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Broeders van Liefde producties presenteert: een fi lm over de nieuwe missie. Broeders van Liefde producties presenteert: een fi lm over de nieuwe missie. 
Eerlijk en recht uit het hart. 11 medewerkers getuigen over hun persoonlijke missie. Eerlijk en recht uit het hart. 11 medewerkers getuigen over hun persoonlijke missie. 

Bekijk deze aangrijpende fi lm nu op Dichtbij TV samen met de exclusieve Bekijk deze aangrijpende fi lm nu op Dichtbij TV samen met de exclusieve 
making of 'De Missie' door Koen De Fruyt.making of 'De Missie' door Koen De Fruyt.

MET BROEDER LUC MAES | CHRISTIAN BODIAUX | MONIQUE MARTENS | NATACHA PYPE | JOLIEN DE VEIRMAN | HILDE DELARUE | JÜRGEN QUINTYN FREDERICK VAN DER SYPT | TOM SMET | ASTRID PEETERS | JENT DOMSMET BROEDER LUC MAES | CHRISTIAN BODIAUX | MONIQUE MARTENS | NATACHA PYPE | JOLIEN DE VEIRMAN | HILDE DELARUE | JÜRGEN QUINTYN FREDERICK VAN DER SYPT | TOM SMET | ASTRID PEETERS | JENT DOMS

integraal te streamen via integraal te streamen via 
www.dichtbijmagazine.bewww.dichtbijmagazine.be
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E D I TO
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Wordt ‘klimaatspijbelaars’ het woord 
van 2019? Ze zorgen in onze leraars-
kamer alvast voor interessante dis-
cussies. ‘Gun ik mijn leerlingen hun 
moment van burgerlijke ongehoor-
zaamheid?’
In mijn lessen spoor ik jonge mensen 
aan om kritische burgers te worden. 
Om zich te bekommeren om de we-
reld rondom hen. Ik merk hoe moei-
zaam de actualiteit hun leefwereld 
bereikt. Al te snel denken we daarom 
van deze generatie dat de wereld 
buiten Instagram en Facebook hen 
niet al te veel kan boeien.
Maar plots staan ze daar … met 
35.000 tegelijk rond één gedeelde 
bekommernis: ‘Er is geen planeet B!’ 
35.000 jongeren stellen het huidige 
klimaatbeleid in vraag. Prof. Huyse 
van de KULeuven ging op zoek naar 
de motivatie voor hun strijd. “Dit is 
de eerste generatie die beseft dat zij 
de slachtoffers zullen zijn van kli-
maatverandering”  Ik geef hen een 
10 op 10 voor DURF.  Ik had duidelijk 
hun maatschappelijke betrokken-
heid onderschat. 
En ik kan de kritische stemmen 
begrijpen. Waarschijnlijk is de be-

WIE IS?
ILSE DE JONGHE
 Ilse is leerkracht Cultuurweten-
schappen aan secundaire school 
Sint-Paulus in Gent.

 Ze woont samen met haar partner 
en hun 2 dochters: Camille (8) en 
Lou (10).

 Haar favoriete boek: Oorlog en 
Terpentijn van Stefan Hertmans. “Bij 
het lezen van dit boek werden de 
gruwelijkheden van WOI mij pas heel 
duidelijk.”

KLIMAATSPIJBELAARS KLIMAATSPIJBELAARS 

VOOR HUN 

DURF 

Al te snel denken we Al te snel denken we 
van onze jongeren van onze jongeren 
dat de wereld buiten dat de wereld buiten 
Instagram en Facebook Instagram en Facebook 
hen niet al te veel kan hen niet al te veel kan 
boeiboeienen

kommernis niet bij alle jongeren even 
groot en misschien bergen ze hun 
eigen privileges nog niet zo snel op. 
Maar ik ben tevreden dat deze jonge-
ren gesteund worden door hun eigen 
omgeving en hun school. Zo kunnen 
ze zonder al te grote gevolgen gaan 
betogen voor hun toekomst. 
Elke donderdag zie ik de lege stoelen 
in mijn klas en ben ik stiekem fi er op 
deze klimaatspijbelaars.

dichtbij maart 2019 | 3
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K O R T

Naar de markt
VOOR EEN KLEINERE 

VOETAFDRUK
Patrick Van Den Broeck van MFC 
Sint-Gregorius in Gentbrugge is 
één van de initiatiefnemers om 
klimaat en ecologie in de kijker 
te zetten. Voor de eerste keer 
organiseren ze er nu een duurza-
me markt! “Op onze groene site 
brengen we op zondag 9 juni 2019 
heel wat facetten van duurzaam-
heid samen in één markt. Door-
spekt met veel kinderanimatie en 
duurzame terrasjes kunnen be-
zoekers proeven, ontdekken en 
ondervinden hoe we samen onze 
voetafdruk kunnen verkleinen. Er 
is een ruim aanbod; van ‘benove-
ren’ en mobiliteit tot voeding en 
tuintips. We organiseren geleide 
wandelingen in de buurt, work-
shops, nodigen gastsprekers uit 
en laten de bezoekers proeven 
van verschillende ambachten.” 
Ernaast vindt er een particuliere 
verkoop van tweedehands ma-
teriaal plaats. Door deelname 
aan de markt steun je bovendien 
de interne projecten van MFC 
Sint-Gregorius." 

  Katrien Douchy 

De gocart
VAN HET P.C. DR. GUISLAIN

  Elke Van der Velde |    Dirk Stallaert

K

De gocartDe gocart
Vertrouwen, respect, betrokken-
heid, transparantie. Dat zijn de vier 
kernwaarden van het psychiatrisch 
centrum Dr. Guislain. Tijdens een 
nieuwjaarsreceptie in januari wer-
den ze offi cieel voorgesteld aan het 
personeel. 

De kernwaarden zijn het resultaat 
van een denkoefening die in 2017 
begon. Alle collega’s kregen toen 
tijdens een ‘world café’ de kans 
om aan te geven welke waarden zij 
belangrijk vinden en op welke ma-
nier ze in de werking van het P.C. 
tot uiting komen of zouden moeten 
komen. Daarna werden de meest 
gehoorde waarden in werkgroepen 
verder besproken en uitgediept. 

Het beeld dat doorheen dat hele 
traject bleef hangen? Dat van de go-
cart, als symbool voor de organisa-
tie die het P.C. Dr. Guislain wil zijn. 
Die gocart gaat alleen met vereende 

krachten vooruit, samen naar één 
gezamenlijk doel. Wie het moei-
lijk heeft, kan even de benen laten 
rusten om daarna weer hard mee 
te trappen. En net als de vier wielen 
van een gocart hebben ook de vier 
gekozen kernwaarden een invloed 
op elkaar en kunnen ze elkaar in 
balans houden. 

De gocart kon dus zeker niet ontbre-
ken toen de vier gekozen kernwaar-
den in januari aan alle medewerkers 
werden voorgesteld. Er waren een 
hapje en een drankje, een streepje 
muziek en het fi jne gezelschap van 
collega’s. Ook de zorgvragers van 
het P.C. konden niet ontbreken; een 
kleine delegatie kwam de tweede 
waarde, ‘respect’, voorstellen en 
legde uit wat dat voor hen betekent. 
En Dr. Guislain en Petra Jozefi na 
Triest (zus van de kanunnik), die za-
gen dat het goed was.  

4 | dichtbij maart 2019
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Scholen
BROEDERS VAN LIEFDE MOEDIGEN LEERLINGEN 

AAN OP TE KOMEN VOOR ONZE PLANEET

  d ienst  communicat ie |    Sophie Callewaert

OPEN MIND AWARDS
Zorgnet-Icuro heeft de eerste 'Open Zorgnet-Icuro heeft de eerste 'Open 
Minds Awards' uitgereikt. Met de prijzen Minds Awards' uitgereikt. Met de prijzen 
wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken 
voor een betere geestelijke gezond-voor een betere geestelijke gezond-
heid in de kijker zetten. In de categorie heid in de kijker zetten. In de categorie 
‘Mijn zorg is betekenisvol’ is de winnaar ‘Mijn zorg is betekenisvol’ is de winnaar 
'Op weg met Open Dialogue’. Dit pro-'Op weg met Open Dialogue’. Dit pro-
ject wordt onder meer getrokken door ject wordt onder meer getrokken door 
Dominique Degrande, psycholoog bij P.C. Dominique Degrande, psycholoog bij P.C. 
Sint-Amandus. Sint-Amandus. 

SPAGHETTIFESTIJN BLOEMENSTAD 
De werking van Bloemenstad vzw steu-De werking van Bloemenstad vzw steu-
nen en intussen genieten van lekkere nen en intussen genieten van lekkere 
spaghetti à volonté? Kom dan op zater-spaghetti à volonté? Kom dan op zater-
dag 23 maart naar het spaghettifestijn dag 23 maart naar het spaghettifestijn 
dat zal plaatsvinden in het hoofdgebouw dat zal plaatsvinden in het hoofdgebouw 
van MFC Sint-Jozef (Ebergiste De Dey-van MFC Sint-Jozef (Ebergiste De Dey-
nestraat 1 in Gent). De opbrengst gaat nestraat 1 in Gent). De opbrengst gaat 
integraal naar de ondersteuning van hun integraal naar de ondersteuning van hun 
activiteiten, kampen en vormingen voor activiteiten, kampen en vormingen voor 
vrijwilligers. vrijwilligers. www.bloemenstad.bewww.bloemenstad.be

JOBEXPO OP SINT-LAURENS 
De secundaire scholen Sint-Laurens in De secundaire scholen Sint-Laurens in 
Zelzate en Wachtebeke nodigden enkele Zelzate en Wachtebeke nodigden enkele 
grote bedrijven uit op school voor een grote bedrijven uit op school voor een 
jobexpo. Leerlingen BSO en TSO uit het jobexpo. Leerlingen BSO en TSO uit het 
6e middelbaar konden op gesprek bij 6e middelbaar konden op gesprek bij 
onder meer ArcelorMittal, Volvo, Lotus onder meer ArcelorMittal, Volvo, Lotus 
Bakeries, de Federale Politie en Fluvius. Bakeries, de Federale Politie en Fluvius. 

MFC SINT-JOZEF OVERPRIKKELD
In het project ‘van overprikkeld naar In het project ‘van overprikkeld naar 
geborgen’ verkende het Kinderrechten-geborgen’ verkende het Kinderrechten-
commissariaat de beleving van kinderen commissariaat de beleving van kinderen 
en jongeren over afzondering. Er werd en jongeren over afzondering. Er werd 
een participatietraject georganiseerd in een participatietraject georganiseerd in 
MFC Sint-Jozef.  Enkele jongeren gingen MFC Sint-Jozef.  Enkele jongeren gingen 
samen met kunstenaar Pieter Malfl iet samen met kunstenaar Pieter Malfl iet 
van Artforum creatief aan de slag met van Artforum creatief aan de slag met 
deze ervaringen. Het resultaat was te deze ervaringen. Het resultaat was te 
zien in een expo op het MFC Sint-Jozef. zien in een expo op het MFC Sint-Jozef. 

TT E L E X

Sinds januari spijbelen er wekelijks 
heel wat van de 15.000 leerlingen 
uit scholen van Broeders van Liefde 
om te betogen in Brussel en ande-
re grote steden voor het klimaat. 
Het schoolbestuur en de scholen 
Broeders van Liefde staan positief 
tegenover dat engagement van jon-
geren om zich in te zetten voor een 
hoger doel zoals duurzaamheid en 
het milieu.

“Het zijn thema’s die in ons opvoe-
dingsproject een duidelijke plaats 
hebben”, verklaart Yves De Maer-
telaere, bestuurder-sectorverant-
woordelijke gewoon onderwijs. “We 
richten ons niet enkel tot het per-
soonlijke welbevinden, maar ook 
tot ‘de andere’ en de totale omge-
ving. Oproepen tot spijbelen voor 
het hogere doel vinden wij een sta-
tement van ‘collectief burgerlijk 

ongehoorzaam zijn’ en een signaal 
om het systeem eventjes ‘on hold’ 
te zetten en aandacht te vragen voor 
een betere toekomst. Elke verande-
ring heeft immers ook een prikkel 
nodig. Rebelleren heeft maar zin als 
je ergens tégen kunt zijn.”

De scholen registreren afwezighe-
den wettelijk als ‘spijbelen’ maar 
koppelen er verder geen bijkomen-
de negatieve sancties aan (tenzij er 
sprake is van problematisch spij-
belgedrag). Yves: “Leerlingen ver-
dienen de ruimte om te leren zelf 
geargumenteerde keuzes te maken 
op basis van beschikbare informatie. 
Het is een afwegen van vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Kiezen om te 
spijbelen voor het klimaat betekent 
de verantwoordelijkheid nemen om 
de gemiste lessen zelfstandig in te 
halen.” 

