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Een nieuwjaarsdrink zat er door de coronamaatregelen niet in voor de bewoners van de Melkaderlaan 

maar dankzij een houten wensboom voor het buurtlokaal ‘Room 98’, konden de bewoners elkaar toch het 

beste wensen. De wensboom blijft nog tot de lente in de wijk staan. 

“Dat iedereen elkaar terug stevig kan knuffelen en we terug volop van het leven mogen genieten!”  Het is 

één van de vele wensen voor 2021 die in de wensboom hingen. 

Bewoners verbinden 

“Het is in deze tijden belangrijk dat mensen zich met elkaar verbonden voelen”, legt buurtwerker Nathalie 

uit. “Normaal zouden we als buurtwerkers allerlei activiteiten opzetten om mensen samen te brengen. Dat 

kan nu niet, dus gingen we op zoek naar een alternatieve actie.  We zijn blij dat we voor dit project met de 

mensen van de Werklift (maatwerkbedrijf van Groep INTRO) konden samenwerken. Zij creëerden een 

prachtige houten boom voor ons. De wensboom is een succes. Al gauw hing de boom vol met warme 

wensen.” 

Warme wensen van de schepen 

In veel wensen lezen we de hoop dat corona voorbij mag zijn, dat we elkaar terug kunnen ontmoeten. 

Maar bewoners schrijven ook meer specifieke wensen over het samenleven in de wijk, over kunnen 

voetballen of een nieuwe winkel in de buurt. Ook Dirk van Esbroeck, de schepen van Sociale zaken, hing 

een wens in de wensboom.  Als schepen van sociale zaken ondersteunt hij het buurtwerk in de wijk en 

draagt het project een warm hart toe.  

Buurtopbouwwerk in Beveren 

De wensboom is een initiatief van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen . Sinds begin september zijn 

twee buurtopbouwwerkers van vzw Samenlevingsopbouw aan de slag in de Melkaderlaan. In deze sociale 

woonwijk kregen ze een lokaal ter beschikking via de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Dankzij 

een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Beveren krijgen ze de kans om de komende jaren te 

werken aan het versterken van de wijk, samen met de bewoners.  
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Wegens succes verlengd 

Wie een bezoekje brengt aan de wijk kan op zoek gaan naar de wensboom, wensen lezen of eventueel zelf 

nog eentje toevoegen. De mobiele wensboom blijft nog tot de lente in de wijk staan. Voor een houten 

wenskaart kan je terecht in het wijklokaal (Room 98(. De komende maanden gaat Samenlevingsopbouw 

verder met de wensen aan de slag om nieuwe acties op te zetten die het samenleven in de buurt moeten 

bevorderen.  
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