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Ik was er al bij toen het eerste per-
soneelsblad in 1990 van de persen 
rolde, toen nog zonder titel (later ‘Van 
Harte’). Een zwart-wit editie, zonder 
echte lay-out, met een paarse voorkaft 
en verder alleen het schild en de leuze 
van de congregatie: ‘In liefde bewo-
gen’. Een slagzin die niet veel later in 
gewijzigde vorm werd overgenomen 
tijdens een vakbondsactie aan de oprit 
van één van onze psychiatrische zie-
kenhuizen: ‘In Liefde bedrogen’.  Toen 
al bracht het personeelsblad, zij het 
misschien om andere redenen, mensen 
bij elkaar.
In 2009 legde ik samen met de hele 
redactieraad de lat voor ons ver-
nieuwd magazine hoog. We doopten 
het ‘Dichtbij’. Het moest en zou een 
periodiek worden die in de eigen huis-
kamer naast de Flair of de Knack op de 
salontafel kon belanden. Herkenbaar 
voor collega’s en verbindend. Het 
voeden van het groepsgevoel onder 
collega’s van verschillende scholen en 
voorzieningen stond voorop.  Dichtbij 
groeide en is vandaag veel meer dan 
een medewerkersmagazine. Het is het 
werk van velen met een eigen website, 
het vlaggenschip waar de huisstijl van 
Broeders van Liefde op is geënt, per-

soneelsacties met personeelskaarten, 
filmpjes en andere creatieve capriolen. 
Omstandigheden noopten mij ertoe 
om tot de groep van ‘beste stuurlui’ te 
gaan behoren en van aan de zijlijn he-
vig te supporteren.  En ik zie dat Dicht-
bij nog steeds rechtop staat. De tijden 
veranderen nochtans. ‘De cliënt, pati-
ent, leerling centraal’ – de slogan die 
op de website van vrijwel elke school 
en zorginstelling te vinden is – wordt 
vandaag in sneltempo vervangen door 
‘persoonsgerichte zorg en onderwijs’ 
en ik zie dat Dichtbij die evolutie 
omarmt.  Elke collega blijft niet alleen 
lezer, maar wordt via Dichtbij ook 
als persoon benaderd. Dichtbij wil 
‘er zijn’. ‘Er zijn’ in de leefwereld van 
collega’s en er deel van uitmaken. ‘Er 
zijn’ om elke collega zijn of haar ver-
haal te laten doen en te luisteren. ‘Er 
zijn’ om interactie mogelijk te maken, 
niet alleen met het magazine, maar 
evengoed met andere collega’s en met 
de grotere groep Broeders van Liefde.  
Dichtbij zorgt ervoor dat we ons op het 
werk ook een beetje thuis weten en is 
dat ‘thuisgevoel’ niet waar we allemaal 
naar op zoek zijn? Dat moet de ambitie 
voor Dichtbij blijven de komende 10 
jaar. Maar eerst is er taart!

WIE IS?
LIEVEN CLAEYS 
  Lieven werkt halftijds in P.C. 
 Ariadne in Lede als projectmede-
werker zorg en halftijds als stafme-
dewerker in het team zorg van de 
centrale diensten. 

Lieven is gehuwd met Christel en 
papa van 3 kritische jongvolwasse-
nen: Arthur, Rosalie en Corneel. 

Lieven is fervent bezoeker van 
de Kringloopwinkel, eet graag in 
restaurants met ‘een sterretje’ en is 
vrijwilliger voor Grote Routepaden.

HUIS   van verbinding

Dichtbij moest en zou een periodiek worden 
die in de eigen huiskamer naast de Flair of 
de Knack op de salontafel kon belanden
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50

 Samen 
NADENKEN OVER DIVERSITEIT

Diversiteit en inclusie, het zijn vaak moeilijke thema’s 
in scholen, ziekenhuizen en voorzieningen. Niet alleen 
de doelgroepen waarmee we dagelijkse werken, maar 
ook de groep van collega’s wordt steeds diverser. Dat 
is verrijkend en leerrijk, maar ook af en toe lastig en 
onwennig. Op de beleidsdag in november leerden de 
directies om zich open te stellen voor allerlei dyna-
mieken van in- en exclusie,  kregen ze handvatten om 
te onderzoeken waar de verschillen zitten en wat ons 
verbindt en werden voorbeelden gegeven van hoe we 
samen een plaats kunnen creëren waar we diversiteit 
als iets positiefs kunnen benutten. “Dit zal met vallen 
en opstaan gebeuren”, vertelt gedelegeerd bestuurder 
Koen Oosterlinck. “Maar als we stappen zetten vanuit 
een duidelijke visie en dit op verschillende beleidsdo-
meinen toepassen, dan kan dit ons in staat stellen om 
onze opdracht op een betere manier te vervullen.” 

 dienst communicat ie |    leerl ingen Visitat ie

 Inspiratieroute 
MENAS INGEHULDIGD

Stiltedomein Menas van Broeders van Liefde in 
Sint-Maria-Aalter huldigde op 15 oktober 2019 de 
inspiratieroute officieel in. “De inspiratieroute is een 
wandelpad dat uitnodigt om even stil te vallen bij wat 
jou beweegt en daarover met anderen in gesprek te 
gaan”, aldus Flip D’hooghe, verantwoordelijk PR en 
communicatie bij Menas. Tijdens de inspiratiedag op 
15 oktober vonden meer dan 80 deelnemers hun weg 
naar Menas om deel te nemen aan een gemeenschap-
pelijke inwandeling van de route. 5 borden langs de 
weg met teksten van Koen De Fruyt, diensthoofd iden-
titeit op de centrale diensten in Gent, geven de deel-
nemers inspiratie voor onderweg. Iedereen is welkom 
om mee op pad te gaan. 

    dienst communicat ie

KK O R T

Voorzitter Raf De Rycke 
werkte in 2019 50 jaar bij 
Broeders van Liefde.  
Proficiat Raf! 

JAAR

Op de beleidsdag leerden directies om zich open te stellen voor 
diversiteit
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 Technische school thhi 
UIT TESSENDERLO LEERT DICHTEN 

15 leerlingen van Technisch Heilig-Hartinstituut in Tessenderlo kregen 7 we-
ken lang les van dichter Mustafa Kör, die zelf ooit op een technische school 
zat. Het resultaat, de dichtbundel ‘Poëziejongens’, mochten ze voorstellen 
op de Boekenbeurs in Antwerpen. Filip Huybrechts, leraar Nederlands en 
Engels: “Mustafa Kör had specifiek gevraagd naar een school waar talen niet 
de hoofdmoot vormden. Dat gaf hem de gelegenheid om op een niet-school-
se manier contact te leggen met de leerlingen en hen vanuit het buikgevoel 
zaken bij te brengen.” Wat Filip vooral bijblijft is dat de leerlingen zichzelf 
overtroffen. “Leerlingen die zelf nooit hadden verwacht dat gedichten iets 
voor hen waren, leerden hun ideeën en gevoelens op een poëtische manier 
uitdrukken. Een leerling vertelde dat zijn taalschat enorm was uitgebreid. 
Een andere leerling, die na het project nog steeds dacht dat poëzie niet zijn 
ding was, schreef met veel overtuiging een prachtig gedicht dat veel meer 
omvat dan je er op het eerste gezicht uit zou halen.” Het project was een 
succes en een welkome uitbreiding van de traditionele literatuurlessen. Fi-
lip: “Het heeft bevestigd dat poëzie voor iedereen is en dat ook leerlingen in 
technisch en beroepsonderwijs verborgen talent voor taal kunnen hebben.” 

 dienst communicat ie |    Fi l ip  Huybrechts

 Bij Kringwinkel De Cirkel 
LOOPT ALLES 'OP WIELEKES'

Kringwinkel De Cirkel sluit zich aan bij het project ‘Op Wielekes’. Ouders 
kunnen via dit project een kinderfiets lenen na het betalen van jaarlijks 
lidgeld. Wie lid is, heeft altijd toegang tot een kwalitatieve kinderfiets op 
maat. Dat wil zeggen dat wanneer het kind groeit, ouders de fiets kunnen 
inruilen voor een groter exemplaar. Kringwinkel De Cirkel staat in voor 
het onderhoud van de fietsen. Directeur Gert Paulussen: “In ons atelier in 
Brecht hebben we gediplomeerde fietsherstellers in huis die de fietsen met 
de originele onderdelen van de verschillende merken herstellen.” Dankzij 
‘Op Wielekes’ krijgen kinderen van alle leeftijd de kans om te leren fietsen 
op de juiste maat van fiets. 

    dienst communicat ie

VORMINGSCENTRUM GUISLAIN
Op 31 december sluit het Vormingscen-
trum Guislain de deuren. Na een grondige 
analyse bleek dat de financiële situatie 
zo precair was dat de raad van bestuur 
van vzw Vormingscentrum Guislain niet 
anders kon dan de werking stop te zetten. 
De school voor psychiatrische verpleeg-
kunde zal de gebouwen wel verder kun-
nen gebruiken. 

MUSEUM DR. GUISLAIN FRIST VASTE 
COLLECTIE OP 
De vaste tentoonstelling van Museum 
Dr. Guilain kreeg een update. Slechts 5 
procent van de oude collectie werd be-
houden. In plaats van een chronologisch 
verhaal over de psychiatrie, wordt er 
vandaag gewerkt met 5 thema’s (archi-
tectuur, macht en onmacht, classificatie, 
lichaam en geest en verbeelding) onder 
de overkoepelende tentoonstellingsnaam 
‘Op losse schroeven’. 

LERENDE NETWERKEN
De pedagogische begeleidingsdienst 
Broeders van Liefde slaat de handen in 
elkaar om samen met de scholen actuele 
uitdagingen aan te gaan en ondersteuning  
te bieden waar nodig. Via lerende netwer-
ken kunnen leerkrachten en andere leden 
uit het schoolteam elkaar ontmoeten, el-
kaar inspireren en samen reflecteren over 
relevante pijlers uit het opvoedingsproject 
van de scholen van Broeders van Liefde.   

T E L E X

15 leerlingen van Technisch Hei-
lig-Hartinstituut in Tessenderlo kre-
gen 7 weken lang les van dichter 
Mustafa Kör, die zelf ooit op een tech-
nische school zat. Het resultaat, de 
dichtbundel ‘Poëziejongens’, moch-
ten ze voorstellen op de Boekenbeurs 
in Antwerpen. Filip Huybrechts, le-
raar Nederlands en Engels: “Mustafa 
Kör had specifiek gevraagd naar een 
school waar talen niet de hoofdmoot 
vormden. Dat gaf hem de gelegen-
heid om op een niet-schoolse manier 
contact te leggen met de leerlingen 
en hen vanuit het buikgevoel zaken 
bij te brengen.” Wat Filip vooral bij-
blijft is dat de leerlingen zichzelf 
overtroffen. “Leerlingen die zelf nooit 

hadden verwacht dat gedichten iets 
voor hen waren, leerden hun ideeën 
en gevoelens op een poëtische ma-
nier uitdrukken. Een leerling ver-
telde dat zijn taalschat enorm was 
uitgebreid. Een andere leerling, die 
na het project nog steeds dacht dat 
poëzie niet zijn ding was, schreef met 
veel overtuiging een prachtig gedicht 
dat veel meer omvat dan je er op het 
eerste gezicht uit zou halen.” Het 
project was een succes en een wel-
kome uitbreiding van de traditionele 
literatuurlessen. Filip: “Het heeft 
bevestigd dat poëzie voor iedereen is 
en dat ook leerlingen in technisch en 
beroepsonderwijs verborgen talent 
voor taal kunnen hebben.” 
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IN MEMORIAM

Br. Leo Rutten           
° 1927 †2019

Br. Leo Rutten hield van stilte en cultuur 
en leidde een eerder teruggetrokken 
leven. Hij was muzikaal onderlegd en 
speelde orgel. Zo begeleidde hij in Dave 
dagelijks de psalmen. Broeder Leo was 
afkomstig van Antwerpen, maar trok 
naar Gent om te studeren als psychia-
trisch verpleegkundige aan de school 
voor psychiatrische verpleegkunde 
Guislain. 
Broeder Leo begon zijn professione-
le carrière in Hollogne, waar hij een 
zorgzame opvoeder en verpleegkundi-
ge werd, en zette dit verder in het O.C. 
Saint-Lambert in Bonneville tot 1963. 
Met een korte overstap via P.C. Sint-Jan-
Baptist in Zelzate ging het terug richting 
Wallonië, ditmaal in het C.P.   Saint-Ber-
nard in Manage, waar hij zorg droeg 
voor de bejaarde patiënten. Casteau 
en daarna Bonneville mochten hem 
opnieuw in de zorg en begeleiding van 
de jongeren met een mentale handicap 
verwelkomen, en met een tussenstap 
in Manage zou hij vanaf 1977 terug naar 
Bonneville komen. In 1983 werd C.N.P. 
Saint-Martin in Dave zijn thuis tot hij het 
wat kalmer aan mocht doen.
Zijn laatste tocht was naar het kloos-
ter-rusthuis Sint-Arnold in Beernem. 
Buiten het klooster hield hij een aantal 
warme contacten waar muziek en cul-
tuur hun plaats kregen. Weinigen wisten 
dat hij in zijn vrije tijd bleef studeren. 
We herinneren hem als een zachtmoedi-
ge broeder en verpleger.  
  