Meer nieuws lees je via Dichtbij  Extra, 
op www.dichtbijmagazine.be.
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De Facebookpagina van Dichtbij 
vind je door te zoeken op

‘dichtbijmagazine’.

intussen

q De nieuwe missie op Face-
book. Kraste je jouw missie in 
het vorige nummer van Dicht-
bij? Stuur ons via onze Face-
bookpagina een foto van hoe jij 
jouw opdracht realiseerde! 

w De nieuwe missie op Dichtbij 
TV. 11 medewerkers getuigen 
over hoe zij in hun job met de 
missie aan de slag gaan en 
Koen De Fruyt van de dienst 
Identiteit legt uit hoe deze tot 
stand is gekomen. Bekijk de 
fi lmpjes op de website van 
Dichtbij. 

e Still online. In decem-
ber 2018 verscheen het 3de 
nummer van Still magazine. 
(Her)lees nu ook alle versche-
nen artikels online via 
www.still-magazine.be. Je kan 
er ook de Bijbelse tekeningen 
van bestuurder en sectorver-
antwoordelijke buitengewoon 
onderwijs Nicolas Vandeweerd 
bewonderen. 

online

Winterfeest
MFC SINT-JOZEF

In MFC Sint-Jozef krijgen de medewerkers een winterfeest voorgescho-
teld, als alternatief voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. De rode loper 
wordt er uitgerold en de collega’s feestelijk onthaald door de leden van 
werkgroep waardering. De nieuwjaarhappening eindigde dit jaar met een 
knaller van een dansfeest. Het winterfeest vond zijn oorsprong in het vieren 
van het 5- jarig bestaan van de werkgroep waardering. Deze werkgroep 
kende zijn ontstaan in 2013: jaarlijkse worden er meerdere waarderende 
acties voor collega’s opgezet. 

  Liesbeth De Wilde

 Zuidactie 
2019 VAN START

   d ienst  communicat ie

29 januari 2019 betekende het 
startschot voor de Zuidactie van 
Fracarita Belgium, de NGO voor ont-
wikkelingssamenwerking van Broe-
ders van Liefde. De deelnemers aan 
de startdag konden onder meer 
proeven van inleef-workshops, een 
Rwandese lunch en een inspira-
tie-markt. Benjamin Nyssen, ver-
antwoordelijke voor de Zuidactie: “In 
2019 zetten we ons met de Zuidactie 
in voor blinde en slechtziende kin-
deren in Rwanda. Net als elk kind, 
hebben ook zij heel wat talenten. 
De structurele armoede in het land 
belet hen echter om die talenten te 
laten groeien. Maar in een heel bij-
zondere school van de Broeders van 
Liefde in Rwamagana krijgt hun ‘on-
gezien talent’ wel alle kansen.” 

Ambassadrice Sarah Vangeel ging 
op bezoek in de school. De neerslag 
van haar ervaringen zagen we in de 

nieuwe campagnefi lm die in pre-
mière werd voorgesteld op de start-
dag. Sarah: “Ik zag vooral kinderen 
die heel gemotiveerd waren om op 
eigen benen te staan. Zoals Bosco, 
die ervan droomt om muziekleraar 
te worden.” Onderwijs voor kinderen 
met een visuele beperking is echter 
erg duur, zeker in een laag-inko-
mensland als Rwanda. Leerlingen 
zoals Claude, wiens ouders het in-
schrijvingsgeld niet kunnen betalen, 
dreigen uit de boot te vallen. 

Bekijk de campagnefi lm ‘Ongezien 
Talent’ en kom meer te weten over 
de Zuidactie 2019 op de website: 
www.zuidactie.be

Lees ook het artikel met blinde 
leerkracht Geert Maeckelbergh 
op pagina’s 10-13 van dit nummer. 
Geert schreef het campagnelied 
voor de Zuidactie 2019.
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Sinds mijn 10e supporter ik voor KVC Sinds mijn 10e supporter ik voor KVC 
Westerlo. Westerlo. Ik weet nog hoe ik op de 
Chiro luisterde naar de bekerfi nale op 
de radio. Sindsdien ben ik de voetbal-
club actief beginnen volgen. In 2011 
reageerde ik op een Facebookoproep. 
De club was gedegradeerd naar 2e 
klasse en ze zochten een mascotte. Na 
een gesprek met de club werd ik dat. 
Het is inmiddels mijn 7e seizoen als 
‘Westelse Kemphaan’.

Als mascotte ben ik op elke thuis-Als mascotte ben ik op elke thuis-
wedstrijd aanwezig. wedstrijd aanwezig. Een halfuur voor 
de aftrap is er een fotomoment met 
de jeugdspelers, daarna groet ik het 
publiek en zweep ik het sfeervak 
(gereserveerd voor supporters van het 
1ste uur) op. Dat geeft een gewel-
dig gevoel. Gelukkig hebben we in 
Westerlo een enthousiaste supporters-
kern. Wanneer de sfeer in het stadion 
op punt staat, begeleid ik de spelers 
naar het veld en sta ik mee in de rij 
voor de hymne. Bij winst geniet ik op 
het veld na van de overwinningszege. 

verschillende bewoners. Een pluspunt 
is dat ik heel sociaal ben. 

Ik beleef de wedstrijden op een andere Ik beleef de wedstrijden op een andere 
manier dan vroeger.manier dan vroeger. Ik sta dichter bij 
de club en voel me meer betrokken. 
Het voelt geweldig om de ene dag een 
supporter te zijn van je favoriete club 
en de volgende dag de offi ciële mascot-
te te worden. Ik zie het als een unieke 
manier om met voetbal bezig te zijn. 

Vorig jaar nam ik deel aan een mascot-Vorig jaar nam ik deel aan een mascot-
tewedstrijd in Tilburg,tewedstrijd in Tilburg, samen met 22 
andere mascottes uit de Benelux. We 
werden beoordeeld op 3 verschillende 
disciplines: een parade, een danswed-
strijd en een loopwedstrijd. Uiteinde-
lijk eindigde ik na een hoogoplopende 
discussie tussen de juryleden op de 
4de plaats. Hét hoogtepunt tot nu toe 
was echter de kampioenswedstrijd van 
seizoen 2013-2014. Het betekende de 
terugkeer van KVC Westerlo naar 1ste 
klasse en een hele nacht feesten.

ANDERS BEKEKEN

FEEST MET DE KEMPHAAN
Jonathan Wuyts 

  Veerle Frissen |   Bart  Moens

WIE IS?
JONATHAN WUYTS
 Jonathan is 27 jaar oud

 Hij werkt als begeleider in PVT De 
Wijngaard, afdeling De Wingerd in 
Westmalle.

 Jonathan speelt volleybal en is 
drummer in een coverband.

 Hij is regelmatig te vinden op een 
voetbalwedstrijd in de Belgische 
competitie. Samen met zijn vriendin 
en beste vriend heeft hij bovendien 
een abonnement op de Nederlandse 
club NAC Breda.

Zowel als mascotte als in mijn job als Zowel als mascotte als in mijn job als 
begeleider is het sociale aspect on-begeleider is het sociale aspect on-
ontbeerlijk.ontbeerlijk. Op de fandag in de zomer 
probeer ik zoveel mogelijk supporters 
gelukkig te maken met een foto en een 
handtekening, ook als het heel druk 
is en de temperatuur in het pak hoog 
oploopt. Op mijn werk is het op druk-
ke momenten niet altijd gemakkelijk 
om de aandacht te verdelen over de 
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Wat wou je later worden toen je 
kind was? Op mijn 15e wist ik dat ik 
verpleegkundige wou worden. Mijn 
leraar economie heeft nog 3 jaar 
tevergeefs geprobeerd mij op andere 
gedachten te brengen.

Wat had je aan op je allereerste werk-
dag?  Als er nu één ding is waar ik 
niet mee bezig ben, dan is het kledij 
en mode. Ik herinner me dat ik een 
witte schort droeg, want mijn eerste 
werkervaring was in de thuiszorg.

Welke levende persoon bewonder je 
het meest en waarom? Mensen met 
een mentale of fysieke beperking 
die erin slagen om een rijk leven uit 
te bouwen, ondanks en dankzij de 
beperking.

Wanneer ben je gelukkig? Een wande-
ling met het vrouwke, op uitstap met 
het gezin, een etentje met vrienden, 
op voetbalkamp met een bende van 
70 kinderen. Er is één constante 
op die momenten, ik ben dan niet 
alleen.

Hoe denk je dat je collega’s je ervaren?
Als iemand die betrokken is in de 
organisatie en ruimte laat voor per-
soonlijke groei. Ik kan ook moeilijke 
dingen bespreekbaar maken op een 
rustige manier.

Welke eigenschap zie je liever niet bij 
collega’s? Een gebrek aan zelfrefl ec-
tie. Kijk eerst kritisch naar jezelf, 
dan pas mag je ook kritisch naar 
anderen kijken.

Waar word je vrolijk van? Van (ver-
fi jnde) Nederlandstalige stand-up 
comedy. Ooit al van Najib Amhali 
gehoord?  Moet je minstens éénmaal 
gezien hebben in je leven. 

Je hebt niet alles zelf 
in de hand, ook al doe je 
ontzettend je best

Waar word je verdrietig van? Mensen 
die in kwaadheid blijven steken en er 
niet in slagen om water bij de wijn te 
doen. Zo’n verspilling van energie.

Waar trek je naartoe als je eens wil 
ontsnappen? Ik heb geen behoefte 
aan ontsnappen, maar des te meer 
aan ontspannen. Mijn wondermid-
deltjes: gaan sporten voor ‘den 
derde time’ of wat tokkelen op de 
piano.

Waar lig je wakker van? Meestal 
slaap ik nog voor ik mijn hoofd op 
het kussen heb gelegd. De zeldzame 
momenten dat ik wakker lig, denk ik 
aan onafgewerkte taken op het werk 
of klusjes thuis. 

Welk moment op je werk zal je altijd 
bijblijven? De fusie tussen P.C. Broe-
ders Alexianen en P.C. Sint-Amedeus 
tot P.C. Multiversum. Twee psychia-
trische centra die op amper 6 km van 
elkaar liggen, maar toch een wereld 
verschillen. 

Wat is het mooiste compliment dat je 
ooit kreeg? Naar aanleiding van dit 
interview. Een collega had aangege-
ven dat ik mijn job met heel mijn hart 
doe. Het deed extra deugd omdat er 
net op diezelfde dag zorgen waren op 
het werk. Ik heb mezelf beloofd dat 
ik ook meer complimentjes ga geven.

Wat heeft het leven jou geleerd? Dat 
zeer veel mensen het goed menen in 
het leven, maar niet allemaal. Dat je 
niet alles zelf in de hand hebt, ook al 
doe je ontzettend je best.

Wat is het dichtste dat je ooit bij de 
dood bent geweest? Op mijn 14e wou 
ik, tijdens het werken op het dak, 
testen of ik kon glijden op een nat 

dak met mos. Mijn pa kon me net op 
tijd onderscheppen in de dakgoot. 

Als je iets aan je werkomgeving zou 
mogen veranderen, wat zou dat dan 
zijn? De psychiatrische ziekenhuizen 
in België liggen bijna allemaal in een 
rustige en groene omgeving; zeer 
aangenaam om te werken. Sommige 
gebouwen zijn echter te verouderd 
voor een moderne psychiatrische 
hulpverlening. 

Hoe voelt liefde aan? Liefde is voor 
mij iets spontaans en wederkerig. 
Een knuffel van of aan mijn vrouw en 
kinderen, een onverwacht compli-
ment, het napraten na de voetbal-
wedstrijd… Op zulke momenten voel 
je dat de taken op het werk of het 
gebrek aan centen op de bank van 
weinig essentieel belang zijn. 

Wanneer ga je tevreden naar huis?
Eén zinvol gesprek met een me-
dewerker geeft mij veel meer 
werkvreugde dan 10 afgewerkte 
verslagen of procedures. 

 Waar droom je nog van? Ik zou graag 
eens de Kilimanjaro beklimmen. De 
andere grote droom, een motor, heb 
ik 3 jaar geleden gerealiseerd.

Hoe wil je herinnerd worden? Als een 
lieve echtgenoot, een goede papa, 
een fi jne vriend, een leuke collega, … 
als iemand die ze graag hadden.

Bart Goossens (41)
Adjunt-directeur zorg bij 
Zorggroep Multiversum

ANTWOORDEN VAN...

