
 

  
      
 
 
 

Wuif  
eens naar mij 

of doe een korte babbel. 
Dat doet mij heel veel 

plezier! 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

V.U.: Koen Wuyts, algemeen directeur, A. Vesaliusstraat 47/0001, 3000 Leuven. Welzijnsvereniging. 

 



 

 
 

Waarvoor dient deze affiche?  
Heel veel mensen moeten deze moeilijke periode alleen zien door te komen. We missen 
familie, vrienden, sociale contacten,… Het is dan heel fijn wanneer een voorbijganger 
even wuift of kort via het raam even dag zegt. Doe jij mee?  
Heb je zelf soms nood hieraan? Hang deze affiche dan zeker op een goed zichtbare 
plaats!  
 

Wat is een LDC? 
Een lokaal dienstencentrum (LDC) is een ontmoetingsplaats voor iedereen uit de (verre) 
buurt. Er is een dagelijks aanbod van activiteiten en diensten waar je ongeacht je leeftijd, vrij 
aan kan deelnemen. Onze medewerkers staan voor  je klaar als je nood hebt aan informatie 
en advies. Je kan er bovendien terecht voor cursussen, workshops en ontspanning. Het LDC 
schenkt extra aandacht aan ouderen, mantelzorgers en personen met een kwetsbaarheid, 
om zo buurtbewoners langer zelfstandig thuis te laten wonen.  
 

Buurtgerichte werking van het LDC 
De lokale dienstencentra hebben ieder een buurtgerichte werking met als doel 
buurtbewoners met elkaar in verbinding te brengen. Dit doen ze, samen met hun 
outreachend werkers. Op drie manieren: 

 

 Activiteiten organiseren voor de buurt 
Een van de opdrachten van het LDC is om buren dichter bij elkaar te brengen. Regelmatig 
organiseren we activiteiten waarbij we heel de buurt uitnodigen om elkaar beter te leren 
kennen. Deze activiteiten worden soms ook in samenwerking met de buurtbewoners 
georganiseerd, zoals vb. een buurtquiz, een burendrink of een wandeling.  

 

 Aanspreekpunt zijn voor buurtbewoners 
Elk LDC heeft een maatschappelijk werker met als opdracht outreachend werk. Ze zijn 
aanwezig in de buurt van het LDC en staan klaar voor iedereen die en vraag, opmerking of 
nood heeft. Spreek hen dus zeker aan als je (hulp)vragen hebt! 
 

 Huisbezoeken afleggen bij buurtbewoners 
Ken je iemand die hulp nodig heeft en weet je zelf niet goed hoe je die persoon verder kan 
helpen? Of heb je zelf hulp nodig? De outreachend werker komt , indien gewenst, op 
huisbezoek.  Dit kan om te horen hoe het met je gaat en/of om te zien of hij/zij op een of 
andere manier een meerwaarde kan bieden in je leven.  
 

Zin in vrijwilligerswerk? 
Wij werken ook samen met het platform van de stad: Leuven Helpt om vrijwilligers te 
koppelen aan mensen die ergens hulp bij nodig hebben. Boodschappen doen, eens even 
gaan wandelen omdat je niet goed alleen durft,… De ondersteuning door vrijwilligers kan 
heel ruim gaan.  
Wil je zelf vrijwilligen? Je kan ons contacteren om eventueel ingeschakeld te worden om iets 
voor de buurt op touw te zetten. Of je kan je aanmelden bij Leuven Helpt. Heb je een vraag, 
een nood, of wil je gewoon eens babbelen? Onze outreachend werkers staan voor je klaar.  
 

wuifactie LDC’s 
ZorgLeuven 

 

LOKAAL DIENSTENCENTRUM 
EDOUARD REMY 
 
 
Andreas Vesaliusstraat 10 bus 
1, 3000 Leuven 
T 016 24 84 20  
E edouardremy@zorgleuven.be 

LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM 
RUELENSPARK 
 
Erasme Ruelenspark 35,  
3001, Heverlee  
T 016 24 83 96  
E ruelenspark@zorgleuven.be 

LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM 
TER PUTKAPELLE 
 
Bosstraat 11,  
3012 Wilsele  
T 016 35 26 11 
E terputkapelle@zorgleuven.be 

LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM TER 
VLIERBEKE 
 
Rustoordlaan 3, 
3010 Kessel-Lo 
T 016 55 55 11 
E tervlierbeke@zorgleuven.be 