Broeder Leo is overleden op 30 septem-
ber 2019.

Doné Dockx       
° 1942 †2019

Doné Dockx begon zijn carrière in het 
onderwijs in 1966 als leerkracht in de  
secundaire school Sint-Eduardus in 
Merksem. Hij was een betrouwbare en 
onderlegde leerkracht die gewaardeerd 
werd door zijn collega’s. Na de viering 
van 100 jaar Sint-Eduardus in 1996 en 
toen het leerlingenaantal gestegen was 
naar 600 leerlingen, werd Doné be-
noemd tot onderdirecteur. 
Voor de leerlingen was Doné een echte 
vertrouwensman. Zijn joviale kwinksla-
gen en zijn streng, maar rechtvaardig 
beleid werden door alle leerlingen ge-
waardeerd. De taken van Doné waren 
vooral gericht op de leerlingen, maar hij 
deed veel meer dan dat. Hij was handig 
en zorgde voor de materiële zaken in 
school. Verder hield hij zich bezig met 
de verdeling van de opdrachten van de 
leraars. Hij plande de lessenroosters, de 
extra opdrachten en de vrije dagen op 
een manier die voor iedereen aanvaard-
baar was.
Doné was voor mij echt onmisbaar. Er 
was trouwens ook een persoonlijke band 
tussen ons beiden. We werden allebei 
opgeleid op een school van Broeders van 
Liefde. Doné in Sint-Victor in Turnhout 
en ikzelf in Sint-Eduardus in Merksem. 
Ook de echtelijke band tussen onze kin-
deren maakte ons beiden heel gelukkig. 
Mijn grote dankbaarheid naar Doné wil 
ik graag met iedereen delen. 

Doné Dockx is overleden op  
24 september 2019.

Geschreven door Jos De Clerck, ere-directeur van 
het Sint-Eduardusinstituut in Merksem.

De Facebookpagina van Dichtbij  
vind je door te zoeken op 

‘dichtbijmagazine’.

intussen

q  Kijk eens binnen in onze 
voorzieningen… | en maak kennis 
met collega’s uit O.C. Sint-Idesbald 
in Roeselare en Zorggroep Multi-
versum in Boechout-Mortsel. Ze 
maakten elk een fijn filmpje waarin 
ze hun deuren opengooien en laten 
zien aan de buitenwereld wat ze 
doen. De filmpjes vind je terug op 
www.dichtbijmagazine.be. 

w  O.C. Cirkant droomt van een 
buurtbar | OC Cirkant in Aartrijke 
zou in de zomer van 2020 graag een 
buurtbar op poten zetten, waarbij 
bewoners en deelnemers met een 
beperking op bezoek gaan in ver-
eenzaamde buurten en zo mensen 
uit hun isolement te halen. Stem je 
mee voor dit voorstel en help je hun 
droom waar te maken? occirkant.
be/stem-op-onze-trooperdroom/

online



70 jaar geleden ontstond Scrabble. Een 
jaar geleden begon ik ermee. Ik was 
er als kind al door gefascineerd, maar 
thuis wou niemand tegen mij spelen. 
Als tiener leerde ik een vriend kennen 
die vaak scrabbelde met zijn moeder, 
zo kreeg ik toch de kans om het spel uit 
te proberen. Ik had weinig inzicht in 
het spelbord en verloor elke keer, wat 
me alleen maar meer motiveerde om 
beter te worden.

Momenteel speel ik bij een Gentse 
vereniging. Ik ben veruit de jongste 
speler, de tweede jongste is een man 
van 60. In een club verloopt Scrabble 
anders dan thuis. Alle spelers zitten in 
een U-vorm met hun eigen spelbord. 
Vooraan zit de spelleider en zijn bord 
is aangesloten op een groot scherm. 
Hij neemt 7 blokjes, en alle spelers 
nemen vervolgens dezelfde letters uit 
hun zakje. Je krijgt 2,5 minuten om een 
woord te leggen en 30 seconden om dat 
woord en de coördinaten te noteren op 
een blaadje. De spelleider controleert 
alle blaadjes en legt het woord met 
de meeste punten op zijn spelbord. 

punthoofd. Vooral de gelimiteerde tijd 
vind ik lastig. Het duurt bij mij nog te 
lang voor ik alle combinaties in mijn 
hoofd gevormd heb. Als je in clubver-
band speelt, mag je ook niet praten en 
speel je individueel. Dat sociale aspect 
heb je wel als je gewoon thuis Scrabble 
speelt.  

De drie belangrijkste eigenschappen om 
goed te kunnen scrabbelen? Je moet veel 
woorden kennen, dat is het voornaam-
ste. Met een goed geheugen raak je ver-
der dan met een talenknobbel. Scrabble 
kan je echt leren en studeren. Ook moet 
je goed en snel kunnen tellen. Ten slotte 
heb je inzicht nodig in je spelbord. Als ik 
die eigenschappen beter onder de knie 
heb, zou ik graag in competitie spelen. 
Maar dat is nog niet voor direct. 

Ik speel nooit vals. Als het winnen niet 
verdiend is, waar haal je dan voldoening 
uit? Ik zal me wel altijd smijten en ik 
speel niet op veilig. Het is leuk om een 
berekende gok te wagen en dan achteraf 
te kijken hoe het uitdraait. Dat ligt ook 
in mijn karakter, ik neem graag risico-
tjes. Bij mij is het alles of niets.   

ANDERS BEKEKEN

ZEVEN X TIEN
Toke Lowie

  Lauren Van Der Str ieckt  & Nikkie Steyaert  |    Sophie Callewaert

WIE IS?
TOKE LOWIE  
 Ze werkt als stafmedewerker 
poetsdienst bij de centrale diensten 
van de Broeders van Liefde

 Ze probeert graag verschillende 
(vergeten) sporten uit, zoals petan-
que en frisbee

 In haar vrije tijd speelt ze ge-
zelschapspelletjes, voornamelijk 
scrabble

Iedereen legt dat winnende woord op 
zijn eigen bord en dan start ronde twee. 

Op mijn eerste dag in de club legde ik 
‘een solo’: als enige het woord met de 
meeste punten leggen. Dat is uitzon-
derlijk, dus ik was best trots. Het ging 
over het woord ‘zwalmden’. Het grappi-
ge is dat ik geen idee had wat ‘zwalm-
den’ betekende, maar het klonk alsof 
het woord op zich wel zou bestaan. 

Ik zou scrabble zeker niet ontspannend 
noemen. Ik kom altijd thuis met een 



Hoe heb je de voorbije 10 jaar erva-
ren? Woelig. Conflicten op mondi-
aal vlak, de aanslagen in Parijs en 
Brussel, de verzuring en de nega-
tieve houding naar andere bevol-
kingsgroepen. Op persoonlijk vlak 
was ik enorm aangegrepen door het 
overlijden van mijn zus. Het is een 
wonde die maar niet heelt.  

Wat wou je later worden toen je 
kind was? Journalist! Ik had name-
lijk vaak goeie punten voor het vak 
‘opstel’. 

Wat had je aan op je allereerste 
werkdag? Op 10 oktober 1977 droeg 
ik vermoedelijk een hemd, een vest, 
een jeansbroek en sneakers. 

Welke levende persoon bewonder 
je het meest en waarom? NGO-me-
dewerkers wereldwijd die zich 
belangeloos inzetten op medisch, 
emotioneel of materieel vlak en elke 
dag humanitaire rampen voorkomen. 

Wanneer ben je gelukkig? Als ik 
iemand kan helpen met zijn of haar 
re-integratie in de maatschappij.  En 
als het goed gaat in mijn relatie, op 
mijn werk en met mijn familie. 

Welke eigenschap zie je liever niet bij 
collega’s? Praten in de ‘ik’-persoon.

Wat is je dierbaarste bezit? Mijn 
gezondheid. 

Hoe denk je dat je collega’s je erva-
ren? Als iemand waarbij ze terecht 
kunnen voor een luisterend oor of 
een babbel. En als een optimist. 

Waar word je verdrietig van? Van 
televisiebeelden. Kinderen en 
volwassenen die ontheemd zijn, het 
massagraf ‘Middellandse Zee’, de 
miljoenen mensen in opvangkampen 
zonder basisvoorzieningen. 

Ik hou niet zo van mensen  
die steeds praten in de ‘ik’-persoon

Waar lig je wakker van? Van ziektes 
of problemen in mijn familie-  of 
vriendenkring en van dingen die 
tegelijk afgehandeld moeten worden 
op het werk.  

Welk moment op je werk zal je altijd 
bijblijven? Het bezoek van koningin 
Fabiola n.a.v. ons 150-jarig bestaan 
(1985) en van koningin Mathilde n.a.v. 
ons 175-jarig bestaan (2010)  . 

Wat is het mooiste compliment dat 
je ooit kreeg? Verschillende mensen 
lieten me weten dat mijn werk, zeker 
de brailleomzettingen, telkens tot in 
de puntjes verzorgd is. Het motiveert 
om op de ingeslagen weg verder te 
gaan.

Als je je leven mocht overdoen, wat 
zou je dan veranderen? Ik heb geen 
diploma hoger onderwijs. Dat vind 
ik een gemiste kans. En ik zou meer 
quality time vrij maken voor familie 
en vrienden.

Wat beschouw je zelf als je grootste 
prestatie op het werk? Onze ‘primi-
tieve’ brailledrukkerij die uitgroeide 
tot een perfect uitgerust atelier. 

Wat heeft het leven jou geleerd? 
Dat niet iedere dag over rozen gaat. 
Daarentegen denk ik dat, wanneer je 
je kunt omringen met de juiste men-
sen en je het geluk hebt om een toffe 
job te hebben met fijne collega’s, het 
leven heel boeiend kan zijn. 

Wat is het dichtste dat je ooit bij de 
dood bent geweest? Ik was een jaar 
of 5. Mijn grootmoeder hield me 
in haar armen, maar omdat ik op 
de deurbel wilde drukken, verloor 
ze het evenwicht en liet me vallen 
met mijn hoofd op de rand van de 
deurdrempel. Een groot gat en veel 
bloed waren mijn deel.

Hoe kom je tot rust? De Ardennen, 
een wandeling, een fietstocht, een 
mooi boek, een goede film of een 
deugddoend gesprek.

Van welke gewoonte wil je liefst af? 
De sigaret.

Als je iets aan je werkomgeving zou 
mogen veranderen, wat zou dat dan 
zijn? Een koffiehoek voor de mensen 
van de administratie. We werken al-
lemaal op ons ‘eiland‘ en tijdens zo’n 
koffiemoment zouden we eventjes 
off the record kunnen bijpraten.

Hoe voelt liefde aan? Als een warm, 
beschermend gevoel. Wie het geluk 
heeft op te groeien in een liefdevol 
nest, mag men zich terecht geluk-
kig prijzen. Dat geldt ook voor een 
relatie. Wie liefde kan geven aan 
en krijgen van een ander, vindt de 
kracht om bergen te verzetten.  

Wanneer ga je tevreden naar huis? 
Ik werk in een voorziening voor 
kinderen met bepaalde noden. Als ik 
mijn steentje – hoe klein ook – heb 
kunnen bijdragen om die kinderen 
een toekomst te bieden, krijg ik een 
tevreden gevoel.

Hoe wil je herinnerd worden? Als 
iemand met het hart op de juiste 
plaats, die niet bang is om de handen 
uit de mouwen te steken. Als iemand 
met een luisterend oor die helpt 
waar nodig. Als een lachebek die 
met humor de dagelijkse beslomme-
ringen relativeert. 

Waar bevind je je binnen 10 jaar?  
Oei, dan ga ik al naar de 70. Ik 
wil nog werken zolang ik kan en 
dan voor een paar maanden ver-
trekken met de motorhome naar 
Griekenland.  

Alain Verdeyen (60)
Administratief medewerker braille-
drukkerij in het Koninklijk Instituut 

Woluwe

22ANTWOORDEN VAN...

☝ Lees meer antwoorden van Alain op 
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  Bart  Moens

Ik droom van een koffiehoek voor 
de mensen van de administratie, 
waar we eventjes off the record 
kunnen bijpraten
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Alain verdeyen 

een andere  
wereld
foToGrAfIe > layla Aerts

Alain is thuis in de wereld van het brail-

leschrift. Hij werkt al meer dan 30 jaar 

in de brailledrukkerij van het Koninklijk 

Instituut Woluwe in Brussel. “Ik probeer 

iedere dag het motto ‘de zon schijnt voor 

iedereen’ om te zetten voor leerlingen 

en collega’s. niet in braille maar in de 

praktijk. op mijn schoolrapporten stond 

geregeld dat ik te veel babbelde en 

lachte, maar ik ga ervan uit dat humor 

een goede remedie is tegen stress. In 

een koude wereld doet het deugd iemand 

tegen te komen die een positieve noot 

weet te brengen”, vertelt hij.