Bart antwoordde nog op enkele 
extra vragen. Lees ze allemaal via ons 
online luik Dichtbij Extra!
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  Károly Effenberger

Eén zinvol gesprek met een 
medewerker geeft me veel 
meer werkvreugde dan 
10 afgewerkte verslagen
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Geert begint elke les met een luis-
termoment. Hij maakt op voorhand 
een selectie van enkele nummers 
waarover hij een verhaal wil ver-
tellen. “Het helpt de leerlingen om 
hun gedachten te verzetten en zorgt 
voor kalmte bij het begin van de les.” 
Vaak is dat muziek die zijn leerlingen 
nog niet kennen, omdat ze er te jong 
voor zijn of omdat het buiten hun 
interessesfeer ligt. We maken onder 
andere kennis met de hit ‘First Time’ 
van Robin Beck uit 1989. De zangeres 
werd in één klap beroemd door de 
Coca Cola-reclamespot waarvoor ze 
het nummer initieel schreef. “Zoek 
het na de les maar eens op YouTube”, 
spoort Geert de leerlingen aan. “Ik 
wil maar zeggen dat je leven soms 
een heel onverwachte wending kan 
nemen als iemand je talent oppikt.”

Man on the Moon
Naast levenslessen en de kunst van 
het samenspel besteedt Geert ook 
aandacht aan de inkleding van het 
leslokaal. “Hoewel ik zelf blind ben, 
probeer ik in mijn lessen ook visueel 
te prikkelen, want ik moet er na-
tuurlijk rekening mee houden dat de 
leerlingen wél zien. Zo hangen er pos-
ters met daarop de artiesten van de 
maand. Als het van mij afhangt, komt 
er ook nog een projectiescherm waar-
op ik video’s kan afspelen.” Vandaag 
spelen de leerlingen ‘Man on the 
Moon’ van R.E.M., een nummer waar 
ze verleden week mee gestart zijn. 
Geert legt bevlogen uit welke akkoor-
den er moeten worden aangeslagen 
op de keyboards en de basgitaar en 
hij heeft meteen ook enkele instruc-
ties voor de ritmesectie klaar. 

VASTE STEK

 “IK STA MET MIJN HART TUSSEN 
DE LEERLINGEN, AL MOET IK MET MIJN 
VERSTAND SOMS BOVEN HEN STAAN”
Het sneeuwt voor het eerst dit jaar wanneer we naar Brussel trekken 
om een muziekles van leerkracht Geert Maeckelbergh bij te wonen. 
Geert is blind sinds zijn geboorte. Het schoolgebouw kent hij echter als 
zijn broekzak. Fijne vlokjes dwarrelen naar beneden op het moment dat 
Geert ons via de speelplaats naar zijn leslokaal leidt. Geert ontvangt 
in de muziekles van vandaag een klasje van 7 leerlingen uit het 3e 
middelbaar, allen met autisme. “Ik wil hen vooral laten ontspannen 
in het uurtje muziek dat er per week op het programma staat. Muziek 

brengt welkome rust in overprikkelde hoofden.”
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Geert Maeckelbergh
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Ik hou er niet van als 
mensen het blind zijn 
willen invullen in mijn 
plaats

WAT IS?
BUSO KI WOLUWE
 Het BuSO KI Woluwe behoort 
tot het Koninklijk Instituut Woluwe 
dat onderwijs en zorg biedt aan 
kinderen en jongeren met een 
auditieve of visuele beperking of 
een autismespectrumstoornis. 
 Het buitengewoon secundair 
onderwijs is er voor jongeren 
met een visuele beperking of 
autismespectrumstoornis. De 
school stelt de jongere centraal 
en streeft naar maximale 
zelfontplooiing.
 De school is gelegen in Sint-
Lambrechts-Woluwe, Brussel. 
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Positieve noot
Zelf is hij als pianist de leider van 
het samenspel. “Ik luister naar elk 
instrument en laat hen desnoods 
10 keer opnieuw beginnen om alles 
onder de knie te krijgen. Die structuur 
en standvastigheid hebben de leer-
lingen nodig. Een sessie zou anders 
al snel uitmonden in chaos. Als er 
iemand niet mee is, besteed ik er 
extra aandacht aan zodat die leerling 
op het einde van de les ook met een 
ontspannen gevoel naar buiten gaat. 
De muziekles dient om een halfuurtje 
aan niets te denken. Ze hoeven niet te 
piekeren over iets wat minder lukte. 
Ik eindig elke les met een positieve 
noot en benadruk dat ze het goed 
hebben gedaan.”

Glijden
Het is pauze. We vergezellen Geert 
naar de leraarskamer voor een snelle 
koffie. Om deze te bereiken moet 
Geert enkele gangen door, verschil-
lende deuren openen, een stuk 
speelplaats oversteken en een trap 
naar omhoog. Leerlingen begroeten 
hem veelvuldig onderweg of vertellen 
enthousiast over de sneeuwval. Een 
collega aan de koffiemachine wil 
het over de toestand van de wegen 
hebben.  “Dat geeft niet”, antwoordt 
Geert, “ik heb glijdende uren.” Mor-
gen bedenkt hij een variant op deze 
mop, kondigt hij alvast aan.

Braaf zijn en luisteren
“Ik geef sinds 2001 les aan het 
Koninklijk Instituut Woluwe. Het 
contact met de andere leerkrachten is 
zeer goed; sommige zijn zelfs hechte 
vrienden geworden.” Zelf liep Geert 
er ook enkele jaren school, toen 
het nog uitsluitend een school voor 
jongeren met een visuele en auditieve 
beperking was. De laatste twee jaren 
van zijn middelbare schoolcarrière 
rondde hij af in het gewoon onder-
wijs. Erna studeerde hij aan het 
conservatorium in Brussel. “Ik wou 
nooit leraar worden”, verrast Geert 
ons. “Mijn droom was om voltijds 
beroepsmuzikant te worden én me 
in te zetten voor een blindenschool 
in Afrika. Dat laatste stuitte op veel 
praktische bezwaren. In dezelfde 
periode kreeg ik plots het aanbod 
om op deze school te komen werken, 
op een moment dat ik me nog niet 
rijp genoeg voelde om voor een klas 
te staan. Ik wou absoluut niet tegen 
leerlingen zeggen dat ze braaf moes-
ten zijn en luisteren. Maar omdat ik 
wel met muziek kon bezig zijn, heb ik 
het een kans gegeven. En nu ben ik 
er nog!”

Hart versus hoofd
Geert heeft een springuurtje. Dat 
geeft ons de kans om dieper in te 
gaan op hoe hij het lesgeven ervaart. 

“Voor de klas staan, is doorheen 
de jaren veranderd. In het jaar dat 
ik startte, begon men net met het 
allereerste autismeklasje, 1u per 
week. Mijn directeur zei ‘je weet toch 
dat je ook zal moeten lesgeven aan 
kinderen met autisme?’ Dat had hij 
niet verteld tijdens mijn sollicitatiege-
sprek. Elk jaar kwam er een klasje bij. 
Ook worden de problemen waarmee 
de leerlingen kampen telkens com-
plexer. Sommige leerlingen hebben 
naast de diagnose van autisme ook 
ADHD, hechtingsmoeilijkheden, ge-
dragsproblemen of komen uit proble-
matische thuissituaties. Er komt meer 
en meer opvoeding bij kijken. Als 
leraar bewaar je natuurlijk afstand, 
maar voor sommige leerlingen kan ik 
iets veiligs en vaderlijks uitstralen. 
Bovenal verkies ik dialoog met ‘mijn 
kinderen’ ¬zoals ik ze vaak noem - , 
maar soms ontstaat er een conflict 
dat ik niet zelf kan oplossen. Als een 
leerling echt de anderen stoort, roep 
ik er iemand van de leerlingenbege-
leiding bij, die de leerling even uit de 
klas haalt. Ik wil niet blind zijn voor 
de problemen die zij ervaren. Als ze 
onrustig zijn, kijk ik eerst of ik er op 
dat moment zelf iets aan kan doen. Ik 
sta met mijn hart tussen hen, al moet 
ik met mijn verstand soms boven hen 
staan.”

Tovenaar
“Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen 
dat ik autisme een meerwaarde vind 
voor deze wereld. Ze beschikken 
bijvoorbeeld over een heel groot 
rechtvaardigheidsgevoel. Ook kan ik 
hun eerlijkheid en puurheid enorm 
appreciëren. Ze weten dat ze zich-
zelf mogen zijn, waardoor ik vaak 
een goede band krijg met hen. Het 
helpt ook dat ik zelf een beperking 
heb. Voor hen ben ik soms een soort 
tovenaar omdat ik het weet wanneer 
ze hun jas nog niet hebben uitgedaan 
of dat ze rechtstaan in plaats van te 
zitten. Na hun afstuderen, sturen ze 
me soms een vriendschapsverzoek 
op Facebook. Sommigen worden ook 

Niet elke les hoeft 
perfect te zijn. Als je 
pannenkoeken bakt, zit 
er ook af en toe eentje 
tussen die aangebrand is
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effectief muzikant, en hoewel dat 
leuk is om te vernemen, verwacht ik 
het zeker niet van hen. Mijn dag is 
goed als ik me ten volle heb gegeven 
om hen iets bij te brengen en ze hier 
met een positief, ontspannen gevoel 
naar buiten kunnen gaan. Muziek is 
voor jongeren met autisme immers 
vaak lawaai en een bron van ergernis. 
Door er orde in te scheppen, maak ik 
het opnieuw aangenaam. Niet elke les 
hoeft perfect te zijn. Als je pannen-
koeken bakt, zijn ze ook niet altijd 
even lekker, af en toe zit er eentje 
tussen die aangebrand is.”

Stekker
Geert informeert welke muziek we 
zelf graag horen. Hij heeft zin om een 
stukje te spelen wanneer er foto’s 
worden gemaakt. Het wordt Nick 
Cave met ‘Into my Arms’. “Wanneer ik 
geen les geef, treed ik regelmatig op 
als pianist. Ik geef les van maandag 
tot en met donderdag, dat zijn volle 
dagen. Op vrijdag kan ik me toeleg-
gen op muziek en de voorbereidingen 
van een programma dat ik op zondag 
maak met Follet voor seniorenzen-
der Eclips TV. Ten slotte doe ik nog 
vrijwilligerswerk in een rusthuis waar 
ik piano speel en verhalen vertel voor 
ouderen met dementie. Zij zingen of 
dansen, soms brengt hen dat terug 
naar de tijd van toen. Eén dag per 
week trek ik er de stekker uit, dan 
werk ik niet voor school en beant-
woord ik geen mails of telefoons. Ik 
doe enkel de dingen die ik wil doen. 
Dat is echt nodig om mijn batterijen 
op te laden en alles los te laten.”

Onder nul 
Het is ondertussen middag. We 
besluiten om terug ‘kantoorwaarts’ 
te keren en Geert te laten genieten 
van zijn pauze. Maar eerst wil hij 
nog iets kwijt. “Ik vind het jammer 
dat er nog steeds misvattingen over 
blinde mensen bestaan. Ik hou er niet 
van als mensen het blind zijn willen 
invullen in mijn plaats. Mensen 

gesprekjes op een dag. Het is fijn 
als mensen me helpen, want alles 
alleen doen, vergt veel concentratie. 
Soms voelt mijn hoofd aan als een 
harde schijf van een computer waar 
gigantisch veel data in opgeslagen 
zijn. Duizenden liedjes, alle stemmen 
van de mensen die ik ontmoet, de 
route die ik moet onthouden om naar 
school te komen…”
We denken erover na wanneer we 
door de sneeuw naar de metrohalte 
schuifelen. Geert mag zichzelf dan 
wel vergelijken met een computer, 
voor zijn leerlingen, de overige leer-
krachten en zijn vrienden is hij vast 
en zeker in de eerste plaats een man 
met een groot hart en een eindeloze 
liefde voor muziek. “Volgende keer 
spelen jullie mee hè?”

vinden het moeilijk om te begrijpen 
dat je ondanks een beperking toch 
van het leven kan genieten, of gaan 
ervan uit dat ik niet werk. Ik ervaar 
dat mensen die blind of doof zijn nog 
te vaak als mindervalide beschouwd 
worden. Daar kan ik erg droevig over 
zijn. Alsof we, omdat we één zintuig 
missen, niet zouden kunnen denken 
en problemen oplossen. De maat-
schappij bepaalt voor ons hoe onze 
beperking eruit ziet, we moeten vaak 
onder nul beginnen. In Scandinavi-
sche landen zeggen mensen, ‘ik kan 
me het niet voorstellen hoe het moet 
zijn om blind te zijn, maar als je zegt 
wat ik moet doen, zal ik helpen.’ In 
België heb ik vaak het gevoel dat ze 
zich het niet kunnen voorstellen, en 
er daarom ook maar niet over begin-
nen.”

