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18 november 2022 
PERSBERICHT 
 

Vzw Seniors Services 
viert haar dertigjarig 
bestaan! 

 

Op initiatief van schepen van Sociale Zaken Fabienne Miroir, met de steun van burgemeester van 

Anderlecht Fabrice Cumps en het schepencollege, viert de vereniging Seniors Services op 25 

november haar 30e verjaardag in het woonzorgcentrum J. Van Hellemont. 

 

De in 1992 opgerichte vzw Seniors Services begon haar activiteiten met de oprichting van het centrum 

Herfstzon. Dit centrum werd opgericht na een onderzoeksproject van de ULB over het parcours van de 

afhankelijke bejaarde. Het centrum is ook het resultaat van de wens van de gemeente om de verschillende 

actoren te coördineren teneinde senioren de mogelijkheid te bieden om nog zo lang mogelijk en in de 

beste omstandigheden thuis te blijven wonen. Zo ontstond het eerste dagcentrum in het Brussels Gewest, 

dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot hét Europese referentiecentrum voor de verzorging van 

Alzheimerpatiënten.  

 

Het team streeft ernaar de bewoners een uitgebreide, hoogwaardige zorg te bieden die verschillende 

disciplines combineert (fysiotherapie, logopedie, verpleging). Dit omvat zowel maaltijden als dagelijkse 

activiteiten om de cognitieve en fysieke vermogens te stimuleren en iedereen in staat te stellen om zich 

gewaardeerd te voelen, zich open te stellen voor anderen, zijn of haar wensen te uiten en de sociale 

banden te herstellen. 

 

Er werd ook een sociale vervoersdienst opgezet om de bewoners van en naar het centrum te brengen. 

Sinds 2021 werd deze dienst uitgebreid tot de hele gemeente: alle Anderlechtenaren met fysieke 

problemen mogen hier beroep op doen om bijvoorbeeld naar de dokter te gaan, boodschappen te doen, 

enz. 
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"De vereniging heeft als doel om senioren te ondersteunen: Het dagcentrum Herfszon is er enerzijds om 

de families te ontlasten, maar ook en vooral om de bewoners te stimuleren en de evolutie van de ziekte 

te vertragen. Na 30 jaar kunnen we zeggen dat dit ook effectief werkt. Het sociaal vervoer speelt daarin 

een sleutelrol, zonder hen zouden veel bewoners niet naar het centrum kunnen komen. Bovendien helpen 

ze de inwoners van Anderlecht bij hun dagelijkse verplaatsingen. Wij zijn trots op onze teams", aldus 

Fabienne Miroir, schepen van Sociale Zaken en voorzitter van de vereniging Seniors Services. 

 

"De teams van centrum Herfstzon en van de sociale vervoersdienst doen fantastisch werk, dat niet elke 

dag gemakkelijk is, maar dankzij hen wordt het leven van Anderlechtenaren die hun autonomie verliezen, 

gemakkelijker gemaakt", voegt Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, eraan toe. 

 

Meer info: 02 558 08 43  

 

 