In beeld



Vanuit de lucht is Sint-Amandus één 
gigantische site vol kleine en grote ge-
bouwen en veel bos. Om niet verloren 
te lopen, komt Tine me ophalen aan 
het onthaal, een oase van rust met 
zijn grote lampen en zachte, kleur-
rijke zitelementen. Ze begeleidt ons 
naar een van de vele gebouwtjes om 
te tonen waar ze in creatieve ateliers 
dagelijks aan de slag is met patiënten. 
Maar onderweg nemen we snel een 
kijkje in de keuken, waar een groep 
patiënten net in de weer is met de 
ingrediënten voor zandkoekjes en een 
smoothie. “Patiënten zeggen soms: ‘Ik 
zie hier het nut niet van in, ik verdoe 
mijn tijd.’ Maar veel vaker nog zijn ze 
ons ontzettend dankbaar.” 
“Ik werk ongeveer 7 jaar voor psy-
chiatrisch centrum Sint-Amandus”, 
steekt Tine een tikkeltje nerveus van 
wal. Ik nip aan mijn net aangeboden 
glaasje spuitwater. “Eerst ‘Wegwijs 
1’, een afdeling voor mensen met een 
niet-aangeboren hersenletsel, daarna 
‘De Oever’, een verslavingsafdeling 

voor volwassenen vanaf 18 jaar, al 
heb ik toch even getwijfeld alvorens 
te switchen. Het is geen gemakkelijke 
doelgroep en wat moest ik daar als 
pas afgestudeerde 23-jarige begin-
nen?” In De Oever verblijft een divers 
publiek. Verslaving is de hoofdproble-
matiek, maar gaat soms gepaard met 
bijvoorbeeld ADHD. “We zien voorna-
melijk relatief jonge mensen met een 
drugsverslaving. Sommige patiënten 
zijn gecolloqueerd, anderen zijn hier 
vrijwillig of worden naar de afdeling 
gestuurd na een verblijf in de gevan-
genis. Man, vrouw, oud, jong… Soms 
is het hun eerste opname, soms de 
10de, want herval komt spijtig genoeg 
geregeld voor.”

Vrijheden
Na een kleine wandeling door de af-
deling vinden we een plekje om rustig 
bij te praten. Het is er kalm. Door 
intern druggebruik zijn er een aantal 
patiënten van de afdeling ontzet. 
“Zeer jammer, maar wel nodig om een 

Isolatie 
Bij de afdeling energiesnoeiers treedt 
Weerwerk op als deskundige in 
energiebesparing. “Bij mensen thuis 
voerde ik gratis energiescans uit in 
opdracht van Fluvius. Als renovatie-
coach analyseerde ik de energiescans 
van gebouwen en onderzocht ik wat 
er tekort was aan glas of isolatie. 
Later kwamen er sociale energiepro-
jecten bij en heb ik de commerciële 
functie voor mijn rekening genomen. 
Zo bezoek ik nu verschillende werven 
en haal ik isolatiewerken binnen.”
Een doorsnee dag voor Luc start bij 
de afdeling renovatie. “Ik bekijk, 
samen met de verantwoordelijken, 
het verloop van de werven. Daarnaast 
heb ik ook een aantal vaste taken 
zoals facturatie, klantencontact, wer-
ven bezoeken, opmetingen doen, het 
ondersteunen van de sociale projec-
ten en de energiescans.”

Bagage
Vroeger werkte Luc bij vzw Buurt en 
Co, tot de sociale  economieprojecten 

VASTE STEK

“ALS MENSEN OPENSTAAN VOOR HULP,  
IS DAT AL DE HELFT VAN HET WERK”

10 jaar Dichtbij? Inderdaad en deze rubriek is nog steeds onveranderd. 
Een fijne mens, een toffe werkplek, een goed verhaal. Een ‘vaste stek’! 
Voor de gelegenheid zochten we naar een toffe 10e/Tine. En we vonden 
een hele toffe. Tine Callens, ergotherapeute op de verslavingsafdeling 
van psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. “Als ik een 
patiënt zie afglijden, wil ik die door elkaar schudden en roepen: 
‘Komaan, herpak je’. Ik weet dat ik niet teleurgesteld hoef te zijn, 
want het is hun leven, maar het valt me zwaar om dat los te laten.”
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Tine Callens
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Een kaars gieten lijkt heel simpel, 
maar is bijzonder zinvol. De 
patiënten maken iets waardevol en 
zijn er trots op. Ze leren bovendien 
focussen op een positief project in 
plaats van op hun verslaving

WIE IS?
TINE CALLENS  
 Tine is 30 jaar en woont in 
Meulebeke.
 Ze heeft 2 kindjes, Stan (3 jaar) 
en Max (5 maanden).
 In haar vrije tijd badmintont 
ze en spreekt ze graag af met 
vrienden op café.
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veilige afdeling te garanderen”, vertelt 
ze. “Het is belangrijk dat we nu terug 
een ‘cleane’ afdeling zijn.” De Oever 
is een open afdeling, maar niet voor 
iedereen en niet altijd. “In het begin 
blijven de patiënten verplicht binnen. 
We maken goede afspraken. De deur 
is in principe nooit gesloten. Als ze 
geen last meer hebben van ontwen-
ning en zich goed voelen, krijgen ze 
meer vrijheden. Ze mogen deelnemen 
aan therapieën buiten de afdeling, ze 
kunnen ’s middags naar het restau-
rant en in een latere fase brengen 
ze het weekend thuis door. Vanaf 
16u30 mogen ze bezoek ontvangen 
van vrienden, familie en kinderen. 
Vroeger organiseerden we alle sport-
activiteiten op de campus. Wie nu 
graag sport in clubverband, kan dat 
in de wijde omgeving van Beernem. 
De link met de buitenwereld maken 
is zeer belangrijk in het kader van de 
‘vermaatschappelijking’. 

Kaarsen
Toch vragen we ons af wat de pati-
enten hier eigenlijk de hele dag doen 
tijdens hun behandeling. Tine neemt 
ons mee naar de verschillende ate-

liers. Eentje deelt ze met een collega 
en staat vol werken van de patiënten, 
zoals gevlochten rieten manden. Aan 
de andere kant van de gang gieten ze 
dan weer artisanale kaarsen. “Mo-
menteel vragen we er een klein prijsje 
voor, anders zouden onze patiënten 
ze aan de hele straat cadeau doen”, 
lacht Tine. Een zinvolle dagbesteding 
stimuleren, is een belangrijke taak 
voor een ergotherapeut. “Tijdens de 
creatieve ateliers die ik begeleid draait 
het voornamelijk rond handelen. Een 
kaars gieten lijkt heel simpel, maar 
is bijzonder zinvol. De patiënten 
maken iets waardevol en zijn er trots 
op. Ze leren bovendien focussen op 
een positief project in plaats van op 
hun verslaving. Een verslaving neemt 
je leven over. Dag en nacht ben je 
ermee bezig. Iemand die verslaafd is, 
sluit zich af van vrienden en familie. 
Hobby’s en werk schieten er vaak bij 
in. Positieve succesjes, interactie met 
anderen, structuur, gezonde voeding: 
langzaamaan bouwen we alles weer 
op. ” 

Weerstand
Op naar het houtatelier, waar plan-
ken op maat gesneden worden om er 
kleine meubelstukken mee te maken. 
Tine: “Een collega begeleidt dit ate-
lier, ik focus me meer op taken die een 
fijne afwerking vereisen. Als mensen 
voor het eerst naar een atelier komen, 
zeggen ze vaak: ‘Knutselen doe ik niet 
graag’. Maar ik vind altijd wel iets om 
hun initiële weerstand te overwin-
nen. Vaak ben ik zelf bezig met een 
project, zoals een cadeautje voor mijn 
kinderen, wat sommige patiënten 
inspireert om hetzelfde te doen. Bij 
minder creatieve mensen kan het hel-
pen om hen kleine, afgelijnde taken te 
laten uitvoeren. Anderen zijn er dan 
weer meteen mee weg.” De ateliers 
zijn niet enkel een manier om de dag 
nuttig in te vullen, maar bieden ook 
structuur. “Ze moeten op tijd in het 
atelier zijn en ik verwacht dat ze zich 
een uur kunnen concentreren”, legt 
ze uit. “Dat betekent dus niet om de 
5 minuten een sigaret staan roken. 

Ik gedraag me niet zo strikt als een 
werkgever, maar net zoals op de 
werkvloer gelden hier wel een aantal 
afspraken. We zijn beleefd, respectvol 
en collegiaal. Kleine dingen die voor 
iemand met een verslaving een drem-
pel kunnen vormen.”

Netwerk
Het doel van een opname is natuurlijk 
dat mensen van hun verslaving af 
zijn, maar wanneer zijn ze klaar om 
het ziekenhuis te verlaten? Hoe volgen 
ze in De Oever patiënten van opname 
tot ontslag? “We werken met verschil-
lende therapiegroepen. Patiënten die 
net zijn opgenomen, worden geduren-
de een tweetal weken geobserveerd. 
Per dag volgen ze 2 uur therapie en 
sporten ze een uurtje. Daarna wordt er 
besproken of ze naar de A of B-groep 
kunnen gaan. In de A groep zitten 
meestal iets jongere drugsverslaaf-
den. Voor hen leggen we de lat hoog. 
We geloven dat ze na niet te lange 
tijd terug naar huis, aan het werk of 
naar hun kinderen kunnen. Het is de 
groep die meestal nog een uitgebreid 
netwerk aan vrienden en familie heeft 
om op terug te vallen. In de B-groep 
ligt het tempo iets lager. Deze patiën-
ten zijn al 1 of meerdere keren herval-
len en zijn iets ouder, maar wel nog 
actief. Voor hen zoeken we een zinvol-
le dagbesteding of vrijwilligerswerk. 
Echte arbeid zal voor sommigen niet 
meer mogelijk zijn. En dan hebben we 
nog een 'restgroep' van patiënten met 
een individueel programma.”

Craving
Tine geeft toe dat ze soms twijfelt. 
“Al te vaak zie ik verstandige mensen 
voor me die perfect functioneren 
zodra ze hun ‘craving’ (oncontroleer-
bare drang om te gebruiken, nvdr.) 
overwinnen. Ik denk soms: ‘Wat 
kan ik je nu aanbieden?’ De meeste 
patiënten zijn echter heel dankbaar 
dat we ze willen helpen. Ze hebben 
al tegen zoveel muren opgebokst. Bij 
zij die gedwongen zijn opgenomen, 
ligt het anders. Ze moeten een klik 
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Positieve succesjes, interactie met 
anderen, structuur, gezonde voeding: 
langzaamaan bouwen we alles weer op 

maken. Soms lukt dat niet. Voor wie 
zelf niet wil werken aan zijn of haar 
verslaving, wordt het natuurlijk heel 
moeilijk. Ze zeggen dan: ‘ik zie hier 
het nut niet van in, ik zit mijn tijd te 
verdoen’. Als ik zie dat ze nooit komen 
opdagen voor de ateliers, blijf ik niet 
pushen. Ons kernteam beslist dan na 
overleg met het interdisciplinair team 
om op zoek te gaan naar een tijdsbe-
steding die wel werkt.” 

Veilige groep
En dan wordt Tine even weggeroepen 
naar de keuken. Er is een zekering ge-
sprongen. “Sorry”, verontschuldigt ze 
zich terwijl dat nergens voor nodig is. 
“Ik spring hier en daar bij als er een 
probleem is, zelfs al is dat iets kleins. 
Ik vind het meestal heel moeilijk om 
uit te leggen wat een ergotherapeut 
precies doet. Ik zie mezelf in een heel 
ondersteunende en coachende rol. 
Ik denk in het belang van het geheel. 
Tijdens de Hippotherapie (therapie 
met behulp van paarden, nvdr.) ga ik 
bijvoorbeeld ook mee om alles wat te 
kaderen, maar evengoed begeleid ik 
gespreksgroepen over onderwerpen 
die de patiënten zelf aanbrengen zo-
als ‘opnieuw gaan werken’ of ‘herval’. 
Belangrijk is dat druggebruik niet 
verheerlijkt wordt. Daarom mogen 
ze er onder elkaar niet over praten. 
In een veilige groep en met de juiste 
omkadering kan het wel.” 
Als afsluiter gaan we nog eens langs 
in de keuken. Tine wil graag weten 
hoe het vordert met het koken. De 
koekjes zijn helaas nog niet klaar, 
maar we mogen wel al eens proeven 
van een mangosmoothie. Die smaakt 
heerlijk fris al mist ze volgens een 
patiënt nog een vleugje vanillesuiker. 
“Ik hou van de momenten van ont-
spanning, als we een uitstap bege-
leiden”, bedenkt Tine zich. “Ik hoor 
wel eens iemand die beseft hoe lang 

het geleden is dat hij nuchter op een 
kerstmarkt was.”