Harde schijf
Maar Geert eindigt net zoals in 
zijn lessen met een positieve noot 
wanneer hij snel informeert hoelang 
onze terugreis duurt. “Elke ochtend 
sta ik om kwart na 6 op om op tijd 
op school te geraken”, vertelt hij 
enthousiast. “Daarvoor wandel ik een 
kwartier naar het station en neem 
vervolgens de trein, de metro en de 
bus. Ik heb nooit een ochtendhu-
meur. Overal zijn er wel mensen die 
aanbieden om te helpen en daardoor 
heb ik verschillende aangename 

Ik eindig altijd met 
een positieve noot en 
benadruk dat mijn
leerlingen het goed 
hebben gedaan

WIE IS?
GEERT MAECKELBERGH
 Geert (45) woont in Halle en is 
leerkracht muziek, Frans en PAV (project 
algemene vakken) in het BuSO KI 
Woluwe in Sint-Lambrechts-Woluwe.  
Hij heeft een visuele beperking. 
 Geert heeft het record ‘het langst aan 
1 stuk door muziek spelen’ op zijn naam 
staan, namelijk 11 uur en 18 minuten 
(zelfs zonder toiletpauze). Hij hoopt 
zijn record binnenkort te verbreken. De 
opbrengst gaat naar de Zuidactie van 
2019: Ongezien Talent van Fracarita 
Belgium.
 Geert schreef het campagnelied voor 
dezelfde Zuidactie ten voordele van een 
school van Broeders van Liefde voor 
blinden en slechtzienden in Rwamagana, 
Rwanda. Beluister zijn lied en vind meer 
info en tips om in onderwijs, welzijn en 
zorg campagne te voeren op  
www.zuidactie.be
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GESPOT
  Veerle Frissen

D.A.I.
“Al een tijdje rijpte het idee om een hond op 
de afdeling voor verslavingszorg te brengen”, 
legt Katrien Vancoppernolle, psychomotorisch 
thera peute bij Opname 3 van psychiatrisch cen-
trum Dr. Guislain in Gent uit. “Deze ‘Dog Assi-
sted Interventions/Interactions’  of D.A.I. zijn 
onderdeel van het therapeutisch aanbod. Twee-
maal per week komt Labradoodle Patrasche een 
dag naar de afdeling. De hond houdt de patiën-
ten een spiegel voor, maar veroordeelt hen niet. 
Zowel de hond als Katrien kregen een speciale 
opleiding. “Voor de patiënten is het een manier 
om uit die vicieuze cirkel van verslaving te stap-
pen”, vertelt Katriens collega Magali Vanelde-
ren. “Ze verleggen hun focus, denken niet meer 
louter aan het eigen overleven. Het is een heel 
laagdrempelige vorm van therapie.” En als zijn 
werk er op zit, mag Patrasche mee naar huis met 
Kaatje, de dochter van Katriens collega Ariane 
Vandenabeele. 

Het volledige interview met Katrien lees je op 
www.dichtbijmagazine.be

  Veerle Frissen
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IMIN MEMORIAM

Br. Jaak Meylaers      
° 1920 †2019

Broeder Jaak was een zachte man met 
zin voor schoonheid en goedheid. Hij 
had vele talenten die hij gul deelde met 
anderen.
In 1939 voltooide hij zijn opleiding als 
onderwijzer. Hij studeerde verder aan 
de regentenschool in Brussel. Later 
volgden er nog verschillende opleidin-
gen aan de kunstacademie van Antwer-
pen, het Hoger Godsdienstinstituut in 
Leuven en een taalopleiding in Parijs. 
Broeder Jaak was een gewaardeerde le-
raar wetenschappen, talen en tekenen.  
Van 1944 tot 1967 was hij afwisselend 
leerkracht en/of directeur in de scho-
len van Deurne, Turnhout, Brugge, 
Sint-Truiden en Merksem. Vanaf 1967 
vertrok hij als broeder-missionaris 
achtereenvolgens naar Rwanda, Con-
go en Zuid-Afrika. Na zijn terugkeer in 
1978 was hij eerst directeur in Woluwe 
en vanaf 1982 in Mortsel, waar hij het 
economaat op zich nam. Verder zette 
Broeder Jaak zich in voor de vernieu-
wingsbeweging binnen de Rooms-Ka-
tholieke Kerk en begeleidde hij lezingen 
voor ‘Kernen van hoop’ rond de spiritu-
aliteit van stichter Petrus-Jozef Triest.  
Vanaf 2008 deed Broeder Jaak het rus-
tiger aan en sloot hij zich aan bij de 
broedergemeenschap in Sint-Job-in-’t 
Goor, waar hij nog 10 jaar genoot van 
de natuur en veel tijd besteedde aan 
gebed en refl ectie. De laatste maanden 
van zijn leven verbleef hij in het kloos-
ter-rusthuis Sint-Jan in Zelzate, waar hij 
heel even de oudste broeder werd in de 
congregatie, op weg naar de 100.  

Broeder Jaak is overleden 
op 11 januari 2019.

Br. Jules Cocquyt        
° 1925 †2018

Broeder Jules werd geboren in Lan-
degem, Oost-Vlaanderen. Hij stond 
bekend als een sober en spaarzaam 
man die zeer geliefd was. Broeder 
Jules had een bijzondere band met 
zijn familie. Bij elke belangrijke ge-
beurtenis konden ze rekenen op een 
brief, een attentie of een bezoek. 
Broeder Jules was in zijn professi-
onele leven onderwijzer en regent 
Germaanse Talen. Tijdens zijn car-
rière ontpopte hij zich tot een echte 
taalspecialist. Tot in 1966 mochten 
heel wat Vlaamse scholen Broeder 
Jules verwelkomen als leraar of als 
directeur. De toenmalige provinciale 
overste benoemde hem in 1966 tot 
zijn secretaris wegens zijn stiptheid, 
accuraatheid en dienstbaarheid. Zo 
groeide hij uit tot ‘de’ broeder-se-
cretaris, eerst in Gent, dan in Rome 
en daarna opnieuw in Gent. Verder 
maakte Broeder Jules deel uit van de 
redactie van Helpende Handen en 
van Psychiatrie en Verpleging.  
Broeder Jules was ook het hart van 
de broedergemeenschap. Hij was 
altijd als eerste in de keuken om 
voor het ontbijt te zorgen. Mensen 
die hem goed kenden, zijn dankbaar 
voor zijn trouwe vriendschap en zijn 
medeleven met hen die het moeilijk 
hadden. Broeder Jules kon genieten 
van een lang leven. De laatste 4 jaar 
verbleef hij in het klooster-rusthuis 
Sint-Jan in Zelzate. Hij werd 93.  

Broeder Jules is overleden 
op 31 december 2018.

Br. Piet Peeters     
° 1919 †2018

Net geen 100 jaar werd Broeder 
Piet. Hij stond bekend als een vrien-
delijke man met een aangenaam 
karakter. Er straalde van hem een 
inwendige rust uit, die zich uitdruk-
te in dienstbaarheid en een luiste-
rend oor voor iedereen die bij hem 
kwam aankloppen.
Na zijn opleiding als onderwijzer en 
later als opvoeder in het bijzonder 
onderwijs, kon Broeder Piet in 1940 
starten als broeder-onderwijzer in 
Hasselt. In 1948 werd hij benoemd 
in de oefenschool in Zwijnaarde. In 
1950 werd hij algemeen directeur van 
orthopedagogisch centrum Sint-Fer-
dinand in Lummen. Daar maakte hij 
kennis met de zorg en opvoeding van 
kinderen en jongeren met een men-
tale beperking. De liefde van Broeder 
Piet bleef echter uitgaan naar het les-
geven. In 1953 werd hij directeur van 
de lagere school in Lummen.  In 1955 
volgden Temse en daarna Gent.
In 1958 vertrok hij naar Congo waar 
hij 9 jaar les gaf in de school van 
Broeders van Liefde in Kabinda. On-
danks de vele moeilijkheden zou hij 
later heel dankbaar blijven terugkij-
ken naar die periode in zijn leven. 
In 1967 keerde hij terug naar België 
waar hij achtereenvolgens directeur 
van de lagere scholen in Essen, Turn-
hout en Gent werd. In 1981 werd hij 
de econoom van het psychiatrisch 
centrum in Dave, waar hij 32 jaar zou 
verblijven. Tot zijn gezondheid hem 
verplichtte naar woonzorgcentrum 
Sint-Arnold in Beernem te verhuizen.  

Broeder Piet is overleden 
op 28 november 2018.
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‘Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en je geld op doen?’ ‘Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en je geld op doen?’ Samson & Gert Samson & Gert 

wisten het al, ‘wisten het al, ‘10 miljoen gaat snel vervelen als je het met niemand kan delen’10 miljoen gaat snel vervelen als je het met niemand kan delen’. Bij Broeders van . Bij Broeders van 

Liefde is er heel wat geld te vLiefde is er heel wat geld te verdelen over de vele voorzieningen en scerdelen over de vele voorzieningen en scholen, maar onze organisatie holen, maar onze organisatie 

is zo gris zo groot met zooot met zoveel wveel werknemers dat erknemers dat een green groot bedroot bedrag onag onvermijdelijk vvermijdelijk vele kleine bedrele kleine bedragen agen 

maakt. Dus legden we voorzitter Raf De Rycke de 7 belangrijkste mythes over ons geld voor. En we maakt. Dus legden we voorzitter Raf De Rycke de 7 belangrijkste mythes over ons geld voor. En we 

luisterden naar cluisterden naar collega's in ollega's in  or orthopedagogisch cthopedagogisch centrum Hentrum Huize Tuize Terloo in Berloo in Bellingen, psellingen, psychiatrisch ychiatrisch 

centrum Asstcentrum Asster in Sinter in Sint-Truiden en secundaire school Emma-Truiden en secundaire school Emmaüs in Aüs in Aalter hoe het er in de pralter hoe het er in de praktijk aktijk 

aan toe gaan. Raf De Rycke: “De organisatie Broeders van Liefde is niet rijk en streeft dit ook niet aan toe gaan. Raf De Rycke: “De organisatie Broeders van Liefde is niet rijk en streeft dit ook niet 

na. Wij gebruiken onze overschotten om onze missie waar te maken.”na. Wij gebruiken onze overschotten om onze missie waar te maken.”

 Veerle Frissen,   Veerle Frissen,   Benus,  foto Raf  De Rycke:  Fred Debrock Benus,  foto Raf  De Rycke:  Fred Debrock

DOSSIERDOSSIER

Alles wat je altijd al wou weten over

het geld van 
Br oeders van Liefde
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BROEDERS VAN LIEFDE 
ZIJN RIJK
Raf: “Dat is nu eens echt een 
vooroordeel én een mythe. Die 
foute veronderstelling heeft 
natuurlijk alles te maken met de 
grootte van de organisatie. Als 
we alle fi nanciën optellen van 
al onze scholen en voorzienin-
gen, komen we vanzelfsprekend 
op een hoog bedrag uit. Maar 
vergeleken met andere scholen 
en voorzieningen van andere 
organisaties, komen we tot de 
conclusie dat we helemaal niet 
zo rijk zijn als mensen veron-
derstellen. In een ‘social profi t’ 
organisatie zoals de Broeders 
van Liefde is het bovendien 
geen doelstelling om rijk te zijn. 
De fi nanciële middelen die we 
ontvangen uit subsidies van de 
overheid, zijn een middel om 
de missie, die vertaald wordt 
in strategische en operatione-
le doelstellingen, te kunnen 
realiseren. Natuurlijk moet een 
organisatie, ook in de social 
profi t, voldoende overschotten 
realiseren, om de continuïteit te 
garanderen, moeilijke periodes 
te overbruggen of innoverende 
proefprojecten op te starten. 
We zijn wel rijk als we de inzet, 
de competenties en de talen-
ten van onze medewerkers in 
rekening brengen, net zoals we 
over een rijk spiritueel erfgoed 
beschikken.”

DE MIDDELEN VAN DE 
BROEDERGEMEENSCHAP 
EN VAN DE ORGANISATIE 
(MET ALLE SCHOLEN EN 
VOORZIENINGEN) ZITTEN IN 
ÉÉN GROTE POT
Raf: “Neen. Die verwarring bestaat 
nog steeds en dat komt natuurlijk 
omdat de broedergemeenschap (de 
familie) en de organisatie van scho-
len en voorzieningen (het bedrijf) de-
zelfde naam dragen. De middelen zijn 
echter volledig opgesplitst. Met de 
fi nanciële middelen van ‘het bedrijf’ 
maken we de uitbating van de vele 
scholen, voorzieningen en de centrale 
diensten mogelijk. Er gaat een grote 
som naar de dagelijkse werking, denk 
maar aan personeelskosten,  inves-
teringen, energiekosten, de aankoop 
van voedingsmiddelen en medicatie, 
… Wat overblijft kan besteed worden 
voor de werking van de organisatie. 
De fi nanciële middelen van ‘de 
familie’ of broedergemeenschap 
van de regio België zijn nodig om te 
voorzien in het levensonderhoud van 
de broeders en het ondersteunen van 
congregationele initiatieven die niet 
in aanmerking komen voor subsi-
diëring. Het is dus een ‘aparte pot’. 
Ze werden recent ingebracht in een 
private stichting. Dat is een juridische 
constructie vergelijkbaar met een 
vzw. De meeste congregaties hebben 
hun middelen in een stichting on-
dergebracht en onze broedergemeen-
schap deed dat in 2018 ook.”

