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Sociaal Huis Mechelen investeert voor € 60.000 in a angepaste 
wagens voor haar dagverzorgingscentra 
 

 
 
In de dagverzorgingscentra Hanswijk en Hof van Egmo nt is het feest! Vandaag worden 
twee nieuwe wagens, aangepast aan rolstoelgebruiker s, plechtig ingehuldigd. De 
sleutel wordt overhandigd door het Mechelse bedrijf  Aerts Trucks.  Vanaf nu kunnen 
de dagverzorgingscentra meer reiscomfort aanbieden aan hun bezoekers. 
 
De aankoop werd gegund aan Aerts Trucks nv te Mechelen. Van de 6 aangeschreven 
Mechelse firma’s, behaalden zij de beste score op prijs, kwaliteit van aangeboden voertuig 
en service na verkoop. Zij stelden 2 “Fiat New Doblo” auto’s voor, welke omgebouwd en 
aangepast werden voor het vervoer van een rolstoelgebruiker. Nu kunnen tijdens één rit 4 
valide personen en 1 rolwagengebruiker vervoerd worden. Tot heden had elk verzorgings-
centrum een eigen busje voor het vervoeren van zowel valide als minder valide personen. 
Eén busje blijft behouden om vooral de stadsrand te bedienen. De twee nieuwe auto’s zullen 
hoofdzakelijk voor vervoer in de binnenstad gebruikt worden. 
 
De dagverzorgingscentra bieden aan thuiswonende, zorgbehoevende senioren (65+) 
dagopvang met sociale contacten, een zinvolle dagbesteding en begeleiding gedurende de 
dag. Dit is inclusief verzorging en verpleging, wat in de lokale dienstencentra niet aanwezig 
is. Voor ouderen die niet zelf door familie of vrienden kunnen gebracht worden, kan vervoer  
geregeld worden. Zij worden dan opgehaald en terug thuis gebracht. Hiervoor zijn 3 vaste 
chauffeurs in dienst en helpen enkele vrijwilligers graag mee. “Rolwagengebruikers uit de 
binnenstad kunnen nu veel makkelijker meerijden. De ritten met een wagen zullen korter zijn 
en vooral comfortabeler,” vertelt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.  
 
”We ondervinden dat senioren vaak te lang wachten om van de diensten van een 
dagverzorgingscentrum gebruik te maken. Vaak worden ze doorverwezen via het ziekenhuis, 
maar dan duurt het meestal niet lang meer voor ze direct naar een woonzorgcentrum 
moeten,” stelt Koen Anciaux. “Vele families zijn nog niet genoeg vertrouwd met het concept. 
We zien nochtans dat het een welgekomen verlichting is van de soms fysiek en mentale 
zware taak die de familie op zich neemt.” Dagverzorgingscentrum Hanswijk richt zich 
specifiek tot ouderen met een mentale problematiek en kan dagelijks 13 personen 
verzorgen. Dagverzorgingscentrum Hof Van Egmont richt zich tot ouderen met een fysieke 
beperking en heeft capaciteit voor 15 personen.  
 



Het Sociaal Huis Mechelen zoekt voor beide dagverzorgingscentra nog extra vrijwillige 
chauffeurs, die met de nieuwe Fiat Doblo’s gebruikers van het  dagverzorgingscentrum 
kunnen ophalen en terug thuis brengen, alsook ondersteuning bieden bij activiteiten indien 
nodig. Bij interesse, aarzel niet contact op te nemen met het dagverzorgingscentrum 
Hanswijk, Hanswijkstraat 66, Mechelen. 
dvc.Hanswijk@sociaalhuismechelen.be of op het nummer 015 41 45 97 
 
 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij de heer Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis 
Mechelen, op het telefoonnummer 015 44 51 01  
of via e-mail koen.anciaux@sociaalhuismechelen.be  
of na afspraak in de Lange Schipstraat 27 te Mechelen.  