BOR
“Er zijn mensen die je sowieso nooit 
vergeet omdat ze zo een hobbelig par-
cours hebben afgelegd”, vertelt Tine 
als we al terug buiten staan en de kou-
de herfstlucht in onze neus prikkelt. 
“Ze zitten in mijn hart. Soms denk ik 
‘we zijn hem kwijt’, maar dan herpak-
ken ze zich plots. Er zijn trouwens 34 
bedden, en een bed op recept (of BOR) 
voor mensen die het even moeilijk 
hebben. Een familielid is bijvoorbeeld 
gestorven en ze hebben schrik om te 
hervallen. Omdat ze nood hebben aan 
bekende gezichten zoals die van de 
hulpverleners, vragen ze om pre-
ventief te worden opgenomen. Hier 
kan je je niet afsluiten. Bovendien is 
er gezond eten en is men veilig. We 
hebben ook heel veel aan onze dokter 
Geert Bosma. Hij ziet zijn patiënten 
echt graag. Hij vindt altijd wel een 
bed voor mensen die hier een goed 
parcours hebben afgelegd.” 
Het moeilijkste wordt het voor Tine 
wanneer ze merkt dat ze meer wil dan 
de patiënt. “Als ik een patiënt zie af-
glijden, wil ik die door elkaar schud-
den en roepen: ‘Komaan, herpak je’. 
Ik weet dat ik niet teleurgesteld hoef 
te zijn, want het is hun leven, maar 
het valt me dikwijls zwaar om dat los 
te laten. Gelukkig komen er ook heel 
vaak mensen op bezoek die het een 
jaar na hun ontslag ontzettend goed 
doen. Ze zijn 20 kilo bijgekomen, 
maar dat is na een ernstige verslaving 
meestal een goed teken. Weet je, eens 
de mensen hier zijn, wil dat zeggen 
dat ze openstaan voor hulp. En als ze 
openstaan voor hulp, is dat al de helft 
van het werk.” 

SINT-AMANDUS
BEERNEM

 Het psychiatrisch centrum Sint-
Amandus in Beernem bestaat 
uit 17 ziekenhuisafdelingen en 4 
psychiatrisch-verzorgingstehuis-
afdelingen. 

 P.C. Sint-Amandus beschikt over 
459 bedden in het psychiatrisch 
ziekenhuis en 120 bedden in de 4 
psychiatrisch verzorgingstehuis-
afdelingen. 

 Het psychiatrisch ziekenhuis richt 
zich uitsluitend op volwassen 
patiënten, vaak met ernstige 
en complexe psychiatrische 
aandoeningen.

 P.C. Sint-Amandus is o.a. 
gespecialiseerd in crisiszorg, 
verslavingszorg, problematiek van 
niet-aangeboren hersenletsels, 
langdurig alcoholgebruik, 
agressieve gedragsproblematiek, 
dubbeldiagnose en heeft ook een 
forensisch aanbod voor patiënten 
die grensoverschrijdende feiten 
hebben gepleegd. 



GESPOT
  Sophie Callewaert

100 jaar. Zo lang bestaat basisschool 
Sint-Laurens in Zelzate. Dat zijn 100 
1 septembers, 100 kerstvakanties, 100 
schoolreizen en 100 eindrapporten. 
Maar bovenal zijn het de 1000den klei-
ne en grote gebeurtenissen in de vele 
klassen. Momenten van vriendschap, 
inzicht, verdriet, plezier, spel en troost 
die kinderen en leerkrachten er elke 

dag meemaakten. “In mijn werk vind 
ik het heel belangrijk dat de kleuters 
zich goed voelen en genieten van het 
klasgebeuren. Ik stimuleer hen op alle 
mogelijk vlakken met veel creativiteit 
en een vleugje humor.”, vertelt juf Eli-
ne Cerpentier. Op naar de volgende 
100! 

  Matt ias Devriendt
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TOCH DICHTBIJ

Dat een leven soms gekke sprongen maakt, daar 
kan Emmanuel als geen ander over meepraten. 
10 jaar geleden dwaalde hij als straatkind rond 
in achterbuurten van de Nicaraguaanse stad 
Granada. Misschien herinner je je zijn foto nog 
uit de Zuidactie van 10 jaar geleden, “Hola, 
Amigos”. Vandaag is hij zelf mentor voor heel wat 
straatkinderen in het Centro Jesus Amigo van de 
Broeders van Liefde. Voor die kinderen heeft hij 
een duidelijke boodschap: “Blijf in jezelf geloven.”

Emmanuel is 21 jaar en trotse vader 
van baby Emma. Hij woont samen met 
zijn vrouw Brenda en zijn dochtertje 
in een klein huisje op het erf van zijn 
schoontante. “Dat ik ooit een eigen 
gezin zou stichten en in een eigen 
huisje zou wonen, daar kon ik vroeger 
alleen maar van dromen. Als kind 
groeide ik op straat op. Mijn ouders 
konden nauwelijks voor mij zorgen. 
Naar school gaan interesseerde me 
niet en mijn toekomst, daar stond ik 
niet bij stil. Hier en nu, dat was het 
enige wat telde.” 
10 jaar geleden stond Emmanuel cen-
traal in de Zuidactie ‘Hola, Amigos’. 
Vandaag werkt hij zelf in het Centro 
Jesus Amigo voor straatkinderen in 
Nicaragua. “Ik heb er het grootste deel 

van mijn kindertijd doorgebracht. 
Dankzij het centrum kon ik mijn 
studies secundair onderwijs afwerken. 
In de laatste twee jaar mocht ik zelf-
standig wonen op het terrein van het 
centrum, samen met enkele andere 
jongens. We leerden wassen, koken, 
onszelf te organiseren, … kortom alles 
wat we nodig hadden om op eigen 
benen te kunnen staan. Geen idee wat 
er van mij was geworden zonder Jesus 
Amigo.”
“Op mijn 18de was ik helemaal klaar 
om alleen te gaan wonen. Ik wilde 
echter heel graag iets terug doen en 
ik besloot om als vrijwilliger mee te 
helpen op de kleine boerderij van het 
centrum. Nu geef ik er computerlessen 
aan de jongens en meisjes en enkele 
keren per week sta ik ook in voor de 
nachtopvang bij de jongens die het 
rehabilitatieprogramma volgen.”
Omdat hij zelf jarenlang in het cen-
trum woonde, kan hij zich heel goed 
inleven in de situatie van de kinderen. 
“Dat maakt het een stuk gemakkelij-
ker om een goede relatie op te bou-
wen. Ik heb respect voor hen, omdat ik 

ZUIDACTIE 2010:  
DOEL BEREIKT!
“Tien jaar geleden voerden we cam-
pagne om straatkinderen in Nicara-
gua een menswaardige toekomst te 
geven”, zegt Benjamin Nyssen van 
Fracarita Belgium. “Emmanuel be-
wijst dat we daar samen in geslaagd 
zijn! Volgend jaar gaan we met de 
Zuidactie nog een stapje verder: we 
willen voortaan voorkomen dat kin-
deren op straat terechtkomen. Hoe 
we dit samen willen realiseren, kom 
je te weten in de  Zuidactie 2020!”
Fracarita Belgium, de NGO voor 
ontwikkelingssamenwerking van de 
groep Broeders van Liefde -  
www.fracarita-belgium.org 

EMMANUEL:  
VAN STRAATKIND 
NAAR MENTOR VOOR 
STRAATKINDEREN

Als kind kon ik 
alleen maar dromen 
van een eigen gezin 
en een eigen huisje

Spiegeltje, spiegeltje 

☝Emmanuel vertelt meer over zijn persoonlijk 
verhaal op www.dichtbijmagazine.be

weet wat ze doormaken. En zij hebben 
respect voor mij, want ze beschouwen 
me als één van hen. De belangrijkste 
raad die ik hen geef is: Geef niet op. 
Blijf in jezelf geloven.” 

10 jaar na ‘Hola, 

Amigos’ keert de 

Zuidactie in 2020 terug 

naar Nicaragua
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DOSSIER

aan de wand…
Spiegeltje, spiegeltje 

HOE WE ERUIT ZIEN OP HET WERK EN  
WAT ONZE WERKGEVER DAAROVER TE ZEGGEN HEEFT  

Met zijn 14.500 werken we bij Broeders van Liefde. Allemaal zijn we een beetje gelijkend 

maar ook een beetje verschillend en dat komt tot uiting in hoe we ons kleden, welk 

kapsel we hebben, hoe we ons lichaam versieren, met welke religieuze symbolen we 

ons tooien en of we al dan niet een uniform moeten dragen. 7 medewerkers vertellen 

iets over hun uiterlijk en over hoe ze omgaan met de soms onuitgesproken regels op het 

werk. En we zochten ook de weinige regels daarover even op. Hoe open-minded ben jij? 

En hoe open minded is Broeders van Liefde? 

  Veerle Frissen,  i l lustrat ie:  Benus
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… regels  
Nadine: “We zijn een zeer open 
team, er is veel bespreekbaar, zonder 
dat de feedback negatief wordt. 
Sommige mensen vragen me al op 
voorhand of iets kan of niet. Mijn 
advies is altijd: ‘ga thuis eens voor 
de spiegel staan en kijk of het oké 
is om te gaan werken’. Op basis van 
gezond verstand, kan je dat zelf wel 
beslissen. De maatschappij is de 
afgelopen 20 jaar geëvolueerd naar 
een meer diverse samenleving en 
dat zien we ook op school. We zijn 
mensen onder de mensen en we zijn 
wie we zijn. 

…de hoofddoek 
Nadine: “In onze school is er een 
leerlinge met een hoofddoek. Waarom 
zou ik leerkrachten met een hoofddoek 
dan niet toelaten? Onze leerkrachten 
dragen zorg voor de leerlingen. Mijn 
taak is om zorg te dragen voor te 
leerkrachten en erop toe te zien dat ze 
zichzelf kunnen zijn.”

… een dresscode voor leerkrachten  
Nadine: “We hebben bepaalde 
geschreven en enkele onuitgesproken 
regels. In de zomer wordt er vooral 
gelet op de lengte van kleedjes of 
rokjes en zijn spaghettibandjes niet 
toegelaten wegens te bloot. Mocht er 
iemand een neuspiercing hebben, zou 

ik vragen om die uit te doen op school. 
Verder is het een onuitgesproken regel 
binnen het team dat we ons sober 
kleden. Iedereen moet zich hier thuis 
voelen. Ik vind het belangrijk dat we 
onze opdracht in alle comfort kunnen 
uitoefenen. Sportieve kledij kan zeker, 
al is een trainingspak een brug te 
ver. Ten slotte is er geen onderscheid 
tussen de leerkrachten en mij. Je zal me 
nooit in een deux-pièces zien (lacht).” 

… tattoos  
Nadine: “Tattoos zijn al lang geen 
probleem meer op onze school. 
We vragen niet om ze te bedekken. 
Al onze leerkrachten gaan mee 
zwemmen en dan zijn ze sowieso 
zichtbaar. Soms schuilt er een 
bepaalde betekenis of een verhaal 
achter een tattoo. Op onze school 
werken er verschillende leerkrachten 
met tattoos. Waar ik het moeilijker 
mee zou hebben, zijn tattoos die heel 
opzichtig zijn. Als je iemand ontmoet, 
mag de aandacht niet meteen naar de 
tattoo gaan.”

… de voorbeeldfunctie van 
leerkrachten
Nadine: “De leerkrachten en de 
directie hebben een voorbeeldfunctie. 
Zeker voor kleuters en kinderen is 
dat bijzonder belangrijk. We voeden 
kinderen op basis van kledij voor 

een deel op. Soms komen kinderen 
in een trainingspak naar school. Dan 
leggen we uit dat dat niet past op 
school, maar wel kan in hun vrije tijd. 
We nemen dit individueel op met de 
kinderen, nooit in groep. We bekijken 
ook de context van de kinderen. In 
de zomer is het soms afwegen. Er 
is een verschil tussen het werk en 
het strand, maar iedereen moet wel 
zichzelf kunnen zijn. Variatie is zeker 
toegelaten en welkom. We leren de 
kinderen om het onderscheid te 
maken wat voor volwassenen kan 
en voor kinderen niet. Leerkrachten 
mogen nagellak dragen en een tattoo 
hebben. Kinderen niet.” 

… sollicitanten
Nadine: “Tijdens een 
sollicitatiegesprek kijk ik vooral naar 
de ogen en de mimiek. Uitstraling en 
enthousiasme zijn doorslaggevend. 
Het uiterlijk bepaalt niet of iemand 
aangenomen wordt of niet. Ik kan wel 
meegeven tijdens het gesprek dat in 
ons team een zekere soberheid heerst 
qua uiterlijke kenmerken. Mocht 
een persoon bijvoorbeeld toch een 
opvallende piercing hebben, ga ik dat 
eerst met die persoon zelf bespreken. 
Mijn advies is ook: wees eerlijk 
tijdens een sollicitatiegesprek.” 

