
Steeds meer mensen die zorg nodig hebben kiezen er voor om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen. Maar niet iedereen kan zelfstandig wonen. 
Naarmate hun lee� ijd vordert, worden ouderen minder zelfredzaam, 
hun sociaal netwerk brokkelt af en het risico op eenzaamheid vergroot. 
Kiezen voor een zorgzame samenleving betekent investeren in passend 
wonen met zorg, van jong tot oud.

Het project Begijnenpassage gaat deze uitdaging aan. In de Begijnenstraat 
54 in Molenbeek komt een nieuwbouw met 15 zorgwoningen, waar de 
bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en tegelijkertijd alle 
zorgen krijgen die ze nodig hebben. Op het gelijkvloers komt een 
groepswoning voor acht personen met dementie of voor personen met 
een specifi eke zorgvraag. Op de verdiepingen komen studio’s voor mensen 
die zorg nodig hebben, maar ook zorg kunnen bieden.  

De Begijnenpassage is een vernieuwend zorgproject, ingebed in de wijk 
Karreveld. Verschillende buurtbewoners en organisaties engageren zich 
om de ouderen en zorgbehoevenden te betrekken bij hun activiteiten, 
en meerdere zorgorganisaties stellen zich open voor verenigingen uit de 
buurt. De Begijnenpassage wil een he� oom zijn in de ontwikkeling van 
een zorgzame wijk, waarbij bewoners van alle rang en stand elkaar beter 
leren kennen en samen werk maken van een warme samenleving. Hoe 
meer verbondenheid, hoe meer levensvreugde. 

Dit cahier laat de initiatiefnemers, buurtbewoners en zorgpartners aan 
het woord. De eerste ideeën voor dit project ontstonden in 2015. Als alles 
volgens plan verloopt, kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen in 
2020.
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