WIJ HEBBEN ALLEMAAL EEN 
AMBTENARENLOON
Raf: “Neen. In de sector onderwijs worden 
directie en bijna alle leerkrachten recht-
streeks betaald door het departement on-
derwijs. Toch zijn het geen ambtenaren, 
maar werknemers binnen de organisatie 
Broeders van Liefde. 
Werk jij in een psychiatrisch ziekenhuis of 
orthopedagogisch centrum? Dat betekent 
evenmin dat je een ambtenaar bent. Jouw 
loon wordt wel betaald met overheids-
budgetten, aangevuld met persoonlijke 
bijdrages van de cliënten.  
Je moet weten dat de loonkosten ongeveer 
70 tot 80% van de uitgaven binnen onze 
organisatie bedragen. Overheidsfi nancie-
ring is gebaseerd op heel strikte regels. 
Geld krijg je van de overheid nooit als 
een geschenk. In de geestelijke gezond-
heidszorg verloopt de fi nanciering op 
basis van een totaal achterhaald systeem 
gebaseerd op structuurelementen zoals 
het aantal bedden. Het is beter om het 
budget te bepalen in functie van activi-
teiten, intensiteit van de zorg, kwaliteit 
en innovatie. Extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques of hospitalisatieverzeke-
ring komen dan weer niet in aanmerking 
voor subsidiëring, maar zijn een gunst 
van de werkgever.”

In de geestelijke 
gezondheidszorg verloopt 
de overheidsfinanciering 
op basis van een totaal 
achterhaald systeem

VOORZITTER RAF DE RYCKE WEERLEGT VOORZITTER RAF DE RYCKE WEERLEGT 

DE 7 BELANGRIJKSTE MYTHES DE 7 BELANGRIJKSTE MYTHES 
OVER ONS GELDOVER ONS GELD

111 333222
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De laatste jaren voelen we 
duidelijk aan dat het moeilijker 

wordt om break-even te 
draaien. We moeten steeds 

meer doen met steeds minder 
middelen

EEN DIRECTEUR VERDIENT VEEL   
Raf: “Wat is veel? In de social profi t sector is de 
loonspanning tussen de persoon die het meest verdient 
en hij of zij die het minst verdient beduidend lager dan 
in de profi t sector. Een directeur verdient meer. Dat 
klopt en heeft hoofdzakelijk te maken met zijn of haar 
complexere opdracht en de grote verantwoordelijkheid. 
Niet iedereen ziet het zitten om die opdracht op te 
nemen. Als organisatie moeten we daarom in zekere mate 
concurrentieel blijven en zorgen dat ook de dimensies 
verantwoordelijkheid, beschikbaarheid, complexiteit en 
leiderschap op een correcte wijze worden vergoed.

555

DE BROEDERS HEBBEN 
EEN BAKSTEEN IN HUN MAAG     

Raf: “Soms zeg ik inderdaad eens al grappend dat 
we rijk zijn aan bakstenen. We zijn een organisatie 
met een 200 jaar oude traditie en het behoort tot onze 
verantwoordelijkheid om als een goede huisvader 
zorg te dragen voor ons materieel erfgoed. Sommige 
gebouwen zijn geklasseerd, zoals de middenas van 
psychiatrisch centrum Sint-Kamillus in Bierbeek of 
het Dr. Guislainmuseum in Gent. Dat houdt specifi eke 
verplichtingen in. Een gebouw kan niet zomaar 
herbestemd worden en de fi nanciële lasten qua onderhoud 
zijn zwaar. De subsidies voor geklasseerde gebouwen zijn 
beperkt in vergelijking met de instandhoudingskosten 
en worden maar met mondjesmaat toegekend. Rijk 
aan bakstenen, ja, maar de waarde van de onroerende 
goederen is dus relatief.”

777

ER IS TE WEINIG GELD
Raf: “Dat is waar en niet waar. Het is onze 
verantwoordelijkheid om met de middelen van de 
overheid zo goed mogelijk onderwijs en zorg te leveren. 
Maar het is altijd afwachten welke subsidies we krijgen. 
De laatste jaren voelen we duidelijk aan dat het moeilijker 
wordt om break-even te draaien. We moeten steeds meer 
doen met steeds minder middelen. Van een kikker kan 
je geen veren plukken. Kwaliteit en veiligheid zijn echter 
altijd prioritair. Een gebrek aan middelen mag zeker niet 
afgewend worden op de patiënt of cliënt. Het is dus elke 
keer weer een uitdaging. Het opstellen van een budget 
komt altijd neer op een goed onderbouwde afweging 
tussen de behoeften op het vlak van personeel, uitrusting 
en infrastructuur en de beschikbare middelen via eigen 
kapitaal, de overheid, sponsoring of bijdrages van de 
cliënten en patiënten. We keuren geen begrotingen goed 
die negatief zijn, tenzij tijdelijk en in uitzonderlijke 
situaties.”

666

ELKE SCHOOL OF VOORZIENING 
KRIJGT ELK JAAR HETZELFDE 
BUDGET

Raf: “Neen hoor. Elke voorziening of school maakt een 
begroting waarin investeringen en kosten ingeschat 
worden. Dat resultaat moet dan afgetoetst worden 
aan het verwachte overheidsbudget. Op basis daarvan 
wordt dan bepaald hoeveel fi nanciële middelen er 
nodig zijn. De meerjarige begrotingsvoorstellen worden 
met steun van de centrale diensten in jouw school of 
voorziening opgemaakt, vervolgens voorgelegd aan 
de raad van bestuur en fi naal goedgekeurd door de 
algemene vergadering. Specifi ek voor scholen bestaat 
er ook een ‘Infrastructuurfonds’ voor belangrijke 
investeringen. Daarin zetten alle scholen geld opzij gezet 
voor investeringen die één 
enkele school niet alleen 
kan dragen; het is een 
systeem gebaseerd 
op  een begrensde 
solidariteit. Er 
wordt op toegezien 
dat de verdeling 
eerlijk en volgens 
de specifi eke noden 
verloopt.”

444

Het geld van Br oeders van Liefde 

WIE IS?
RAF DE RYCKE
 Raf (70) is voorzitter van de 
organisatie Broeders van Liefde en 
vzw Asster. 

 Als auteur schreef hij on-
der meer mee aan de boeken 
‘ Strategisch management voor de 
gezondheids- en welzijnssector’ en 
‘Psychiatrie. Wat je moet weten’.  

 Raf houdt van zee, de Voerstreek, 
zwemmen, boeken van Alexis de 
Tocqueville en Stieg Larsson, en is 
fan van Lana del Rey , Roosbeef en 
St.Vincent. 
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VANWAAR KOMTVANWAAR KOMT

ONS GELD?ONS GELD?

3 FINANCI3 FINANCIËËLE UITDAGINGENLE UITDAGINGEN
IN JOUW SCHOOL OF VOORZIENINGIN JOUW SCHOOL OF VOORZIENING
Budgetten verdelen
AnnAnn: “Onze middelen worden ver: “Onze middelen worden ver--
deeld over de verschillende afdelin-deeld over de verschillende afdelin-
gen. Dat is een uitdaging. We houden gen. Dat is een uitdaging. We houden 
rekening met de doelgroep, met de rekening met de doelgroep, met de 
projectvereisten en met een aantal projectvereisten en met een aantal 
meer subjectieve en moeilijker in te meer subjectieve en moeilijker in te 
schatten parameters met betrekking schatten parameters met betrekking 
tot zorgzwaarte van de patiënten. Er tot zorgzwaarte van de patiënten. Er 
wordt dus jaarlijks in samenspraak wordt dus jaarlijks in samenspraak 

met de directie en de managers met de directie en de managers 
een personeelsbegroting gemaakt, een personeelsbegroting gemaakt, 
ziekenhuisbreed en per cluster tot op ziekenhuisbreed en per cluster tot op 
afdelingsniveau. Welke noden zijn er? afdelingsniveau. Welke noden zijn er? 
Vaak gaat het om totaal verschillende Vaak gaat het om totaal verschillende 
zorg, wat een vergelijking moeilijk zorg, wat een vergelijking moeilijk 
maakt. De algemene begroting wordt maakt. De algemene begroting wordt 
opgesteld voor 3 jaar en wordt jaaropgesteld voor 3 jaar en wordt jaar--
lijks herbekeken.”lijks herbekeken.”

Extra middelen vinden
IlseIlse: “Een groot voordeel van fond: “Een groot voordeel van fond--
senwerving is dat het mensen uit de senwerving is dat het mensen uit de 
omgeving wakker maakt voor onze omgeving wakker maakt voor onze 
noden. Bovendien hebben we een noden. Bovendien hebben we een 
dankbare doelgroep: mensen willen dankbare doelgroep: mensen willen 
graag geld investeren ten voordele graag geld investeren ten voordele 
van kwetsbare kinderen. Maar toch van kwetsbare kinderen. Maar toch 
vindt ik het persoonlijk wat dubbel. vindt ik het persoonlijk wat dubbel. 
Natuurlijk is fondsenwerving een Natuurlijk is fondsenwerving een 
heel dankbare job. Ik kan mensen heel dankbare job. Ik kan mensen 

DIMITRI PLAS:
“Het Sociaal Fonds is er om minder 
bedeelde ouders te helpen. Een vorm 
van solidariteit, typisch voor scholen 
van Broeders van Liefde”

Ann: “Ons psychiatrisch ziekenhuis 
Asster ontvangt voor haar dagelijk-
se werking subsidies of een Budget 
Financiële Middelen (BFM) van de 
federale overheid. Daarmee betalen 
we dan de personeelskosten, de 
informatica, de voeding, de was of 
de apotheekkosten. Een ziekenhuis 
is erkend voor bepaalde types van 
patiënten. De ene doelgroep vereist 
meer en ander zorgpersoneel dan de 
andere doelgroep. Op basis daarvan 
wordt bepaald hoeveel en welk soort 
medewerkers er minimum moeten 
zijn en worden er middelen vrijge-
maakt om die medewerkers te beta-
len. Dat is de theorie. In de praktijk 
is die koppeling vaak achterhaald. 
De populatie in een psychiatrische 
ziekenhuis verandert, er zijn bijvoor-
beeld meer en meer acute opnames, 
maar de subsidiëring is nog niet aan-
gepast daaraan. Het komt er daardoor 
dus op neer dat we soms meer zorg 
moeten verlenen met hetzelfde aantal 
werknemers.”
Ilse: “Orthopedagogisch centrum 
Huize Terloo ontvangt voor haar 

dagelijkse werking subsidies via het 
Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH). Daarnaast 
doen we aan fondsenwerving om 
extra middelen te bekomen voor het 
realiseren van onze missie. Dat geld 
besteden we aan materiële zaken 
zoals computers of speeltuigen of 
vernieuwingen aan de infrastructuur 
zoals het bouwen en inrichten van 
studio’s en kamertraining. Ook zetten 
we de opbrengsten via fondsenwer-
ving in om ondersteuning te bieden 
aan kampen of schooluitstappen aan-
gezien veel ouders niet over voldoen-
de financiële middelen beschikken 
om hun kind daaraan te kunnen laten 
deelnemen.”
Dimitri: “De werkingsmiddelen die 
onze school van de Vlaamse overheid 
ontvangt, hangen altijd samen met 
het aantal leerlingen. Aangezien 
onze school in een landelijke omge-
ving ligt, proberen we voornamelijk 
jongeren uit de eigen omgeving aan 
te trekken. Grote investeringen in 
schoolinfrastructuur worden gesubsi-
dieerd door AGION (Agentschap voor 

infrastructuur in het onderwijs) en 
dat voor 70% in het basisonderwijs 
en 60% in het secundair onderwijs. 
30 tot 40% van de investeringen 
draagt de school dus zelf. Daarvoor 
kunnen we beroep doen op het 
‘ Infrastructuurfonds’. Dat is een 
uniek fonds binnen Broeders van 
Liefde (zie eerder in dit dossier). 20 
à 29% van onze werkingsmiddelen 
storten we als scholengroep in dat 
fonds. Als er nieuwe investeringen 
nodig zijn, kan er beslist worden om 
een deel van het geld in het Infra-
structuurfonds toe te kennen aan de 
school die het nodig heeft. Die vorm 
van solidariteit laat toe aan scholen 
om de nodige infrastructuurwerken 
uit te voeren.” 
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Het geld van Broeders van Liefde 

HOE RAKEN WE AANHOE RAKEN WE AAN

EXTRA GELD?EXTRA GELD?

blij maken met geld. Maar aan de blij maken met geld. Maar aan de 
andere kant is het jammer dat we andere kant is het jammer dat we 
niet rond komen met de subsidies die niet rond komen met de subsidies die 
we ontvangen. Het is elke keer weer we ontvangen. Het is elke keer weer 
een uitdaging. We verwachten geen een uitdaging. We verwachten geen 
stoelen met gouden randen of krisstoelen met gouden randen of kris--
tallen glazen, maar de aankoop van tallen glazen, maar de aankoop van 
speeltuigen en computers kunnen we speeltuigen en computers kunnen we 
niet realiseren binnen het gesubsidi-niet realiseren binnen het gesubsidi-
eerde budget.”eerde budget.”