We werken met mensen en aangezien iedereen verschillend 
is, is de context in elke school of voorziening ook anders. Wij 
vroegen directeur Nadine Van de Sompel van BuBaO Sint-
Gregorius in Gentbrugge hoe zij omgaat met de diversiteit in 
haar lerarenteam. Magda in Gentbrugge of magdanie? 

TATTOOS, PIERCINGS, SPAGHETTIBANDJES, HOOFDDOEKEN, SHORTS

MAGDA?
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WIE IS 
NADINE  
VAN DE SOMPEL?

  Nadine is sinds 2011 directeur 
van BuBaO Sint-Gregorius in 
Gentbrugge. 

  Nadine heeft zelf veel verschillende 
haarkleuren gehad, maar nu houdt 
ze het op natuurlijk grijs. 

TATTOOS, PIERCINGS, SPAGHETTIBANDJES, HOOFDDOEKEN, SHORTS

😈 DAMAGNIE
✖  Zeer uitdagende tattoos

✖  Trainingspakken en shortjes  
  (behalve op een sportdag)

✖  Spaghettibandjes

✖  Te korte rokjes, kleedjes

✖  Neuspiercing 

Mijn advies is altijd: 
‘ga thuis eens voor de 
spiegel staan en kijk of 
het oké is om te gaan 
werken’. 

RELIGIEUZE EN  
LEVENSBESCHOUWELIJKE SYMBOLEN: 

MAGDA?
DAMAG
Uitgangspunt: Principieel vindt de organisatie Broeders van Liefde dat 
het dragen van religieuze en levensbeschouwelijke symbolen binnen 
de organisatie geen probleem vormt. Het veruiterlijken van de religie of 
levensbeschouwing kan de verdere ontwikkeling van de identiteit in de 
dialoog stimuleren. (uit: visietekst dragen religieuze symbolen, januari 
2010).

 Er moet een minimaal respect 
zijn voor de christelijke 
identiteit van de voorziening of 
de school. 

 We verwachten dat 
medewerkers de invloed 
van het dragen van 
levensbeschouwelijke en 
religieuze symbolen op 
het werk, op de patiënten, 
gebruikers of leerlingen en 
collega’s bespreekbaar stellen. 
Wanneer zich een probleem 
stelt, moet uit dialoog en 
overleg blijken of het dragen 
ervan in dat bepaalde geval 
vanuit inhoudelijke redenen 
verzoend kan worden met het 
betreffende werk.

 Een verbod tot het dragen 
van bepaalde religieuze 
of levensbeschouwelijke 

symbolen is mogelijk wanneer 
bijvoorbeeld blijkt dat het 
dragen van deze religieuze of 
levensbeschouwelijke symbolen 
een uiting is van bekeringsijver, 
van discriminatie of racisme.

 Het dragen van religieuze of 
levensbeschouwelijke symbolen 
kan ook om andere redenen 
verboden worden, bijvoorbeeld 
omdat veiligheidsvoorschriften 
of bepaalde hygiënische 
bepalingen van toepassing zijn 
op het werk. 

 Voorzieningen en scholen 
hebben de mogelijkheid 
reglementen uit te vaardigen 
die meer specifieke bepalingen 
bevatten. Die moeten wel 
passen bij het pedagogisch 
project en het principiële 
standpunt van de organisatie.

DAMAGNIE

Spiegeltje, spiegeltje 

😇 DAMAG  

✔  Tattoos die subtiel zijn 

✔  Oorringen en piercings in het oor

✔  Comfortabele, sobere kledij

✔  Korte broeken voor mannen

✔  Hoofddoeken Gulus, teri
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Zoë Ceulemans
LEERKRACHT HOUT, BOUW & SCHILDEREN  
EN VRIJE TIJD, BUSO DE REGENBOOG IN LIER

“Tattoos zijn voor mij zoals een juweel dat je niet kan 
kwijtspelen. Ik hou van de schoonheid van een tekening die 
je voor de rest van je leven meedraagt”

TATTOOS EN LANGE MOUWEN

“Als kinderen ongemakkelijk reageren op  
mijn oorring vertel ik hen waarom  
piraten die vroeger droegen”

OORRING EN KOSTUUM

HAAR STIJL?
Zoë: “Ik begon tattoos te zetten 
als een manier om dingen te ver-
werken en mensen die belangrijk 
voor mij zijn, te vereeuwigen. 
Ze zijn een vorm van zelfexpres-
sie. Ik heb van iedereen in mijn 
familie een symbolische tattoo op 
mijn arm. Het gaat bij mij echt om 
de schoonheid van de tekening 
die ik voor de rest van mijn leven 
kan meedragen en die ik niet kan 
kwijtspelen zoals bijvoorbeeld 
een juweel.”

WAT DE SCHOOL VOORSCHRIJFT?
Zoë: “Tattoos waren, toen ik 3 jaar 
geleden startte als leerkracht op 
deze school, niet echt toegelaten. 
Nu zijn kleine, niet aanstootge-
vende tattoos geen taboe meer 
en mag je ze laten zien. Als het er 
meer zijn, heeft het schoolbestuur 
liever dat ze bedekt worden. Een 
speciale haarkleur of piercings – 
zolang ze niet afschrikwekkend 
zijn – vormen geen probleem. 
Iedereen is gelijkwaardig. Ik ben 
trots op mijn tattoos en laat ze 
natuurlijk liever zien, maar kan 
mij wel vinden in de visie van de 
school.”

WAT DE ANDEREN ZEGGEN?        
Zoë: “Ik werk altijd met lange 
mouwen zodat mijn tattoos 
bedekt blijven. Enkel tijdens 
uitstappen of openluchtklassen 
mag ik t-shirts dragen. Niet alle 
leerlingen op school weten dus 
dat ik tattoos heb. Leerlingen 
die ze wel gezien hebben, geven 
me er complimenten over. Als 
leerlingen vragen zouden stellen, 
zou ik er absoluut geen probleem 
mee hebben om die te beantwoor-
den. Op onze school mogen ze 
altijd hun eigen mening geven, 
iedereen is tenslotte anders. Ik zal 
hen dan ook uitleggen dat je een 
tattoo niet lichtzinnig laat zetten, 
maar er altijd goed over moet 
nadenken.”

ZIJN STIJL? 
Thijs: “Ik vind het belangrijk om als leerkracht een 
verzorgd voorkomen te hebben. Ik probeer zoveel 
mogelijk in kostuum naar school te komen. Mensen 
vormen heel snel een mening over anderen, dus is 
het goed dat die eerste mening positief is. In mijn 
vrije tijd draag ik ook af en toe een kostuum. In het 
weekend vind ik het ook wel eens leuk om losse 
kledij te dragen. Mijn kostuums doe ik niet aan naar 
feestjes of afspraken met vrienden uit angst dat 
ze vuil zullen worden. Daarnaast draag ik ook een 
kleine oorring in mijn rechteroor. 

WAT DE SCHOOL VOORSCHRIJFT?
Thijs: “De school heeft hier geen regels over. We 
beseffen natuurlijk allemaal dat er grenzen zijn 
die moeten gerespecteerd worden. Collega’s zijn 
echter professioneel genoeg om daarover zelf te 
beslissen.” 

WAT ANDEREN ZEGGEN? 
Thijs: “De reacties zijn heel divers. Sommige col-
lega's moedigen het dragen van mijn oorring aan. 
Ze vinden niet dat je jezelf anders moet voordoen. 
Anderen raden mij aan om hem tijdens de uren uit 
te doen om reacties van ouders te vermijden. Ach, 
ik heb er eigenlijk weinig last van. De leerlingen 
reageren vooral nieuwsgierig. Als ze ongemakkelijk 
reageren vertel ik hen waarom piraten vroeger een 
ring droegen. Dat vind ik zelf een leuk weetje en zo 
verander ik subtiel van onderwerp.” 

Thijs Van Overberghe 
WERKT SINDS 4 JAAR ALS LEERKRACHT  
BIJ BASISSCHOOL DON BOSCO IN BAARLE

20 | dichtbij december 2019



Onze agendapuntenSpiegeltje, spiegeltje 

HAAR STIJL?
Katleen: “Ik hou eraan om gewassen 
en gestreken voor de dag te komen 
in een sobere stijl. Mijn kledij moet 
evenwel comfortabel zijn zodat ik me 
vlot kan bewegen. Om dezelfde reden 
draag ik ook stevig, plat schoeisel. 
Vul dat aan met een zeer lichte dag-
make-up (wat mascara en eventueel 
een eyeliner) en een tof kapsel en ik 
ben klaar. Ik ga trouwens graag naar 
de kapper. Tot voor kort had ik roze 
haar, maar nu is het lichtgrijs naar 
de witte kant. Verandering vind ik 
tof. Ten slotte heb ik 7 bescheiden, 
zichtbare oorpiercings. In mijn vrije 
tijd? Dan draag ik vrijwel hetzelfde 
als op het werk. Ik heb thuis een druk 
gezinsleven, dus daar hou ik ook van 
mijn comfort. Als ik een uitje maak, 
kan het wel zijn dat ik eens een hakje 
draag.”

WAT HET PSYCHIATRISCH ZIEKEN-
HUIS VOORSCHRIJFT? 
Katleen: “Er zijn in ons zieken-
huis afdelingen waar ze standaard 
arbeidskledij dragen, bijvoorbeeld 
in de ouderenzorg of in het onder-
houd, de linnenkamer, de keuken 
en de technische dienst. Maar in 
onze afdeling, de kinderpsychiatrie, 
dragen we geen uniformen, noch 

Katleen Bartholomé
WERKT ALS LEEFGROEPBEGELEIDSTER BIJ SPIKA 1 (ADOLESCENTEN VAN 15-18 JAAR)  
IN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS ASSTER IN SINT-TRUIDEN

“Wie zijn uiterlijk wat verandert, krijgt wel eens een 
complimentje, maar daarna is het back to business. Het is 
niet de bedoeling dat je uiterlijk op de voorgrond staat”

SOBERE KLEDIJ KLEURRIJK KAPSEL

hebben we kledingvoorschriften 
omwille van de veiligheid. Er zijn ui-
teraard ongeschreven verwachtingen, 
afgestemd op ons werk met kinderen. 
We hebben een voorbeeldfunctie. 
Casual kan zeker (sportschoenen, een 
short bij erg warm weer), maar geen 
superhoge hakken, diepe decolletés, 
slippers in de zomer... We moeten 
ons vlot kunnen bewegen, tijdens 
de pauze buiten op het sportveldje 
kunnen meedoen, de jongere veilig 
kunnen ondersteunen als die door-
schiet in agressie of een vluchtpoging 
onderneemt. Van medewerkers wordt 
wel verwacht dat we ons hoffelijk en 
wellevend gedragen, dus kledij met 
provocerende, politieke, uitgesproken 
filosofische of religieuze boodschap-
pen zal je hier niet tegenkomen uit 
respect voor ons divers publiek en 
voor onze medecollega's. Daarbinnen 
is er dan nog genoeg ruimte voor 
leuke dingen, creatieve kapsels bij-
voorbeeld: een speciaal kleurtje, een 
buzzcut bij de dames of haar voorbij 
schouderlengte bij de mannen. Pier-
cings in het gezicht of een oorstretch 
zien we ook meer en meer en de tijd 
dat we zichtbare tatoeages enkel bij 
stoere motorbendeleden zagen, hoort 
hier op dienst ook duidelijk tot het 
verleden.”

WAT DE ANDEREN ZEGGEN? 
“Als je aandacht bij je werk is en de 
jongeren je prioriteit zijn, dan is de 
rest bijzaak. Wie zijn uiterlijk wat 
verandert, krijgt wel eens een com-
plimentje, maar daarna is het back to 
business. Het is niet de bedoeling dat 
je uiterlijk op de voorgrond staat. Dat 
vind ik persoonlijk aangenaam, want 
ik hou zelf ook wel van iets nieuws bij 
de kapper. Feit dat ik op die manier 
ook op het werk mezelf kan zijn, 
zonder dat het collega’s afleidt, geeft 
me een comfortabel gevoel. Sommige 
jongeren en collega's reageren wel 
als ik eens van coupe verander. Dat is 
prima, maar dat is zeker niet het doel, 
zelfs niet bij een opvallend kleurtje. 
Ik doe dat voor mezelf.”

We moeten ons vlot 
kunnen bewegen, 
tijdens de pauze buiten 
op het sportveldje 
kunnen meedoen en de 
jongere veilig kunnen 
ondersteunen
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HUN STIJL?
Stijn en Johan: “Kort. Korte broek, korte mouwen. Wij 
hebben het altijd warm.” 

WAT DE SCHOOL VOORSCHRIJFT? 
Stijn en Johan: “Spaghettibandjes mogen niet, te korte 
rokjes, hemden slordig in de broek, extravagante 
kledij: daar hebben we wel wat regels over. Het is niet 
de bedoeling dat er aanstootgevende kledij gedragen 
wordt.”

