraak, zonder uitsluiting, zomaar en gratis. Wij noemen onszelf daarom ook geen hulpverleners,
maar hoopverleners. Onze aanpak is basic: we vragen gewoon waar de mensen nog van dromen.
Daarna zoeken we samen uit hoe we die droom kunnen realiseren en maken we daar samen werk
van. Zo geven we hen weer hoop op een gelukkig leven.”
Of vzw Samen Plannen dan een glazen bol heeft? “Nee, maar ik kan wel luisteren, mee denken en
hen in contact brengen met andere hulp- en welzijnsverenigingen. Zo werken we onder meer samen
met OCMW’s, voedselbanken, justitiehuizen, Welzijnsschakel, Mekanders in Arendonk, Den Brand
in Mol, ’t Antwoord en Het Gevolg in Turnhout.”
Eva Gilis is zelf licentiaat in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Haar vaste partner bij vzw
Samen Plannen is Paul (45) uit Turnhout. Hij is een ervaringswerker: iemand die weet hoe het voelt
om er niet bij te horen. Paul deelt zijn eigen ervaring met mensen die vandaag meemaken wat hij
beleefd heeft. Voor de financiering van hun vzw teren Eva en Paul vooral op giften, sponsors en
evenementen. Een ervan vond vorig jaar plaats tijdens de Warmste Week: de Samenthon in het
Stadspark in Turnhout, waarbij de deelnemers elk 1, 2, 5 of 10 kilometer konden joggen om zo
samen een marathon te lopen.
Gezellig dakterras
Met de nieuwe babbelbus wil vzw Samen Plannen haar werking uitbreiden naar de ruime Kempense
regio. “Op de zitbanken in ons autocarsalon kunnen makkelijk vijftien mensen samenzitten, maar
door corona moeten we afstand houden en zal dat voorlopig maar de helft zijn”, zeggen Eva en
Paul. “Toch hopen we met ons mobiel ontmoetingshuis hele buurten samen te brengen, zodat de
mensen weer uit hun kot komen en elkaar opnieuw leren kennen, helpen en gelukkig maken. In de
zomer willen we ook een gezellig terrasje inrichten op het dak van de bus of onder de luifel, zoals
op de cyclocross.”

