Verslag van de inspiratiedag op 24 september 2019 in Wetteren
Met dank aan de vertegenwoordigers van: Deinze, Leuven, Oudenaarde, Turnhout, Wetteren, Wijnegem,
Zaventem en Zele

Wat moedige trappers met elkaar deelden
Interessante partnerships
-

-

Turnhout:
De constructie ‘Fietsen Zonder Leeftijd Turnhout (feitelijke vereniging) die samenwerkt met
Fietspunt en ‘UiT Turnhout’ werkt goed. Een 10-tal piloten maken ritten voor de bewoners van
de Woonzorgcentra en voor aanvragers bij UiT. WZC contacteren Mieke Leys/vereniging
rechtstreeks. Gust Van Gils is het aanspreekpunt van Fietspunt, waar de riksja is gestald.
Kortom: UiT en Fietspunt kunnen interessante partners zijn.
Spreek aan: de stad zelf, seniorenraad, commissie welzijn, dienst toegankelijkheid, Lokaal
Dienstencentrum, Thuiszorg, dienst evenementen (om je zichtbaar te maken), ...

Funding
-

-

-

-

Wijnegem:
Het animatieteam van WZC Rustenborg heeft jaren gespaard voor hun riksja. De opbrengst van
evenementen zoals kerstmarkten, familiedagen en barbecues hebben ze gebruikt om de riksja te
financieren.
Wetteren:
Café De Lindekens in Wetteren organiseerde een benefiettocht om een nieuwe riksja aan te
kopen voor WZC Schelderust.
Algemeen:
Contacteer de regioverantwoordelijke van Cera Holding om een (gedeeltelijke) financiering van je
riksja. Meer op https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Steun-aan-samenleving/Hoe-aanvragen
Zet de riksja in voor (korte) taxiritten en vraag een kleine bijdrage (bv. voor onderhoud).

De riksja zelf
-

-

Wetteren:
WTC Lambroek Wetteren heeft volle banden gemonteerd: oplossing tegen lekke band. Er loopt
een testperiode.
Voor 2 flinke passagiers is de riksja wat krap.
Antwoord M21: onze riksja is 99 cm breed. Volgens de wegcode mag je bijgevolg rijden op een
fietspad/jaagpad/... .
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-

-

-

Plaats van batterij wat ongelukkig? Graag draaien? Trouwens: te snel plat als er nog 2 blokjes
opstaan. Tip: bestel een 2de batterij, dat kan!
Antwoord M21: info geven we door aan Bakfietsinfo.be.
Voor rolstoelgebruikers die niet meer mobiel zijn, is het veiliger om een 3 of 5-puntgordel te
voorzien. Zo zakken die mensen minder snel onderuit.
Antwoord M21: info geven we door aan Bakfietsinfo.be.
Veilig rijden: Als er een 2de persoon meerijdt op eigen fiets, heb je altijd hulp bij in en uitstappen
en bij onvoorziene omstandigheden.

Werven van piloten
-

-

Wijnegem:
Piloten zijn (tot nu toe) alleen personeelsleden. Deze krijgen specifieke riksjatijd.
Maak je zichtbaar op evenementen waar veel vrijwilligers zijn, waar senioren centraal staan, bij
fietsclubs, waar harten warm worden zoals op kerstmarkten.

Werven van passagiers
-

-

Wijnegem:
Passagiers kunnen zich inschrijven met een strookje dat in het maandelijks nieuwskrantje zit.
Dat systeem werkt goed.
Leuven:
Allerlei kaartjes en deurhangers voorhanden (staat op de website bij downloads).
Lokale dienstencentra zoals in Zele:
Haal de (externe) passagiers thuis op. Het personeel van WZC en van Thuiszorg kan je als
ambassadeurs laten optreden.

In de schijnwerper: doen!
-

-

-

-

Leuven:
De Fietsen Zonder Leeftijdploeg van WZC Dijlehof doet in oktober mee met het BUZZ festival
(12/10/2019 van 14 tot 17 uur). Als ‘verhalende riksja’ krijgen senioren de kans om hun verhaal
te vertellen aan de andere passagier. Een uniek concept.
Leuven:
Hoe meer ‘opvallen’ en bekender worden? Je laten zien op evenementen zoals op kerstmarkten,
aan de bibliotheek. Haal de (externe) passagiers thuis op.
In beeld komen:
Interview in de sneeuw n.a.v. de week van de vrijwilliger : https://www.leuven.be/vrijwilliger-luc
Of een reportage op TV Oost met Herman De Wulf en een blije passagier.
Inspiratie nodig?
Kijk af en toe op Facebook van Cycling Without Age internationaal. Daarop verschijnen veel
berichten/foto’s van collega’s in het buitenland, met leuke activiteiten, promofilmpjes of
weetjes. Je mag er ook gerust zelf op posten.
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Dromen
-

-

Leuven:
Op dit moment heeft alleen WZC Dijlehof een riksja in Leuven. Luc Gadeyne wil dat graag
uitbreiden naar andere centra in samenwerking met de Stad Leuven.
In Limburg en West-Vlaanderen willen we graag voet aan de grond.
Oproep: wie kan helpen om daar Fietsen Zonder Leeftijd bekend te maken? Want jullie zijn onze
opperbeste ambassadeurs.
Luc Gadeyne heeft alvast Blankenberge - zijn geboorteplaats - gemaild. Én heeft een afspraak
met het gemeentebestuur om het project toe te lichten. Succes Luc.

Concrete vragen
-

Zele:
Hoe betere routes uitstippelen? Want 1-richtingsstraten zijn soms gevaarlijk.
WCZ Sint-Jozef/Wetteren:
Hoe zijn de passagiers, collega’s en vrijwilligers verzekerd tijdens de ritten?
Algemeen:
Wat is het profiel van een vrijwilliger? Sportief, menslievend en sociaal… En hoe vrijwilligers
rekruteren?

Alle tips hierover welkom: ofwel bij Mobiel 21 (en dan zetten we dat op de site), ofwel neem je
rechtstreeks contact op met de vrager. De contactgegevens vind je op de website onder de knop ‘waar’.

Inspiratie op de website fietsenzonderleeftijd.be
-

Stappenplan voor nieuwkomers mét tips om vrijwilligers te rekruteren en motiveren, meer
passagiers krijgen, fondsen werven, ….
Op de individuele pagina’s van de initiatieven vind je inspiratie over praktische werking en de
contactgegevens.
Bij downloads vind je praktijkvoorbeelden over o.a. passagiers aanspreken, promotie maken,
hoe in de pers komen…

De website leeft dankzij jullie en is nooit af.
Vandaar: stuur ons je tips die werken en sprekende beelden. Alvast hartelijk dank.

Met jullie input maken we een uitstalraam voor alle betrokkenen én geïnteresseerden. Zo kan je
ernaar verwijzen om bv. de gemeente of stad over de brug te trekken om mee op de kar te
springen.

Hoe meer zaken we delen,
hoe meer we elkaar inspireren
3