WAT DE ANDEREN ZEGGEN? 
Stijn: “‘Dat is hier niet de bedoeling hé, meneer’, kreeg 
ik op 1 van mijn vorige scholen te horen toen ik op dag 
1 in korte broek klaarstond. Ik besloot dan maar een 
lange broek te dragen, maar van zodra het weekend 
startte, trok ik die natuurlijk uit (lacht). Hier is het 
nooit een probleem geweest. Onze jongeren met au-
tisme begrijpen het wel niet altijd. Voor hen staan de 
herfst en de lente gelijk aan een lange broek, ongeacht 
wat de temperatuur is. Ook op een warme winterdag 
dragen zij hun dikste jas.”

Johan: “Ik krijg meer commentaar op het feit dat ik 
geen kousen draag in mijn sandalen dan op mijn korte 
broek (lacht). Een korte broek maakt het gewoon mak-
kelijker. In crealessen is er minder gevaar op vlekken 
en het zit gewoon goed.  

Stijn Vandekerckhove  
 & Johan Van Holderbeke 

WERKEN ALS LEERKRACHTEN ASV IN BUSO STYRKA IN GENT

“Leerlingen met 
autisme vinden het 
verwarrend als we in 
de herfst een korte 
broek dragen”

HAAR STIJL?
Lauren: “Ik ben niet zo intensief bezig met hoe ik eruit zie. 
Ik zorg dat alles op elkaar past en vooral: dat het comfor-
tabel zit. Mijn kledingstukken springen er zelden echt uit 
en daarom maak ik de outfit vrolijker en gedurfder door 
opvallende kousen te dragen. En ja hoor, ik stroop mijn 
broek met plezier op zodat de kousen duidelijker zicht-
baar zijn. 

Ik wacht steeds de gelegenheid af en pas mijn outfit 
daaraan aan. Zo zou ik bij een plechtig gesprek met de 
directie geen lange kousen aandoen, maar zorg ik voor 
korte gekke kousen. Dan heb ik er toch aan, maar vallen 
ze niet op.”

WAT DE SCHOOL VOORSCHRIJF? 
Lauren: “Er zijn geen strenge regels. Er wordt enkel 
verwacht dat de kledij gepast is voor de taken die je moet 
uitvoeren. In de gangen worden spaghettibandjes en 
korte shortjes niet onmiddellijk geaccepteerd. Al staat er 
nergens letterlijk dat het niet toegelaten is. Mensen weten 
zelf perfect in welke kledingstukken ze zich comfortabel 
en goed voelen om tijdens het werk te dragen. Ik heb in de 
korte tijd dat ik hier werk, nog niemand gezien waarvan ik 
dacht: ‘wat draagt hij/zij nu voor het werk?’”

WAT DE ANDEREN ZEGGEN? 
Lauren: “Mijn sokken zijn een element in mijn outfit 
dat niet meteen in het oog springen. Enkel de collega’s 
die het reeds gemerkt hebben zullen eens vragen welke 
kousen het vandaag zijn geworden. Mijn sokken bezorgen 
hen vaak een glimlach en ze stellen regelmatig de vraag: 
‘waar heb je die gevonden?’. Wel, aan iedereen: de beste 
kousenwinkel heb ik tijdens mijn Erasmusavontuur in 
Bordeaux gevonden. Ik kwam met een dertigtal paar nieu-
we kousen naar huis .”

 Lauren Van Der Strieckt 
WERKT ALS COMMUNICATIEMEDEWERKER  
IN BUSO DE PAREL (O.C. SINT-IDESBALD) IN ROESELARE

“Mijn kleurrijke sokken bezorgen mijn collega’s 
vaak een glimlach”

VROLIJKE SOKKEN
KORT 

GEBROEKT
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Schermtijd 
Bijna de helft van de Vlamin-
gen is een kwartier na het 
ontwaken al online*. Zijn we 
verslaafd aan onze smart-
phone? En wat is ‘verslaafd’? 
Met ‘Klikken doet kicken’ 
trekt ons verslavingscen-
trum De Sleutel als eerste 
organisatie al 2 jaar door 
het Vlaamse land met een 
lespakket en vorming voor 
leerkrachten en leerlingen 
rond  schermtijd en gamever-
slaving. Want preventie is het 
beste medicijn. 

Opdat ons brein optimaal 
zou functioneren, hebben we 
dagelijks nood aan 7 essenti-
ele mentale activiteiten (naar 
het model The Healthy Mind 
Platter).  Overmatig gebruik 
van schermpjes kan voor 
onze hersenen: noodzake-
lijke verveling, tijd om naar 
binnen te keren, speeltijd, 
beweging, slaap, focustijd en 
offline contacten in de weg 
staan. Een schermverslaving 
bestaat wetenschappelijk 
gezien dan wel niet, toch is 
het zeker dat bepaalde apps 
verslavende elementen be-
vatten. 2 % van de jongeren 
is bovendien gameverslaafd. 
Bij voorkeur zien tieners het 
natuurlijk zelf in, maar be-
grenzing is meestal noodza-
kelijk en dat doen de meeste 
ouders ook. Veel leerlingen 
geven echter aan dat hun 
ouders zelf constant met hun 
gsm bezig zijn, ook tijdens 
de maaltijd. Die jongeren zijn 

moeilijker mee te nemen in 
ons verhaal. 

In onze vorming in de 3e 
graad van het lager onder-
wijs en de 1ste graad van het 
middelbaar benadrukken 
we de voordelen, maar ook 
de noodzaak van bepaalde 
veiligheidsvoorschriften. 
Het is een cruciale leeftijd, 
want kinderen krijgen voor 
hun vormsel of lentefeest 
vaak een eerste smartphone. 
We proberen om iedereen 
kritisch te laten kijken naar 
hun eigen gebruik en enkele 
vaardigheden aan te leren. 
Veel scholen hebben nu spijt 
dat ze ooit smartphones 
hebben toegelaten. We zien 
de laatste 5 jaar dat scholen 
vragen om de smartphone bij 
aanvang van de dag in een 
zakje of doosje op te bergen. 
Dat moedigen we aan.

Hoeveel schermtijd er toe-
gelaten is op een dag, valt 
moeilijk te bepalen. Het gaat 
niet over het aantal uren, 
maar over het functioneren 
van het kind. Wanneer het 
in de vakantie regent, is het 
normaal dat je je kind een 
film laat kijken of laat ga-
men. Gamen kan je trouwens 
veel positieve vaardigheden 
opleveren, zoals problee-
moplossend denken. Maar 
schermtijd mag nooit de 
eerste optie zijn als je kind 
zich verveelt. 

*Bron: onderzoeksproject ‘Stilte in 
Vlaanderen’, oktober 2019

KELLY CATHELIJN 
  Kelly Cathelijn is preventiemedewerker bij De Sleutel. 
Samen met haar oud-collega Johan Van de Walle 
ontwikkelde ze de vorming ‘Klikken doet klicken’ om 
leerkrachten en leerlingen kritisch te laten nadenken over 
schermtijd en gameverslaving. Als leerkracht kan je een 
training volgen bij De Sleutel. Daarna kan je als school 
aan de slag met een speciaal ontworpen leerlingenboekje 
met op maat bedachte oefeningen. Alle info over de 
trainingen kan je terugvinden op www.unplugged123.be

DE PIONIER

Veel leerlingen geven 
aan dat hun ouders zelf 
constant met hun gsm 
bezig zijn, ook tijdens de 
maaltijd



AAN HET WOORD

  Matt ias Devriendt |    Veerle Frissen

“WE MOGEN ONZE STEM 
MEER LATEN HOREN EN 
HOEVEN NIET BANG TE ZIJN” 

Broeder Veron Raes

Broeders van Liefde. Het is niet alleen een organisatie van scholen en zorgvoorzieningen, 

het is ook de naam van de broedergemeenschap. Met dik 70 broeders zijn ze vandaag nog 

en ook zij hebben een ‘directeur’ en een ‘directieteam’ met de welluidende namen ‘regionale 

overste’ en ‘regionale raad’. Door onenigheid binnen de broedergemeenschap rond het thema 

euthanasie in 2018, duurde het meer dan een jaar om alle postjes in te vullen, maar kijk, sinds 

september is er weer een overste en een raad. En hij draagt de welluidende naam ‘Veron 

Raes’. “Het leven is een wij-gebeuren: wij moeten zorgen voor elkaar, wij willen niemand 

uitsluiten, wij denken inclusief.”
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Broeder Veron is een vijftiger en één 
van de jongste Belgische broeders. 
Tussen 2006 en 2012 was hij ook al 
Belgische regionale overste en nu 
volgt hij broeder Luc Lemmens op. Hij 
is dus terug. Een paar spullen in het 
bureau heeft hij ondertussen her-
schikt, maar verder is hij nog altijd 
dezelfde. Lichtkrullend haar, eenvou-
dig gekleed, open en direct. ‘Welcome 
back!’ zeggen we en hij lacht. ‘Merci.’ 
Op de vraag hoe hij de voorbije 6 jaar 
evalueert, is het antwoord duidelijk. 
“De spanningen met broeder René 
Stockman en het generaal bestuur 
in Rome hebben heel veel over-
schaduwd. Zo erg zelfs dat het het 
hoofdthema werd van alle kapittels 
in juli 2018. Alle goede dingen die 
gerealiseerd werden, zijn een beetje 
ondergesneeuwd. Daardoor stond het 
in onze regio het voorbije jaar een bé-
tje stil en behielpen we ons met goede 
wil. Nu kunnen we weer aan de slag. 
Het is belangrijk voor de Belgische 
broedergemeenschap dat er opnieuw 
een beleid gevoerd wordt.”
 
dichtbij: Wat houdt dat precies in, 
‘het beleid’ van de regionale raad?
“Om de 6 jaar zijn er kapittels, op 
niveau van het land, het continent 
en wereldwijd. Die kapittels moet je 
zien als evaluatieperiodes. Elke regio 
geeft aan wat ze belangrijk vindt om 
de komende 6 jaar uit te voeren en we 
evalueren samen wat er minder goed 
liep. Vervolgens doen we op basis van 
die informatie hetzelfde op Euro-
pees en ten slotte ook op wereldwijd 
niveau.”
 
Open minded
dichtbij: Wat zijn de uitdagingen 
voor de Belgische broeders?
“De broeders worden steeds ouder. 
Voor hun welzijn hebben we een 
goed financieel plan nodig. Op dat 
punt verschillen we heel erg van de 
Afrikaanse regio’s, waar de broeders 
nog zeer jong zijn. Bij ons ligt de 
klemtoon dus op de zorg voor onze 
broeders. Want laten we eerlijk zijn. 
De hamvraag voor onze regio is: hoe 

gaan we in alle schoonheid afronden? 
Het is immers haast ondenkbaar dat 
er zich plots nieuwe broeders zouden 
melden en we hier in België weer met 
een jonge congregatie zouden starten. 
We moeten realistisch zijn. De vragen 
die vandaag op tafel liggen, luiden: 
wat doen we met ons erfgoed, onze 
gedachten, onze waarden en drijf-
veren? Hoe zorgen we ervoor dat die 
niet verloren gaan? En hoe bezorgen 
we de nog levende broeders een 
waardige oude dag?”
 
dichtbij: Welke oplossingen zie je?
“Voor onze oudere broeders wordt nu 
al goed gezorgd, al kan het efficiënter. 
In de toekomst zullen we de broeders 
die zorgbehoevend zijn, bijvoorbeeld 
moeten samenbrengen op 1 site. Het 
rusthuis in Beernem wordt daarom 
binnenkort gesloten. Als broeders 
hebben we behoefte aan rusthuizen 
waar we toch in gemeenschap kun-
nen leven. Dat idee wijkt af van het 
klassieke rusthuis, waar je een kamer 
van 1 of hooguit 2 personen inneemt. 
Het is dus een beetje zoeken naar een 
goede vorm.”
 
dichtbij: Een moeilijker uitdaging 
wordt het doorgeven van jullie 
spirituele erfenis. Is dat überhaupt 
mogelijk?
“Vanuit de congregatie hebben we 
nog altijd behoorlijk wat mandaten 
in raden van bestuur en algemene 
vergaderingen van de vzw’s verbon-
den aan Broeders van Liefde. Als 
we die op een mooie wijze kunnen 
doorgeven aan leken, zodat er zorg 
voor gedragen wordt, en die manda-
ten ingevuld worden door mensen 
die eveneens vanuit die spiritualiteit 
leven, dan zijn we goed bezig. Zo kan 
onze spiritualiteit een stem blijven 
hebben op beleidsniveau en in de 
vele scholen en voorzieningen. Daar 
moeten we nu mee starten. Maar 
goed, het doet wel wat pijn om de 
spirituele erfenis te zien tanen. In 
België hebben we gelukkig een aantal 
stevige pijlers, zoals een groep van 
over de 100 aangesloten leden die een 

stuk jonger zijn en blijven toenemen. 
Het zijn leken, al dan niet gehuwd of 
met kinderen, maar zij kiezen ervoor 
om zich spiritueel nauw te verbinden 
aan de congregatie. Ten tweede zie 
ik een heel sterke organisatie, die 
ervoor gekozen heeft om de woorden 
‘Broeders van Liefde’ verder te dragen 
in hun naam. Dat wijst er toch op dat 
men onze traditie wil verderzetten. 
We moeten nu nadenken hoe we dat 
structureel kunnen verankeren.”
 
dichtbij: Hoe doen andere landen 
dat waar de Broeders van Liefde 
actief zijn?
“In Nederland is specifiek gekozen 
om volledig af te ronden. Het patri-
monium wordt er bijvoorbeeld ook 
volledig uit handen gegeven en de 
laatste broeders wonen er nu alle-
maal samen in Eindhoven. In België 
is dat nog niet helemaal aan de orde. 
In de Angelsaksische landen zijn dan 
weer heel wat vertegenwoordigers die 
werk voor de Kerk doen. Ze organise-
ren er vormingen rond spiritualiteit 
en kloostergeschiedenis voor mensen 
die vervolgens in de bestuursorganen 
van de congregaties zetelen. Ze krij-
gen als het ware een bad over de spi-
ritualiteit van de broeders, zonder dat 
ze daarom broeder moeten worden.”
 
dichtbij: Wie zie je in België in dat 
bad stappen?
“Specifiek voor de Belgische re-
gio denk ik aan medewerkers van 
Broeders van Liefde, maar ook aan 
externen. We sluiten niemand uit. 