Onbetaalde facturen innen
DimitriDimitri: “Onbetaalde facturen zijn : “Onbetaalde facturen zijn 
een uitdaging voor elke school. De een uitdaging voor elke school. De 
boekhouding volgt ze bij ons op na boekhouding volgt ze bij ons op na 
telefonisch contact met de ouders. Af telefonisch contact met de ouders. Af 
en toe wordt ook de leerlingenbegeen toe wordt ook de leerlingenbege--
leiding ingeschakeld als het delicater leiding ingeschakeld als het delicater 
ligt. Voor ouders die een factuur niet ligt. Voor ouders die een factuur niet 
kunnen betalen, stellen we soms een kunnen betalen, stellen we soms een 
afbetalingsplan op. Al naargelang afbetalingsplan op. Al naargelang 
hun mogelijkheden, betalen ze 5, 10 hun mogelijkheden, betalen ze 5, 10 
of 15 euro per maand af. Op het einde of 15 euro per maand af. Op het einde 

van het schooljaar kijken we hoeveel van het schooljaar kijken we hoeveel 
schuld er nog rest. Als de factuur niet schuld er nog rest. Als de factuur niet 
volledig betaald kan worden, bestaat volledig betaald kan worden, bestaat 
er een Sociaal fonds. Alle ouders van er een Sociaal fonds. Alle ouders van 
onze leerlingen worden jaarlijks oponze leerlingen worden jaarlijks op--
geroepen om een gift te doen voor het geroepen om een gift te doen voor het 
Sociaal Fonds om minder bedeelde Sociaal Fonds om minder bedeelde 
ouders te helpen. Het is dus opnieuw ouders te helpen. Het is dus opnieuw 
een vorm van solidariteit, eveneens een vorm van solidariteit, eveneens 
typisch voor scholen van Broeders typisch voor scholen van Broeders 
van Liefde.”van Liefde.”

WIE IS?
ILSE DEREYMAEKER
 verantwoordelijke 
fundraising orthopedagogisch 
centrum Huize Terloo 

ANN HENDRICKX
 directeur patiëntenzorg 
psychiatrisch ziekenhuis Asster 

DIMITRI PLAS
 algemeen directeur van 
secundaire school Emmaüs 
Aalter, deel van Scholengroep 
Op Weg 

ILSE DEREYMAEKER:
“We verwachten geen stoelen met gouden 
randen of kristallen glazen, maar de 
aankoop van speeltuigen en computers 
kunnen we niet realiseren binnen het 
gesubsidieerde budget”

Ilse: “Serviceclubs uit de ruime-
re regio behoren tot onze vaste 
sponsors. Een ander groot deel komt 
uit projectfinanciering  via bijvoor-
beeld het Koning Boudewijnfonds 
of fondsen van financiële instel-
lingen. Daarnaast organiseren we 
2 evenementen per jaar: een kerst-
markt en een paellafestijn, wat onze 
bekendheid en sympathie in de buurt 
ten goede komt. Verder zijn er ook de 
kleine stortingen van particulieren, 
bijvoorbeeld om 1 bepaald kind te 
ondersteunen. Naast geld ontvangen 
we regelmatig giften in natura zoals 
speelgoed of fietsen, meestal van 
ouders waarvan hun kind op dezelfde 
school zit of van mensen uit de buurt. 
Ook handig meegenomen: tegenover 
onze voorziening bevindt zich een 
parochiezaal waar af en toe eetfestij-
nen plaatsvinden. Als er voedsel op 
overschot is, wordt het al eens naar 
hier gebracht. Dan staan er plots 
mosselen op het menu.”
Ann: “Af en toe worden er extra 
personeelsmiddelen toegekend in 
het kader van eventuele tijdelijk 

projecten van de overheid zoals meer 
plaatsen voor geïnterneerden. Ook 
worden er soms meer middelen per 
bed voorzien of zijn er specifieke 
statuten die bijvoorbeeld te maken 
hebben met de tewerkstelling van 
langdurig werklozen. Daardoor krijgt 
het ziekenhuis een gedeeltelijke sub-
sidie, maar moet het zelf ook voor een 
deel bijdragen. Ten slotte zijn er nog 
investeringssubsidies die we ontvan-
gen op Vlaams niveau. Die dienen om 
de gebouwen in stand te houden of 
voor nieuwbouwprojecten.” 
Dimitri: “Voor onze dagelijkse wer-
king ontvangen we een afgemeten 
budget. Het is niet voldoende, maar 
we moeten er wel mee rond komen. 
We ontvangen bijvoorbeeld slecht 760 
euro aan toelage voor ICT voor een 
totaal van meer dan 1000 leerlingen. 
In werkelijkheid hebben we jaarlijks 
25.000 euro nodig. We proberen dus 
op zoek te gaan naar alternatieve 
vormen van financiering. Sommige 
lokalen worden verhuurd aan de mu-
ziekschool of aan andere lokale part-
ners. Ook beantwoordden we een tijd 

geleden aan een projectoproep van 
minister Philippe Muyters. We ont-
vingen 100.000 euro voor de hernieu-
wing van onze sportinfrastructuur. In 
ruil voor die ondersteuning engage-
ren we ons om de sportinfrastructuur 
open te stellen naar sportclubs.”
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DE PIONIER

Brussen 
Heb je je al eens voorgesteld hoe het zou zijn om een 
broer of zus te hebben met een beperking? Hoe zou je 
reageren? Waar zou je van wakker liggen? Broers of zus-
sen van jongeren met een beperking (kortweg ‘brussen’) 
kampen met allerlei moeilijkheden. Er is soms een zeke-
re schaamte. Er is soms onbegrip. Brussen beleven het 
allemaal thuis, maar sparen dikwijls hun ouders. Die 
hebben immers hun handen vol met zorgen. De broer of 
zus zonder beperking  zet zich op de tweede plaats.

Drie jaar geleden zijn we daarom een brussengroep 
opgestart. Brussen van leerlingen met een matige tot 
ernstige mentale beperking die bij ons school lopen, 
krijgen de kans om deel te nemen aan een drietal 
activiteiten per schooljaar. Tijdens de jaarlijkse inleef-
namiddag wonen ze de dagactiviteiten van hun broer 
of zus bij en maken zo kennis met een schooldag in het 
buitengewoon onderwijs. Andere activiteiten, zoals 
samen iets eten, een concert meepikken of een film 
kijken, zijn er voor hen alleen. Tijdens zulke momenten 
komen de gesprekken op gang. Brussen zitten met veel 
vragen over de toekomst: ‘Wat als onze ouders er niet 
meer zijn?’ We geven ze de kans om te ventileren en 
hun zorgen uit te spreken. Ze vinden steun bij elkaar. 

Sinds 2018 ontvangen we als enige school structurele 
steun van de Koning Boudewijnstichting, naast de 21 
andere pilootprojecten rond brussen die in de prijzen 
vielen. We werken nauw samen met Tineke Moyson, die 
in het verleden onderzoek deed naar brussen binnen 
de Hogeschool Gent en een brussenkamp organiseert.  
De brussen bereiken we via brieven, de schoolweb-
site, onze Facebookpagina en gerichte e-mails. En we 
bereiden momenteel een welkomstboekje voor dat we 
vanaf volgend schooljaar meegeven aan de ouders bij 
inschrijving aan de school. Want ons doel is om alle 
brussen te bereiken die er nood aan hebben. 

KATRIEN PERSYN, LYNN DHONT 
& ELLEN BULTINCK 
 Katrien is verpleegster, Lynn is leerkracht Algemene 
en Sociale Vorming en Ellen is leerlingenbegeleidster. 
Ze zijn alle drie trekker van het brussenproject in BuSO 
School aan de Waterkant in Gent en kijken of ze het 
project kunnen uitbreiden naar andere campussen van 
MFC Sint-Jozef.  
 Wil je ook met brussen aan de slag? Contacteer 
Katrien, Lynn en Ellen via brussen@waterkant.be

BRU
SSEN

We geven brussen de We geven brussen de 
kans om te ventileren kans om te ventileren 
en hun zorgen uit te en hun zorgen uit te 
sprekenspreken
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AAN HET WOORD

  Matt ias Devriendt |    Bart  Moens

HET IS NOODZAKELIJK DAT DE 
VERVROUWELIJKING VAN DE WERKVLOER 
OOK TOT UITING KOMT IN DE LEIDING

Marcia De Wachter

Vrouwelijke topmanagers: ze zijn 
niet dik bezaaid. Toch was Marcia De 
Wachter als hoofd van de Nationale 
Bank jarenlang de belangrijkste 
vrouw in de Belgische fi nanciële 
wereld. Als lid van de raad van 
bestuur van onze organisatie trok ze 
bovendien volop mee aan de kar van de 
vervrouwelijking, het euthanasiedebat, 
de fi nanciën en onze nieuwe missie. 
“Veel mensen associëren ‘de broeders’ 
met iets uit ruwweg de jaren ’50. Dat 
jullie eigenlijk revolutionair zijn in deze 
tijd, is voor een buitenstaander moeilijk 
te geloven.”
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Het huis van Marcia De Wachter ligt 
op de taalgrens. Op kousenvoeten 
stapt ze naar de sofa. "Ja, in mijn 
familie is er ook een Dirk De Wachter. 
Maar hij is geen psychiater", lacht ze.   
2 fitnesstoestellen in haar woonka-
mer verraden hoe ze er op haar 65ste 
schijnbaar moeiteloos in slaagt fit 
en energiek te blijven. Begin januari 
legde ze haar engagement bij de Nati-
onale Bank en als lid van de raad van 
bestuur van de Broeders van Liefde 
neer om haar eigen bedrijf op te star-
ten. “Ik was destijds de eerste vrouw 
die in jullie bestuur zat”, vertelt ze. 
“Maar de voorbije 6 jaar waren we al 
met 3 vrouwen, hé.” 

dichtbij: 70 procent van de mede-
werkers van Broeders van Liefde 
is vrouw en toch hebben we een 
mannelijk imago. Vind je dat een 
probleem?
“Tja, de organisatie heet nu eenmaal 
Broeders van Liefde en niet Zusters 
van Liefde, hé (lacht). Kijk, het is 
noodzakelijk dat de vervrouwelij-
king van de werkvloer ook tot uiting 
komt in de leiding. Waren de meeste 
directieleden tot enkele jaren geleden 
mannelijk, dan is dat toch stilaan aan 
het veranderen. Maar zoiets realiseer 
je niet in 1 dag. Het heeft soms wat 
tijd nodig om vrouwen aan de top te 
krijgen.”

dichtbij: Dat klinkt alsof vrouwen 
het moeten aanleren…
“Neen, ik bedoel precies het omge-
keerde. De context moet klaar zijn 
om vrouwen tot hun recht te laten 
komen als leidinggevende. We moeten 
aandachtig zijn voor vrouwen die 
zin hebben om leiding te nemen in 
teams, hen begeleiden en zorgen voor 
een veilig en goed klimaat waarin 
ze leiding kunnen nemen. Mannen 
moeten aandacht hebben voor het 
feit dat vrouwen vaker onzeker zijn 
en meer dan mannen met de dub-
bele taak zitten om werk en gezin te 
combineren. Er is op dat vlak enorm 
veel veranderd. Moderne koppels heb-
ben vandaag een veel evenwichtiger 
man-vrouwverhouding dan vroeger, 

toen de vrouwen klein werden ge-
houden. Het valt mij trouwens op dat 
mannen van huisvrouwen vaak min-
der respectvol omgaan met hun vrou-
welijke collega’s op de werkvloer.”

dichtbij: Dat is een forse uitspraak.
“Dat kan, maar dat valt mij echt 
bijzonder op.”

dichtbij: Heb je zelf als vrouwelij-
ke topmanager meer weerstand 
ondervonden dan jouw mannelijke 
collega’s? 
“Ik behoor tot de eerste generatie 
vrouwen met een gezin die het in de 
centrale bankwereld heeft gemaakt. 
Daarvoor was dat onbestaande. De 
Bank was enorm militair en hiërar-
chisch georganiseerd. Ik was bijna 
altijd in een heel kleine minderheid. 
Als ik alleen als vrouw in een direc-
tiecomité zat, dan kreeg ik bij mijn 
input regelmatig de opmerking ‘ze is 
emotioneel’. Maar dat is precies wat 
heel vaak ontbreekt bij directieteams.  
Dat heet group thinking: 1 specifie-
ke basismanier van denken die alle 
andere opties uitsluit. 1 vrouw in 
een team zal dat niet veranderen. Ze 
schuiven haar zo opzij. Pas als meer-
dere vrouwelijke stemmen op hun 
eigen manier hetzelfde zeggen, dan 
groeit de impact, ontstaat er meer 
luisterbereidheid en daalt het haan-
tjesgedrag. Diversiteit is cruciaal voor 
een goed beleid. Mannen en vrouwen 

zijn niet gelijk. We zijn gelijkwaardig. 
We bedreigen elkaar niet. We verrij-
ken elkaar.”

