
Praten over ouderenmishandeling is erg moeilijk. De 
slachtoffers schamen zich vaak en durven er niet over 
te beginnen. Ook herkennen mensen vaak niet dat het 
om ouderenmishandeling gaat. De oudere zelf is zich 
daar niet van bewust, maar omstanders vaak ook niet. 

Mevrouw Van Schie is 92 jaar. Ze woont bij haar nicht 
en haar man. Mevrouw Van Schie krijgt geen warm 
eten, mag niet vaak douchen en beschikt niet meer 
over haar geld. Maar ze zegt er niets over. Want de 
man van haar nicht heeft goed duidelijk gemaakt dat 
ze niet mag zeuren. Doet ze dat wel, dan maakt hij 
haar hondje kapot. Gelukkig gaat mevrouw Van Schie 
vier dagen per week naar de dagopvang. Maar de laat-
ste weken praat haar nicht steeds vaker over stop-
pen met de dagopvang. Ze vindt de eigen bijdrage 
veel te hoog. Daar wordt mevrouw Van Schie heel 
verdrietig van. Na de zoveelste aanvaring met haar 
nicht barst ze in tranen uit op de dagopvang. Ze lucht 

punt tussen de twee wijken waar alles rond zorg, 
welzijn en wonen samenkomt. 

Samenwerking 
De verschillende organisaties werkten natuurlijk al 
veel samen. “Maar door echt bij elkaar te gaan zitten 
op dezelfde locatie kunnen we de samenwerking nog 

haar hart bij de dochter van een andere bezoekster. 
Deze dochter doet melding van ouderenmishande-
ling. Veilig Thuis komt snel in actie en zoekt mevrouw 
Van Schie thuis op. Dan vertelt de nicht van mevrouw 
Van Schie dat haar huwelijk erg slecht gaat. Haar man 
is agressief en ze leeft voortdurend in angst. Veilig 
Thuis regelt hulp voor de nicht en haar man. En me-
vrouw Van Schie krijgt, samen met haar hondje, een 
kamer in een verzorgingshuis vlak bij de dagopvang. 
Haar nicht komt nog vaak bij haar op bezoek. 
Dit is een voorbeeld uit de praktijk, 
dat laat zien : praten helpt! 

Het vraagt moed om over ouderenmishandeling te 
vertellen. Maar erover praten is het begin van de 
oplossing. Want dan wordt het probleem zichtbaar en 
kan er iets aan gedaan worden. Ook is het ontzettend 
belangrijk dat omstanders alert zijn op signalen. Dus 
niet wegkijken of je schouders ophalen als je het 
gevoel hebt dat er iets aan de hand is. Alleen wanneer 
we ouderenmishandeling bespreekbaar durven ma-
ken, kunnen we zorgen dat het ophoudt. We moeten 
het taboe doorbreken. En voor hulp en advies kan 
iedereen altijd terecht bij Veilig Thuis, het advies- en 
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 
(0800-2000). 

Op 15 juni 2022 vond de Internationale Dag tegen 
Ouderenmishandeling plaats. Een dag waarop 
aandacht wordt gevraagd voor dit onderwerp. 

eerder opzoeken en daarmee inwoners nog beter 
van dienst zijn”, vertelt Aniek Burger die namens 
Wonen Limburg in de wijken werkt. 

De verschillende nieuwe ‘wijkcollega’s’ vinden 
het belangrijk dat ze zelf nu veel in de wijk zitten, 
dichtbij de inwoners. “En door de grote ramen direct 
aan de stoep kan iedereen ook makkelijk zien wie 
er is”, vervolgt Aniek. ‘Keent Moesel Centraal’ zorgt 
ervoor dat de grote organisaties dichterbij inwoners 
zijn en samen eigenlijk één loket vormen voor alles wat 
inwoners nodig hebben. 

Aniek: “Sommigen van ons ontvangen hier wijkbewon-
ers of zitten hier hele dagen te werken. Een com-
plexbeheerder loopt even in- en uit en wijkverpleeg-
kundigen doen twee uurtjes hun administratie en 
gaan weer op pad.” In de zomer willen de wijkcollega’s 
een openingsmoment organiseren voor iedereen uit 
Keent en Moesel. 

Kom gerust eens langs 
Woon je in Keent of Moesel? Loop dan gerust eens bij 
ons binnen. Je bent van harte welkom. 
Het adres is Dries 66-80, Weert. 

Vanaf mei 2022 is op de Dries ‘Keent Moesel 
Centraal’ geopend. Hier werken mensen van De 
Vraagwijzer, Wonen Limburg, Punt Welzijn, Land 
van Horne, de Zorggroep, MetGGZ, Vincent van Gogh 
en PSW vanuit één centrale locatie samen voor de 
inwoners van de wijken Keent en Moesel. 

Om deze samenwerking te realiseren zijn de panden 
op Dries 66 en Dries 80 (waar tot voor kort de 
dierenwinkel was gevestigd) onderling met elkaar 
verbonden. Zo zijn er zo’n 25 werk- en overlegplek-
ken ontstaan. De locatie heeft de naam ‘Keent 
Moesel Centraal’ gekregen en vormt een centraal

 Voel jij je wel 
eens eenzaam? 

Kun je wel wat ondersteuning gebruiken bij het 
vinden van een oplossing? 

De Vraagwijzer wijst je de weg in de wereld van 
regelingen en voorzieningen op het gebied 
van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. 
De Vraagwijzer onderhoudt contact met alle 
mogelijke aanbieders op deze gebieden. 
De medewerkers van De Vraagwijzer informeren 
en adviseren je gratis, stellen jouw belang 
centraal én stellen jouw privacy voorop. 

Durf te vragen, wij helpen je graag verder! 

Bel 0495 575 000 
van 08.30 tot 12.30 uur 

bereikbaar 
vraagwijzer@weert.nl 
www.devraagwijzer.nl 
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SAMEN LEVEN IN WEERT 
Informatie over Wmo, jeugd, werk en inkomen 

Keent Moesel Centraal 

Ouderenmishandeling? Praten helpt! 

Bezoekadres: Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert - 0495-57 5000 - www.weert.nl 
Aan de tekst van Samen leven in Weert’ kunnen geen rechten worden ontleend. 
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