We zijn een multi-unit 
organisatie en dat moet 
ook het principe blijven: 
zoveel mogelijk doen op 
het niveau van de school 
of voorziening
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Eerst werd er gedacht aan aangeslo-
ten leden (leken die lid geworden zijn 
van de congregatie, maar verder ge-
woon gehuwd zijn of kinderen hebben, 
nvdr.), maar zij zijn natuurlijk bij de 
congregatie gekomen omwille van de 
spirituele connectie, niet om zware 
verantwoordelijkheden op te ne-
men. We moeten dus ruimer denken. 
Open-minded zoals we altijd geweest 
zijn. Mensen zoeken, aanspreken, 
inlichten, vormen. En dan zijn we 
vertrokken.”
 
Profetisch
dichtbij: Hoe zijn ze bij jou terecht 
gekomen voor deze rol?
"Dat gebeurt via een bevraging per 
brief waarin men advies uitbrengt 
voor de regionale overste en de regio-
nale raadsleden. Het is de bedoeling 
dat die adviezen vervolgens geres-
pecteerd worden. Ik weet niet of het 
in mijn geval zo gelopen is, maar ik 
vermoed van wel. (lacht) Mijn sterke 
kanten? Ik ben iemand die vertrou-

verbinding. Het leven is een wij-ge-
beuren: wij moeten zorgen voor 
elkaar, wij willen niemand uitsluiten, 
wij denken inclusief. Dat zijn de 
kernwoorden voor mij. Als we onze 
missie au sérieux nemen, staat er ons 
een immens werk te wachten om aan 
te tonen dat het anders kan. Ik denk 
dat onze missie zo profetisch is, dat 
we niet weten wat we ons allemaal op 
de hals zullen halen. Als we de missie 
effectief willen waarmaken, zullen we 
dus nieuwe wegen moeten zoeken en 
moeten innoveren.”

dichtbij: Dat klinkt mooi, maar 
onze organisatie Broeders van Lief-
de staat eerder gekend als behouds-
gezind in plaats van innovatief...  
“Inderdaad. Wij zijn niet gekend 
voor onze innovatie, maar onze 
missie daagt ons wel uit om dat te 
blijven doen. In het onderwijs zijn 
we waarschijnlijk nog niet open 
genoeg voor mensen met een migra-
tieachtergrond. Ook bij onze tewerk-

wen wekt. Ik sta ook voor participa-
tief leiderschap en collegialiteit. Ook 
ben ik diplomatisch en open.”
 
dichtbij: Wat vind je van de nieuwe 
missie?
“De missie is een krachtig antwoord 
op de realiteit waar we met zijn 
allen voor staan. Ze daagt ons uit 
in een maatschappij die heel sterk 
verrechtst, verstart en op het indi-
vidu gericht is. We kiezen steeds 
vaker voor zekerheid en veiligheid: 
huisje, tuintje, boompje, beestje in 
plaats van ons open te stellen voor 
alle dingen die op ons afkomen. Als 
je ziet hoe we op politiek vlak in een 
impasse geraken tussen Wallonië 
en Vlaanderen, hoe we als Vlamin-
gen op rechtste partijen stemmen 
die eerder onverdraagzaam zijn, die 
zaken willen terugdraaien, die niet 
bereid zijn om met een open vizier 
naar de toekomst te kijken, die niet 
willen innoveren… Daartoe daagt 
onze missie ons uit. Ze roept op tot 

“Ook als broeder word je geconfronteerd met persoonlijke crisissen”, vertelt broeder Veron. “Je beseft wat je allemaal mist, dat je geen relatie 
zal hebben, geen kinderen zal krijgen. En dat op het moment dat je vriendenkring de ene na de andere babyborrel organiseert” 
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Ik denk dat onze nieuwe missie zo 
profetisch is, dat we niet weten wat we ons 
allemaal op de hals zullen halen

stelling blijft dat een werkpunt. We 
hebben dus zelf ook nog een weg af 
te leggen. Precies daarom vind ik de 
missie zo'n uitdaging. Het recente 
marktonderzoek over het imago van 
onze organisatie wees bovendien uit 
dat de Vlaming Broeders van Liefde 
ziet als betrouwbaar, mensgericht, 
ethisch. Maar ook als traditioneel 
en niet innovatief. Dat kan ik wel 
duiden. Onze naam is al 200 jaar 
onveranderd. Mensen die ons niet 
goed kennen, zien ons ook zo. 20 
jaar geleden ervoer ik dat zelf in ons 
project in Knesselare. De jeugdrechter 
plaatste er jonge drugsverslaafden. 
Bij aankomst zeiden ze: ‘Broeders 
van Liefde? Geef me maar een touw, 
dan hang ik me meteen op.’ Maar 
ze bleven er vervolgens jarenlang. 
Dat merk ik heel vaak: eens mensen 
ons kennen, verandert hun beeld en 
verdwijnen hun vooroordelen.” 

dichtbij: Ja, maar tegelijk waren 
onze eigen medewerkers erg streng 
voor de organisatie in datzelfde 
marktonderzoek. Ze zien 'Broeders 
van Liefde' ook als traditioneel en 
niet innovatief terwijl zij de orga-
nisatie toch kennen. Hoe verklaar 
je dat?
"Ik denk dat het te maken heeft met 
de grootte van de organisatie. Een 
kleine vzw start meestal heel idealis-
tisch. Maar na een aantal jaar fuseren 
die kleintjes met anderen en worden 
ze groter. Dat heeft veel voordelen, 
maar ook nadelen. Medewerkers 
moeten zich aan procedures houden, 
er is schaalvergroting, administra-
tieve overlast, minder inspraak en 
minder vrijheid. We moeten daarin 
echt een middenweg vinden. We zijn 

een multi-unit organisatie en dat 
moet ook het principe blijven: zoveel 
mogelijk doen op het niveau van de 
school of voorziening.”
 
dichtbij: Broeders van Liefde is 
door zijn omvang een soort ‘mid-
denveldorganisatie’. Samen met de 
koepels, zuilen en vakbonden komt 
dat middenveld steeds meer onder 
druk te staan. Waarom zijn die 
anno 2020 nog van belang? 
"Het hele middenveld speelt in België 
een veel belangrijkere rol dan bijvoor-
beeld in Nederland. De kracht ervan 
is dat elk van de middenveldorgani-
saties een aanzienlijke groep mensen 
vertegenwoordigt. Ze geeft een stem 
aan en komt op voor mensen die an-
ders niet gehoord worden. We zijn als 
organisatie traditiegetrouw niet die-
gene die op het voorplan treedt om al-
lerlei zaken aan te klagen. We houden 
ons low profile. Ik vind echter dat we 
onze stem meer mogen laten horen en 
niet bang hoeven te zijn. De uitda-
ging is dat we dat op een goede wijze 
doen. We moeten verbinden door een 
inclusieve boodschap te brengen, niet 
door te polariseren.” 
 
Bloemenstad
dichtbij: Hoe bent u broeder gewor-
den?
“Ik kom uit een groot gezin met 8 kin-
deren. Ik ben de voorlaatste, ik heb 2 
broers en 5 zussen. Mijn ouders kre-
gen eerst 6 kinderen, bouwden een 
huisje en maakten er dan nog 2, want 
er was nog plaats. (lacht) Maar ik zag 
welke zorg zij droegen voor het gezin. 
Er was zoveel liefde en genegenheid 
dat ik van mening was dat ik de 
maatschappij iets moest teruggeven. 

Ik kon het niet houden voor mezelf. 
Dat is mijn roeping geweest. Als je 
dan net in het noviciaat terecht komt 
en je krijgt onmiddellijk de kans om 
te werken voor Bloemenstad (kampen 
voor mensen met een beperking van 
Broeders van Liefde, nvdr.), heb ik niet 
langer getwijfeld.”
 
dichtbij: Je bent een broeder. Dat is 
geen evidente levenskeuze. Heb je 
het soms zwaar gehad? 
“Zeker, met de regelmaat van de klok 
zit je vast. Als broeder verhuizen we 
om de zoveel jaar. Als je dan in een 
gemeenschap terecht komt, waar-
in je geen aansluiting vindt, is het 
niet gemakkelijk. Soms word je ook 
geconfronteerd met een persoonlijke 
crisis: je beseft wat je allemaal mist, 
dat je geen relatie zal hebben, geen 
kinderen zal krijgen. En dat op het 
moment dat je vriendenkring de ene 
na de andere babyborrel organiseert. 
Maar de vraag in het leven is altijd 
weer hoe je met tegenslagen omgaat. 
Heel wat van mijn leeftijdsgenoten 
zijn vertrokken. Ik niet. Het belang-
rijkste was altijd weer om niets op 
te kroppen en erover te praten. Als 
jonge broeder heb ik bijvoorbeeld 
veel gehad aan broeder Luc Maes. Hij 
was altijd bereikbaar. Ik heb ook een 
goede vriendenkring waar ik terecht 
kan. Maar goed, het leven van een 
broeder is niet voor iedereen wegge-
legd. Dat besef ik heel goed. Het moet 
matchen en blijven matchen met wie 
je bent.”
 
dichtbij: Heb je eigenlijk veel con-
tact met familie en vrienden?
“Ja, hoor. De tijden zijn veranderd. 
Tegenwoordig mogen we al eens 
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buiten komen en de communauteit 
verlaten. (lacht). Ik vind een sociaal 
netwerk heel belangrijk. Bij de ene 
is dat familie, bij een ander zijn het 
vrienden. Sommige periodes heb ik 
het gevoel dat ik te weinig naar mijn 
familie ga. Maar als het nodig is, dan 
ben ik er."
 
dichtbij: Ken je de context in Wallo-
nië goed? Zijn er verschillen?
"Wallonië heeft naar mijn aanvoelen 
een minder strakke structuur. Ze zit-
ten precies dichter bij de overheden 
en krijgen gemakkelijker iets gedaan. 
Dat is niet negatief bedoeld in de zin 
van ‘ons kent ons en we regelen wel 
iets’. Het valt gewoon op dat ze iets 
gemakkelijker proefprojecten kunnen 
starten of middelen verkrijgen om be-
paalde experimenten op poten te zet-
ten. Misschien zijn ze wat zuiderser 
qua mentaliteit? Er is een kader, maar 
daarbinnen kunnen ze gemakkelijker 
fluctueren. Toch iets om wat jaloers 
op te zijn soms. In Vlaanderen is alles 
strikter en gebonden aan allerhande 
procedures. Pas op, in Nederland, 
waar organisaties allerhande keur-
merken moeten hebben, is het nóg 
een stuk erger dan in Vlaanderen. 
Ik voel ook aan de groep van Waalse 
Aangesloten Leden dat ze iets warmer 
zijn, terwijl wij wat zakelijker en 
beredeneerd leven. Die denkbeeldige 
grens is iets heel bijzonders.”
 