Stoffig clubje
dichtbij: Welk woord zou je op 
onze organisatie plakken?
“Indrukwekkend.  Hoe jullie geor-
ganiseerd zijn, hoe professioneel en 
grondig problemen en uitdagingen 
aangepakt worden, hoe er omgegaan 
wordt met identiteit. Maar naast die 
zakelijke kant is de edelmoedigheid 
of onbaatzuchtigheid van de me-
dewerkers al even indrukwekkend. 
Die inzet en passie overstijgen het 
werk. Het is een levenshouding. De 
identiteit van de Broeders van Liefde 
voel ik enorm op het terrein. Dat is 
toch een groot verschil met andere 
organisaties. Ik vond het ook indruk-
wekkend om te zien hoe de Broeders 
van Liefde altijd weer omzichtig en 
diepmenselijk omgaan met ethische 
kwesties. Het gaat hier over leven en 
dood, hé! Het is fantastisch hoe moe-
dig en kwetsbaar de organisatie zich 
jarenlang opstelde als voortrekker in 
het euthanasiedebat. De durf om hun 
standpunt te blijven verdedigen, wat 
ze ook over hun kop krijgen: daar sta 
ik van te kijken. Bovendien is er een 
systematische wil om de zwaksten die 
nergens anders meer terecht kunnen, 
toch te begeleiden. Dat is een hero-
isch werk. De broeders zijn revolutio-
nair in wie ze zijn en wat ze doen. Het 
is geen stoffig clubje.”

dichtbij: Waar heb je verder nog je 
stempel op gedrukt?
“Uiteraard heb ik geijverd voor con-
trolemechanismen en risicospreiding 
op financieel vlak. Ik heb ook sterk 
gewerkt aan het bewustzijn rond 
vrouwen in leidinggevende posities 
en ik ben ook trots op de missie-tekst 
waar zoveel mensen aan mee werkten 
en die ik eind 2018 mee goedkeurde.”

dichtbij: In welke zin ben je daar 
trots op?
“De missie van de Broeders van 
Liefde was vroeger heel erg rationeel, 
analytisch, afstandelijk en door-

Ik heb een Thaïse 
en een Tunesische 
schoondochter met de 
welluidende namen: 
Assawawuttipong 
en Abdelkader. Je 
moet met die namen 
eens proberen te 
solliciteren 
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dacht geformuleerd. Voor mij was 
er een breuk tussen wat er op het 
terrein zichtbaar was en hoe men dat 
verwoord had. Ik ben dan ook heel 
blij met de missie-tekst die recent is 
afgeklopt omdat die gedragen is en 
meer emotie, warmte, menselijkheid 
en ‘broederlijkheid’ uitstraalt. Een 
missie moet mensen raken.”

dichtbij: Naast een missie heeft 
onze organisatie ook een engage-
mentsverklaring met 5 kenmerken: 
inspirerend, verbindend, coa-
chend, mensgericht en open geest. 
Herkenbaar?
“Absoluut. In alle 5 zelfs (lacht). Die 
kenmerken gaan over de menselijke 
en warme kant. Het is een grondtoon. 
Zoiets maakt de sfeer en de cultuur 
van een organisatie. Over die extra 
dimensie gaat het. Dat maakt het ver-
schil. Medewerkers van de Broeders 
van Liefde onderschatten de impact 
van hun werk. Jullie zijn rolmodellen.”

dichtbij: Komen we daar voldoen-
de mee naar buiten?
“Tja. Dat is niet simpel. Er kleven 
veel stigma’s aan de naam en aan de 

sectoren waarin jullie werken. Daar 
geraak je niet zomaar vanaf. Veel 
mensen associëren ‘de broeders’ 
met iets uit ruwweg de jaren ’50. Dat 
jullie eigenlijk revolutionair zijn in 
deze tijd, is voor een buitenstaander 
moeilijk te geloven. Ik kan daar in dit 
interview wel over getuigen, maar dat 
zal niet veel veranderen.”

4.500 miljard euro
dichtbij: Hoe schat je als 
economist de toekomst van ons 
economisch systeem in?
“Toen ik in de US studeerde, werd 
mij geleerd dat economie iets heel 
rationeel is. Een systeem met duide-
lijke oorzaken en gevolgen, gestoeld 
op de drive van de mens om zijn 
eigenbelang te laten primeren op dat 
van een ander. Een markt moest zo 
weinig mogelijk gereguleerd worden. 
We werden massaal gebrainwasht 
door dat economisch dictaat. De 
autoriteit daarin, Alan Greenspan, 
herhaalde altijd maar: ‘Laat alles 
maar gebeuren, de markt regelt alles 
zelf wel en alles komt goed’. Niemand 
durfde hem tegenspreken. Je mocht al 

blij zijn als je in een meeting met hem 
mócht zitten. De gevolgen hebben we 
gekend. Vanaf 2004 is de markt com-
pleet geëxplodeerd met alle schokgol-
ven vandien. ‘Group thinking’ dus. 
Als niemand een bepaald gedach-
tegoed mag tegenspreken, dan gaat 
het fout. Vandaag is het nog altijd zo. 
De monetaire politiek wordt volledig 
door een klein, koppig mannenclubje 
geleid. Ze houden vol met hetzelf-
de falende recept in de hoop dat er 
plots een andere taart verschijnt. En 
niemand stelt daar vragen bij. Het 
concept is simpel: de banken krijgen 
bakken geld zonder dat een aantal 
onder hen hun huis op orde moeten 
stellen en de burgers moeten inleve-
ren. 4.500 miljard euro is er de voor-
bije 6 jaar gegeven aan de banken en 
ze krijgen er nog geld bovenop om 
het aan te nemen. En dat terwijl de 
gewone burger verlies maakt op zijn 
spaarboekje. Mijn oude meter van 90 
kon 30 jaar geleden sparen met haar 
pensioen. Vandaag moet ze haar huis 
‘opeten’. Als ik in de toekomst kijk, 
zie ik hetzelfde opnieuw gebeuren. De 
huizenprijzen zijn te hoog, de schuld-

Natuurlijk ben ik voor het 
klimaat. Maar wie gaat de
factuur betalen? De groene 
hesjes en de gele hesjes 
hebben tegengestelde 
objectieven

Beki jk de v ideoboodschap van Marcia De 
Wachter op www.dichtbi jmagazine.be 
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hebben tegengestelde objectieven. 
De groene hesjes willen dat we met 
elektrische wagens rondrijden, wat 
ons een fortuin zal kosten. De gele 
hesjes zeggen ‘ik rijd met een diesel-
wagen omdat dat binnen mijn budget 
past’. De kostprijs van de vergroening 
van de samenleving zou wel eens het 
meest pijn kunnen doen voor zij die 
het het moeilijkst hebben.”

dichtbij: Dan moet iemand anders 
de factuur betalen…
“Dat vergt een totaalvisie. Recyclage, 
energiezuinig bouwen, transportbe-
leid, zuinig leven. Mondiale proble-
men moeten mondiaal opgelost wor-
den. China en India zijn de grootste 
vervuilers. Amerika de grootste vervui-

ler per persoon. Als je dat soort naties 
niet meekrijgt, zal er aan de klimaat-
opwarming maar weinig veranderen. 
Maar dat mag ons niet verlammen. 
De uitdagingen zijn immers enorm. 
Londen is zo groot als Vlaanderen. Als 
je wil, kan je daar 2 uur in de metro 
zitten op een effi ciënte manier. Ons 
openbaar vervoer is niet afgestemd op 
onze manier van leven.”

Care givers
dichtbij: Je bent 65 en gestopt bij 
de Nationale Bank. Ook bij ons leg-
de je je engagement in de raad van 
bestuur neer. Wat ben je eigenlijk 
van plan?
“Ik heb een bedrijf opgericht! (lacht) 
Mijn bedoeling is individuen en 
teams te coachen. Iets totaal anders.”

dichtbij: Hoe ben je daartoe 
 gekomen?
“In een lange opleiding aan de uni-
versiteiten van Zurich en insead  leer-
de ik dat 85% van onze communicatie 
via het onbewuste verloopt. Alles wat 
je ziet en meemaakt, wordt gekleurd 
door hoe je je onbewust voelt. Veel 
daarvan is ons aangeleerd door onze 
‘early care givers’, de mensen die 
voor ons zorgden in onze kindertijd. 
Confl icten die mensen later hebben, 
zijn vaak het gevolg van waardenpa-
tronen of trauma’s die in de kinder-
tijd ingeprent zijn. Hoe irrationeel 
iemand zich dus ook gedraagt, er zijn 
altijd rationele oorzaken voor te vin-
den. Via mijn technieken kan ik me-
ten wat iemands motieven zijn, zowel 
bewust als onbewust. Ik kan ook zien 
hoe iemand bij voorkeur denkt, welke 
stresspatronen er ontstaan en hoe 
die iemands gedrag sturen. Met die 
technieken ga ik aan de slag. Mijn fo-
cus ligt op groep coaching binnen de 
werkcontext. Ik wil teams begeleiden 
om de dynamiek van het onbewuste 
onder elkaar naar boven te brengen. 
Zo zie je maar dat een mens altijd kan 
blijven dromen.” 

graad van gezinnen neemt toe en de 
lasten zijn te hoog. De zaden van een 
volgende crisis zijn nu al geplant.”

dichtbij: Je windt je op…
“Het gaat mij over de onrechtvaardig-
heid van het systeem. Ik maak mij al 
even boos om de reactie van Europa 
op de mensenstroom uit Afrika en 
het Midden-Oosten. Van Marokko 
tot Iran, van Congo tot Kenia: een 
superrijke topklasse zuigt er de 
bevolking uit met hulp van buiten-
landse bedrijven en naties die die 
ongelijkheid in stand houden. Neem 
nu Congo. Iedereen weet dat Tshise-
kedi er frauduleus verkozen is. En wat 
doet ons land? Applaudisseren. Wij 
jammeren over 15.000 asielaanvra-
gen van noodlijdende mensen in een 
land waar 150.000 jobs niet ingevuld 
raken. We zijn verbolgen dat Congo-
lezen hun land ontvluchten op zoek 
naar een beter leven in Europa. Maar 
dat is toch logisch. Die mensen zien 
elke dag beelden van onze samenle-
ving op hun gsm. Ach, dat gebrek aan 
medemenselijkheid, kan mij enorm 
kwaad maken. Ik heb een Thaïse en 
een Tunesische schoondochter met 
de welluidende namen: Assawawut-
tipong en Abdelkader. Je moet met 
die namen eens proberen te sollicite-
ren…. De dag dat zij de naam van hun 
man aannamen, hadden ze meteen 
een job. Dat maakt mij verschrikkelijk 
kwaad. Het gaat om dezelfde perso-
nen, talenten, moedige vrouwen.”

Groene hesjes
dichtbij: Er is enorm veel te doen 
rond het klimaat. Broeders van 
Liefde is een groot bedrijf. Wat kan 
onze organisatie doen?
“Dubbel glas, lichten die uitgaan als 
er geen beweging is, zonnepanelen, 
recycleren. Een organisatie kan heel 
veel doen. Maar zo simpel is het niet. 
Banken hebben daar geld voor, maar 
voor een school of een ziekenhuis is 
dat een enorme kost. Natuurlijk ben 
ik voor het klimaat. Maar wie gaat de 
factuur betalen? Dat is de grote vraag. 
De groene hesjes en de gele hesjes 

WIE IS?
MARCIA DE WACHTER
 Ze studeerde economie en 
schopte het in 1999 tot Vice-Gou-
verneur van de Nationale Bank 
van België. Ze was ook lid van de 
strategische raad, de raad van 
bestuur en het auditcomité van de 
organisatie Broeders van Liefde. 
Eind 2018 legde ze die functies 
neer om haar eigen bedrijf Brain@
Trust op te richten dat coaching en 
consulting voor personen, teams en 
familiebedrijven aanbiedt.

 Ze is gehuwd met Leo Steenber-
gen, moeder van 2 zonen en oma 
van 2 kleinkinderen.

 Als ze echt wil ontspannen 
dan denkt ze aan of zit ze op haar 
terras.

Welke drieledige boodschap heeft Marcia De Wachter voor 
leerkrachten?  Lees het antwoord op www.dichtbijmagazine.be
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DE MEEST INSPIRERENDE 
COLLEGA

GEVONDEN�

JEFF VAN ROIE
Afdelingscoördinator | Zorggroep Multiversum

Marc Suykerbuyk is psychiatrisch 
en sociaal verpleegkundige. Hij 
besliste zijn afdelingscoördina-
tor Jeff Van Roie van de geslo-
ten afdeling Intro 2 in Zorggroep 
Multiversum te nomineren. Een 
paar dagen later nomineerden 
zijn collega’s Kris Van Turnhout 
en Giovanni Lannuti, beiden 
psychiatrisch verpleegkundi-
gen, spontaan diezelfde Jeff Van 
Roie. Dat moet wel een bijzonder 
inspirerend man zijn! Collega 
Marc prijst Jeffs omgang met de 

bewoners die gedwongen wor-
den opgenomen. “Hij stelt hen 
gerust en slaagt erin om voor de 
meesten perspectieven te formu-
leren.” Collega Giovanni looft 
Jeff om zijn  luisterend oor, be-
trokkenheid, enthousiasme en 
dienstbaarheid. “Hij is onze rots 
in de branding. Hij zorgt voor col-
lega’s en patiënten als een goede 
huisvader.” Collega Kris beaamt: 
“Geloof, hoop en liefde zijn voor 
hem geen loze woorden, maar 
hulpmiddelen voor elke dag.” 

Jeff Van Roie is de 

meest inspirerende

 collega

Jeff wist van niets en is zeer 
dankbaar voor de nominaties. 
Hij is ondertussen 22 jaar 
afdelingshoofd op de crisisafdeling 
en heeft 40 jaar dienst op zijn 
teller. Aan afscheid nemen denkt 
hij echter nog niet. “Ik werk vaak 
lange dagen en spring bij als de 
dienst er nood aan heeft. Binnen 
ons team is alles bespreekbaar. Ik 
luister goed naar wat er wel en net 
niet gezegd wordt. Waarden zoals 
respect en aandacht voor elkaar 
heb ik van thuis uit meekregen. Ik 
kom immers uit een katholiek gezin 
van 12 kinderen.” Wekelijks krijgt 
Jeff telefoon van Hugo, een patiënt 
die hij jaren geleden begeleidde op 
een andere afdeling. “Soms wil hij 
bijvoorbeeld niet onder de douche. 
Dan motiveer ik hem en zeg ik dat 
ik het belangrijk vind. Zo een band 
heb ik wel met meerdere patiënten. 
Ik spring geregeld eens binnen en 
vraag hoe het met hen gaat.”

gezocht
de meest 

spirituele 
collega

de meest 
spirituele 

collega

de meest 
spirituele 

collega
Nomineer je collega(’s) bij 

 veerle.frissen@fracarita.org

Beloning verzekerd!
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COLLEGA'S LEREN 
KENNEN

INSPIRERENDE 
PROJECTEN EN IDEEËN

DELEN
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DICHTBIJ-ENQUÊTE:
1.4231.423 ANTWOORDEN

63.4%

14.9%
14.9%

1.9%

WAT MOET VOLGENS JOU 

HET DOEL 
ZIJN VAN DICHTBIJ

IN WELKE MATE BEN JE 

TEVREDEN
OVER DICHTBIJ? 

In december 2018 vond er een In december 2018 vond er een 
grote enquête plaats over Dichtbij. grote enquête plaats over Dichtbij. 
De resultaten lees je hieronder.De resultaten lees je hieronder.

Dichtbij doorgelicht in Dichtbij doorgelicht in 5 vragen5 vragen
HOE POPULAIR IS DIT MAGAZINEHOE POPULAIR IS DIT MAGAZINE??
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 ik pik er een aantal artikels uit 

 ik bekijk Dichtbij van a tot z

 dat verieert sterk per nummer

 ik doorblader Dichtbij

 Geen
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17%

15%

12%

1.8%

2.2%
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31.6%

39.6%

20.8%

2.2%
5.8%

31.6%

20.8%

52.1% JAJA
47.9% NEEN NEEN

personeelsactie
al van genoten?

HOEVEEL ARTIKELS 
LEES JE GEMIDDELD 
IN DICHTBIJ?

IK BEN TROTS
DAT IK VOOR BROEDERS 
VAN LIEFDE WERK

WEETJE
WE ONTVINGEN 640 NOMINATIES 
VAN COLLEGA'S DIE EEN PLAATSJE 
VERDIENEN IN DICHTBIJ. 

De lijst met winnaars van 
een fles wijn of boekenpakket vind 
je op  www.dichtbijmagazine.be
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VAN ALLE MARKTEN THUISVAN ALLE MARKTEN THUIS

Wachtwoord voor kortingen!
Sommige pagina’s op www.dichtbijmagazine.be zijn 
afgeschermd met een wachtwoord. Dat wachtwoord 
is: dichtbij. Van zodra je dat invult, krijg je de 
pagina te zien, met alle info over de personeelsactie, 
inclusief een stap-voor-stap-uitleg over hoe de 
kortingstickets te bestellen. 

Dus: vraagt de website www.dichtbijmagazine.be 

naar een paswoord omdat de pagina beveiligd is? 

Vul dan het volgende paswoord in: 

dichtbij.

15% korting 15% korting 
OP REIS-, PECH- 
EN FIETSBIJSTAND 

VAB biedt reis- en pechbijstand, maar wist je dat ze VAB biedt reis- en pechbijstand, maar wist je dat ze 
ook dag en nacht bijstand in de hele Benelux verlenen ook dag en nacht bijstand in de hele Benelux verlenen 
voor alle fietsen, e-bikes, sportfietsen en bromfietsen voor alle fietsen, e-bikes, sportfietsen en bromfietsen 
tot 50cc? Er zijn formules voor 1 fiets, 2 fietsen of tot 50cc? Er zijn formules voor 1 fiets, 2 fietsen of 
voor het hele gezin. VAB lost 80% van de problemen voor het hele gezin. VAB lost 80% van de problemen 
ter plaatse op. In andere gevallen brengt VAB jou en ter plaatse op. In andere gevallen brengt VAB jou en 
je fiets naar de plaats die het meest geschikt is voor je fiets naar de plaats die het meest geschikt is voor 
herstelling.  herstelling.  

Ontdek alle tarieven op 
www.dichtbijmagazine.be 
en sluit je aan!

15% korting 15% korting 
ASSEPOESTER 
EN SPAMALOT

Deep Bridge is een productiehuis dat live Deep Bridge is een productiehuis dat live 
entertainment aanbiedt voor jong en oud. Als entertainment aanbiedt voor jong en oud. Als 
medewerker van Broeders van Liefde kan je medewerker van Broeders van Liefde kan je 
voorstellingen met voorstellingen met 15%15% korting bekijken. In het  korting bekijken. In het 
voorjaar staan Assepoester en Monty Python’s voorjaar staan Assepoester en Monty Python’s 
Spamalot op het programma. Spamalot op het programma. 

Alle info over de speeldata en hoe je tickets kan 
bestellen aan een gereduceerd tarief vind je op 
www.dichtbijmagazine.be

1 euro1 euro
BEZOEK HET MUSEUM 
DR. GUISLAIN IN GENT  

Dankzij Dichtbij kan je de tentoonstellingen en de Dankzij Dichtbij kan je de tentoonstellingen en de 
vaste collectie in het Museum Dr. Guislain voor de vaste collectie in het Museum Dr. Guislain voor de 
spotprijs van 1 euro bezoeken. Het enige wat je moet spotprijs van 1 euro bezoeken. Het enige wat je moet 
doen, is je personeelskaart van Broeders van Liefde doen, is je personeelskaart van Broeders van Liefde 
tonen en dan wordt je korting meteen verrekend. tonen en dan wordt je korting meteen verrekend. 
Nog tot 26/05 kan je er bovendien de spraakmakende Nog tot 26/05 kan je er bovendien de spraakmakende 
tentoonstelling Prikkels meepikken: tussen pijn en tentoonstelling Prikkels meepikken: tussen pijn en 
passie bezoeken.  passie bezoeken.  
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W E D S T R I J D

PROFICIAT
Suzan Laureys uit afdeling De Steiger van P.C. 

Dr. Guislain in Gent wint een jaarabonnement op 
een Roularta-tijdschrift naar keuze voor het hele 
team. 

Peter Lathouwers van afdeling Fides in 
Sint-Amandus Beernem wint een jaar lang bloe-
men van Bloomon voor het hele team. 

De Dichtbij redactie wenst jullie een jaar 
lang plezier!  

Speel mee!
Stuur het antwoord op de volgende vraag + naam van je 
werkplek naar veerle.frissen@fracarita.org. Deelnemen kan 
ook via het wedstrijdformulier op www.dichtbijmagazine.be

Wat zou jij veranderen op je werkplek als je een onbeperkt 
budget had? 

Niet gewonnen? Als medewerker van Broeders van Liefde 
kan je genieten van tal van personeelsacties. 
Meer info op onze website  www.dichtbijmagazine.be.

Veel� ucces!Veel� ucces!

WIN 
Een bongo bon: 
gastronomisch dineren.
Dichtbij biedt je in samenwerking met Bongo een Dichtbij biedt je in samenwerking met Bongo een 
cadeaubon aan voor een avondje uit. Je kan kiezen uit cadeaubon aan voor een avondje uit. Je kan kiezen uit 
80 restaurants uit de Benelux en Frankrijk.  80 restaurants uit de Benelux en Frankrijk.  

10% korting 10% korting 
E5-MODE

De lente is in het land, tijd voor een nieuwe outfit! De lente is in het land, tijd voor een nieuwe outfit! 
Dankzij Broeders van Liefde krijg je 10% korting op Dankzij Broeders van Liefde krijg je 10% korting op 
de hele kledingcollectie in alle 70 filialen van de de hele kledingcollectie in alle 70 filialen van de 
Belgische kledingketen e5-mode. Belgische kledingketen e5-mode. 

Print het document dat je vindt via 
www.dichtbijmagazine.be af en vertoon het samen 
met je personeelskaart aan de kassa. 

EN NOG
Momenteel lopen er ook mooie kortingen op 
Liberoluiers, S&R zwemparadijzen (Dommelslag, 
Waterperels, Rozebroeken, Meerminnen, Olympia), 
Light Gallery, Bongo, Opel, Industriemuseum, Dats 24, 
Boca Paint, Dossin Kazerne, Aqualibi, Planckendael, 
de Zoo, VAB, Sampli matrassen, Sunparks, Otika en 
Center Parcs, huishoudtoestellen, Office365 pakketten. 

Alle info op www.dichtbijmagazine.be

20% korting 20% korting 
ZEB-BEDRIJVENDAGEN:
8-10 MAART EN 5-7 APRIL

Vier weekends per jaar geniet je als medewerker Vier weekends per jaar geniet je als medewerker 
van Broeders van Liefde met een eenvoudig te van Broeders van Liefde met een eenvoudig te 
downloaden en af te printen voucher onmiddellijk downloaden en af te printen voucher onmiddellijk 
van van 20%20% korting op de hele collectie van ZEB. Toon  korting op de hele collectie van ZEB. Toon 
deze voucher aan de kassa of gebruik hem in de deze voucher aan de kassa of gebruik hem in de 
webshop. Bovendien kan je meermaals gebruik maken webshop. Bovendien kan je meermaals gebruik maken 
van de voucher het hele weekend lang. De volgende van de voucher het hele weekend lang. De volgende 
shopweekends zullen plaatsvinden van 8 tem 10 shopweekends zullen plaatsvinden van 8 tem 10 
februari 2019 en van 5 tem 7 april 2019. februari 2019 en van 5 tem 7 april 2019. 

In de week voor de shopweekends worden de 
vouchers beschikbaar gesteld op de website van 
Dichtbij.
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DAGELIJKSE KOST

  Veerle Frissen |   Károly Effenberger

IN BEELD

“
”

Thuis kook ik 
met evenveel plezier

Monique Schoepen is chef 
keuken in orthopedagogisch 
centrum Clara Fey in Brecht. 
“Ik ben al sinds 1979 in dienst, 
eerst in de bakkerij, later werd ik 
adjunct-chef en toen mijn chef 
met pensioen ging, kreeg ik de 
leiding. Ik doe alle bestellingen, 
stel de menu’s samen, verdeel de 
taken over het keukenpersoneel 
en maak de vakantieregelingen 
op. En natuurlijk help ik ook met 

koken. Ik maak het liefst gewone 
dagelijkse kost. Pasta’s en iets 
specialere dingen wonnen 
doorheen de jaren  eveneens 
enorm aan populariteit.” 
Volgend jaar gaat Monique met 
pensioen. “Mijn man is al 6 jaar 
met pensioen dus het wordt tijd 
dat ik ook stop, al heb ik het wel 
heel graag gedaan. En ja, thuis 
kook ik ook dagelijks, maar met 
heel veel plezier!”
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