Veronus
dichtbij: Vanwaar komt uw naam, 
Veron?
“Die heb ik te danken aan mijn groot-
moeder. Haar jongste zoon had een 
gewrichtsziekte. In Lebbeek wordt 
de Heilige Veronus aanbeden. Ze is 

naar daar getrokken om een gunst te 
vragen opdat haar zoon zou genezen, 
met de belofte: ‘Als ik nog een zoon 
krijg, noem ik hem Veron’. Maar ze 
kreeg nog een dochter. Sinds dat 
moment begon ze te zagen bij al haar 
kinderen om 1 van de kleinkinderen 
Veron te noemen. Ik heb dus een 
nicht Véronique en een aantal neven 
met als tweede naam Veron, maar 
uiteindelijk is het dus echt gelukt. Ik 
weet het, het is een vrij unieke naam. 
Eigenlijk moest ik Lieven heten, maar 
kijk, het is iets exotischer geworden.”
 
dichtbij: Hoe kijkt u naar uw eigen 
toekomst?
“Ik ben benoemd tot 2024, erna is 
het opnieuw afwachten. Om de 6 jaar 
een nieuwe job: dar heb ik onder-
tussen mee leren leven. Nu ik wat 
ouder ben (58), heb ik niet zoveel zin 
meer om ergens aan de andere kant 
van het land een taak op te nemen. 
Ook missionariswerk trok me nooit 
aan. Mijn sociale context is hier in 
het Gentse en ik vind het wel aange-
naam om in dat vertrouwde milieu 
te blijven. In 2024 ben ik nog niet 
pensioengerechtigd. We zien wel wat 
er dan komt… Natuurlijk zal ik altijd 
1 van de jongste broeders blijven, dus 
weet ik dat de zorg van mijn collega’s 
er zal bijkomen. Maar dat vind ik 
niet erg. Een vraag waar ik wel mee 
zit: wie gaat er voor ons, de jongere 
broeders, zorg dragen? Zullen we sa-
men in een rusthuis zitten? Zullen we 
een gemeenschap kunnen vormen? 
Of zullen we elk een kamer in een 
rusthuis hebben? En wie gaat er dan 
de mantelzorg opnemen? Daar heb ik 
geen antwoord op, maar ik vertrouw 
erop dat het goed komt.” 

De vraag in het leven 
is altijd weer hoe 
je met tegenslagen 
omgaat

WIE IS?
BROEDER VERON RAES 
 Broeder Veron zette 40 jaar gele-
den zijn eerste stapjes bij Broeders 
van Liefde in Bloemenstad waar 
hij kampen voor mensen met een 
beperking organiseerde. 

 Hij studeerde handelsregentaat en 
godsdienst. 

 Hij was 4 jaar leerkracht economie 
en godsdienst in Sint-Laurens in Zel-
zate en Sint-Paulus in Gent en werk-
te jaren als directeur van Sint-Jozef 
BuSO (nu Styrka, secundair onder-
wijs @Waterkant). De laatste 12 jaar 
nam hij bestuursfuncties op.
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VAN ALLE MARKTEN THUIS

HUISHOUD-
TOESTELLEN 

Dankzij een samenwerking met Electric heb jij als 
medewerker en lezer van Dichtbij de mogelijkheid om 
aan groothandelsprijzen verlichting en elektrische 
toestellen en tv’s aan te kopen. De kortingen 
variëren van -25% tot -40% op installatiemateriaal 
en verlichting en van -15% tot -30% op toestellen en 
tv’s bij merken zoals Siemens, Bosch, Smeg, AEG, 
Bauknecht, LG, Liebherr, Neff, Whirlpool, Novy, 
Samsung, Panasonic en Philips. 

Alle merken én het stappenplan om van de korting te 
genieten op www.dichtbijmagazine.be!

40%
KORTING

Sommige pagina’s op  

www.dichtbijmagazine.be  

zijn afgeschermd met een wachtwoord. 

WINTERWERK IN DE TUIN 
Voor de lezers van Dichtbij bieden 

sociale werkplaatsen Weerwerk in Antwerpen, 
Gent en Roeselare en de beschutte werkplaats 
TWI in Woluwe een exclusieve korting van 10% op 
materialen, gebruikte machines en het uurloon voor 
de winterwerkzaamheden in de periode november-
maart. In de winter zijn de groenploegen steeds op 
zoek naar typische winteropdrachten zoals het vellen, 
snoeien en aanplanten van bomen, struiken en hagen 
of tuinaanleg in het voorjaar. Zij bieden een divers 
aanbod van tuinwerken aan in de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Brabant.

Alle info kan je vinden op www.dichtbijmagazine.be

10%
KORTING

DAT WACHTWOORD IS: 

DICHTBIJ

ANTIVIRUS SOFTWARE  
VAN MCAFEE, KASPERSKY EN NORTON
Dankzij een samenwerking tussen Dichtbij 

en Home-Use kan je voortaan genieten van uitzonderlijke 
kortingen op de antivirussystemen van McAfee, Norton en 
Kaspersky of een package deal met daarbij ook Office 365. 
Bovendien wordt je gegarandeerd dat je ook na 1 jaar een 
licentie kan aankopen tegen de beste prijs.

Een greep uit het aanbod:

– McAfee Total Protection 5: Premium antivirus-, identiteits- 
en privacy beveiliging voor al uw pc's, Macs, smartphones 
en tablets, in één abonnement.
€ 18,85 i.p.v. € 20,95 (Bescherming voor 5 toestellen 
gedurende 1 jaar.) In combinatie met Office 365 Home 
Subscription: € 89,95 i.p.v. € 99

– Norton 360 Deluxe: Meerdere beschermingslagen voor je 
apparaten en online privacy voor het hele gezin, in één 
oplossing.
€ 33,25 i.p.v. € 36,95 (Bescherming voor 5 toestellen 
gedurende 1 jaar.) In combinatie met Office 365 Home 
Subscription:  € 89,95 i.p.v. € 99

– Kaspersky Internet Security: Beschermt je identiteit, geld 
en privacy op pc, Mac en Android.
€ 33,25 i.p.v. € 36,95 (Bescherming voor 5 toestellen 
gedurende 1 jaar.) In combinatie met Office 365 Home 
Subscription:  € 89,95 i.p.v. € 99

Ontdek het volledige aanbod én het stappenplan om van de 
korting te genieten op www.dichtbijmagazine.be!

10%
KORTING
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gezocht
Wie is jouw 
nummer 10? 

Nomineer je collega(’s) bij  
  veerle.frissen@broedersvanliefde.be

Beloning verzekerd!

G E Z O C H T

ZOEKERTJES
FILIP PLAATSTE DIT ZOEKERTJE

SCHOOREILAND
In Vlaanderen stappen dagelijks 3 mensen uit het 
leven. Suïcide staat op nummer één als doodsoor-
zaak bij jongeren. Op domein Menas in Sint-Ma-
ria-Aalter werken we daarom aan een ‘schooreiland’ 
waar mensen troost en kracht kunnen vinden voor 
die momenten waarop het leven voor hen minder 
vriendelijk was of is, een meerlagige plek voor ver-
schillende interpretaties met als aanleiding suïcide. 
Om dit ongelooflijk mooi en boeiend project te 

realiseren, zijn we op zoek naar sponsors.  

 filip.dhooghe@broedersvanliefde.be  

HEIDI PLAATSTE DIT ZOEKERTJE

SOCIALE SANDERS
In Zevenhuizen zoeken we 4 handige Harry’s om 
samen met Ward een boost te geven aan het Bos-
project. In Ter Linde zoeken we 7 sociale Sanders 
om te gaan wandelen met de bewoners en nadien te 
smullen van een lekkere pannenkoek. En in Borg-
wal zoeken we 6 sociale Sanders om pannenkoeken 
te bakken en bewoners op te halen om te komen 
smullen in Groenhove of de Borgwalhoeve. We 
hebben ons alvast ingeschreven voor de aflevering 
over vrijwilligers van het VTM-programma ‘Make 
Belgium great again’, maar we kunnen het hele 
jaar door extra vrijwilligers gebruiken. Ben jij een 
handige Harry of sociale Sander?  

 heidi.taerwe@fracarita.org 

ANNELEEN PLAATSTE DIT ZOEKERTJE

JOUW KINDEREN
Heb je thuis een tiener die school loopt in de derde 
graad van het secundair onderwijs? Wil die wel 
eens kennismaken met zijn of haar leeftijdsgenoten 
in het Zuiden? Dan is de Inleefreis Maendeleo een 
gedroomde kans! 2 weken lang gaan we samen op 
bezoek in een jeugdcentrum voor straatkinderen in 
Tanzania. Ikzelf en een collega begeleiden de reis. 
Inschrijven kan tot en met 30 december! 

 anneleen.verheyen@sintmichiel.be 

ANNELIES PLAATSTE DIT ZOEKERTJE

DE WARMSTE WEEK
Wil je graag iets doen voor De Warmste Week op Studio 
Brussel, maar ben je nog op zoek naar een goed doel? 
De volgende vzw’s van Broeders van Liefde komen hier-
voor in aanmerking: vzw organisatie, vzw Organisatie 
Broeders van Liefde, vzw Fracarita Belgium en verschil-
lende vzw's beschut wonen.. Registreer je actie voor één 
van deze vzw’s via de website van De Warmste Week en 
wie weet hoor ik er alles over op de radio! 

 annelies.naert@broedersvanliefde.be

Jouw zoekertje hier? 
Stuur het naar  
veerle.frissen@broedersvanliefde.be 
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W E D S T R I J D

Proficiat!

Win!
ANTIVIRUS SOFTWARE!  
Dankzij de samenwerking met Home Use 
kan Dichtbij 1 lezer een plezier doen met een 
combipakket antivirus + Office 365 Home ter 
waarde van € 115,90. Zo blijven de gegevens op je 
computer, laptop, smartphone en tablet netjes en 
veilig beschermd. 

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

q Hoeveel kaarsjes tel je in dit nummer  
 van Dichtbij? 

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

DE TOFSTE TINEGEVONDENV

TINE BELLENS
Weekendmedewerker Werkgeheel 6, O.C. Sint-Ferdinand in Lummen

Tine: “Ik heb er heel bewust 
voor gekozen om halftijds 
in het weekend te werken. 
Dit om zoveel mogelijk tijd 
te kunnen doorbrengen met 
mijn 2 jonge kinderen. Tijdens 
mijn weekendwerk op O.C. 
Sint-Ferdinand begeleid ik 
puberjongeren met een gedrags- 
en emotionele problematiek, 
een hechtingsstoornis,…  Het 
dagelijkse leven brengt voor 
deze jongens enorm veel stress 
met zich mee; naar school 
gaan en samenleven in een 
leefgroep is niet altijd evident. 
De verwachtingen mogen in het 
weekend iets minder. Ik kies 
resoluut voor ontspanning, maar 
hou zelf niet zo van tv-kijken. 

Het gezin van Emily Coenen uit PC Ariadne 
in Dendermonde wint 4 gratis tickets voor een 
bezoek aan De Efteling!

Tine Bellens (34) werkt als opvoedster voor O.C. Sint-Ferdinand 
in Lummen. Ze is om de twee weken in de weekends op post. 
Collega Liesje Rymen nomineerde haar met onderstaand 
gedicht. 

Ik ben graag actief bezig en wil 
onze jongeren stimuleren om 
hetzelfde te doen. We knutselen, 
koken, maken vogelhuisjes, 
gaan wandelen of joggen. Ik 
geloof erg in de kracht van frisse 
buitenlucht en beweging. Als 
opvoeder vind ik werken vanuit 
de relatie heel belangrijk. Alle 
jongeren willen graag  gezien 
worden. Hen het gevoel geven 
dat je ervoor hen bent, is daarom 
heel belangrijk. Ook ik vind 
het leuk om te voelen dat mijn 
collega’s weten wat ze aan me 
hebben. Daarom lieve collega’s: 
een dikke merci voor jullie 
gedichtje!”

De tofste Tine, die werkt hier.
En wel twee weekends op vier.

Een collega waarbij je terecht kan.
Rustig karakter, die straffe madam.

Altijd even opgewekt, ons zonnetje 
in huis.
Jammer voor de jongens, ze zit niet 
graag voor de buis.

“De mannen” zet ze op nummer één.
Moest ze ooit vertrekken, we komen 
er niet overheen.
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  Veerle Frissen |   Bart Moens

IN BEELD “

”
Tijdens de muziekactiviteit 
durven ook mensen die normaal 
gezien meer teruggetrokken zijn, 
zich helemaal uit te leven

O.C. Het Roerhuis in Leuven zet zich sinds 
1985 in voor het welzijn van volwassenen 
met een verstandelijke en/of meervoudige 
beperking. Ooit startte Het Roerhuis als 
dagcentrum met 10 volwassenen, vandaag 
beschikt het centrum over 3 woonhuizen 
waar telkens 10 mensen wonen. Die mensen 
krijgen een zinvolle dagbesteding, al 
naargelang hun interesses en mogelijkheden. 
Amelie Artois, studente orthopedagogie is 
met haar 19 jaar nog een tiener. Ze werkt 10 
weken als stagiaire in leefgroep De Vleugel.
“Ik begeleid alle activiteiten mee, zoals 
zwemmen en wandelen. Het leukst vind ik 
de muziekactiviteit. Ik merk dat ik mensen 
gemakkelijk kan meekrijgen. Ook de mensen 
die normaal gezien iets meer teruggetrokken 
zijn, durven zich helemaal uit te leven.


