
driemaandelijkse gazet / juli - augustus - september 2016 
Afgiftekantoor 8500 Kortrijk Mail

v.u. en afzender: Klaartje Mertens, Unie der Zorgelozen vzw, Spoorweglaan 7, 8500 Kortrijk
P erkenningsnummer 608 253Gazet

DE

VERBREEK VERZAMEL VERTEL

Te midden van het veld
Dirk Verbist en Bart Verhaeghe over ons onstuitbare verenigingsleven

Sociaal-artistieke inspiratie
Ciska Hoet en An Van den Bergh over de inspirerende kracht van onze werkvorm

De Scala
Hoe een plan stilaan een bezielde plek wordt

En verder    …
De collega’s maken de brug - Epping Forest forever - Zorgelozen en hun vereniging - Salon Solidair - 
Solidariteit - Confutuur – Welkom in Kloonland – Je kan een mens wegtrekken uit zijn land, maar het 
land niet uit de mens – Een manier van werken - Het miseriedividend – Belgium’s got talent – Het kind 
van de rekening – Omarmen – Van schetsen en metsen



2 3

Dag publiek,

Er heerst nogal wat verwarring in de State of Denmark, 
men lijkt het spoor wat bijster. Vergif in oren gieten lijkt wel 
een nieuwe nationale sport. Overal ziet men spoken. Men roept 
om een hechtere gemeenschap en terzelfdertijd zoekt men te 
verdelen, uit te sluiten, met de vinger te wijzen. Het is altijd een 
ander zijn fout. Zelfs op de voetbal.

Onrustig speeksel boort zich via allerlei tweets, 
smoelboekgeleuter en anderen truut tot diep in de oren van de 
samenleving. De simpelste mening, een geniepig gerucht, een 
zijdelingse beschuldiging zet zich daar vast als een bewezen feit. 
Elk wederwoord is vruchteloos.

Deze woorden zijn voor de pauzeknop in jezelf, jullie huizen, 
jullie verenigingen, jullie werkvloer. Met die pauzeknop 
maken we de tijd die nodig is om te informeren, te overleggen, 
te onderzoeken, om tot een heldere formulering, een diepe 
metafoor, een ander inzicht te komen. Zonder die pauzeknop 
werpen we ons mee in de speedrace die op muren botst, ze 
wil installeren, ze ons als noodzakelijk wil verkopen. Die ons 
vijanden in de maag splitst die er niet eens zijn. De vijand die 
zich opblaast is vooral een vijand van zichzelf, de vijand die 
zich verrijkt op de kap van een ganse wereld lijkt wel onze beste 
vriend. De één maakt onschuldige slachtoffers, de ander danst 
met dictators en democratietjes, speelt ermee als met pionnen 
op het schaakbord van zijn portefeuille, wordt daar zelfs voor 
gelauwerd, af en toe. De ene zot krijgt onbestaande maagden, 
de andere bezit nu bijna de hele wereld. De één is dan vernieler, 
de ander visionair. Laat ons wel wezen hé !

Beste publiek,

Om de grote ruimte tussen die twee molenstenen te heroveren 
hebben we nood aan een langdurige pauze die zoekt naar de 
nieuwe bouwstenen van de veranderende samenleving, haar 
vorm, haar noden, haar essentie. Om in de immens brede 
en lange gang tussen extremen een traject te zoeken waar 
redelijkheid, billijkheid en mededogen het cement zijn van een 
nieuw bouwwerk. Dat kan generaties een hefboom bieden om 
hun leven te vormen naar hun echte noden, in plaats van hen 
de wortel voor te houden van het onbestaande. De mens is toch 
genen ezel, zekerst ?

In de gang bij de collega’s reed Arabella rond met koffie en 
koekjes. Ze aanhoorde de sleur, de kleine probleempjes, de 
mogelijke oplossingen. Rond haar pauzekar maakte ze de brug 

die verpozing bood voor de kommer en kwel van een heel verdiep 
ambtenaren. Nu de wereld op dat verdiep zit, de vragen van 
China of Senegal komen en de collega’s eveneens, nu er bediend 
moet worden in het Engels, het Frans, of wat gebroken Duits, 
zijn de Arabella’s meer dan ooit nodig. Als rustpunt in een snel 
veranderende wereld. Anno 2016 herstellen we Arabella in ere. 
De nieuwe Arabella die alle zever en uitvluchten countert met 
één koekje de man. Een goeie verdeling zorgt voor een gezonde 
spijsvertering, zegt ze. Ge krijgt het zuur niet als ge u niet moet 
ergeren aan de gulzigheid van anderen.

In de gang krabt Jomme Dockx in zijn haar. Koekskes verdelen 
is een complexe zaak. Maar dat zijne speculoos dezelfden is als 
die van zijne chef, dat vindt ie wel straf. Als dat zo verder gaat 
ziet de toekomst er voor zijnen kleinen Adelbert plots weer veel 
beter uit. Rond zo een pauzekar kan elke mens vol gaan voor 
zijn bijdrage. Rond zo een pauzekar jeuken Dockx’ zijn handen 
om aan de slag te gaan, nietwaar. En tussen ons gezegd en 
gezwegen, meneer den directeur, ik kan met gelijk wie door de 
deur, ‘t is beter dat we ze openzetten dan dat we ze toeslaan, 
hé. Op die manier wordt alles hier wat opgefrist. Oude meubels 
oppoetsen houdt ze jong.

Directeur Thienpondt zet zijn hoedje recht. Als we niet 
restaureren blijft er geen enkel kunstwerk overeind, hé Jomme. 
Als we niet meegaan met onzen tijd, verdwijnen we onder het 
stof. De zakens zijn soms zeer simpel. En als wij een beetje 
solidair zijn op ons verdiep, geven we de voorzet voor de 
rest. Dan worden onze koekskes een beetje den tegenkracht. 
Speculooskes als schietgeweren. Wa peisde ?

Awel, meneer den directeur, ik voel het precies kriebelen, dat 
mijn briefke in de ideeënbus een juste plaats heeft gekregen 
maakt mij gelukkig. En ne keer lang stilstaan kan deugd doen. 
Er zit zoveel in onze kop dat het tijd vraagt om hem leeg te 
krijgen. Luister Jomme, de klimmer die te rap den berg op wil, 
geraakt meestal nooit boven hé. En ie vergeet naar beneden te 
kijken. Of rond hem. Die kiest voor de rapte wint niet veel hé. 
Daarboven is ‘t er misschien wel een schoon uitzicht, maar het 
brood dat in zijne knapzak zit, is beneden gebakken. Zonder 
eten kan ie niet aan dat avontuur beginnen. En als het verkeerd 
gaat zijn er redders nodig, anders geraakt ie nooit meer 
beneden. Dan is ’t gelijk den Icarus, zijde mee ?

Euch, jaja, vaneigens… meneer den directeur.
Allez Jomme, en vergeet de brug niet he ?

Overigens ben ik van mening dat fictie de werkelijkheid stuurt.

voorjaar 2016
de Unie speelt

 De collega’s maken de brug
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Bart: “De typisch Vlaamse sterke lokale verankering van ver-
enigingen is daar mee een gevolg van. Onder de kerktoren, in 
de parochie. Met hun verenigingen hebben de zuilen zich lokaal 
trachten te verankeren. Maar vanaf de jaren zeventig nam de 
invloed van de zuilen meer en meer af.”

Wat betekende dat voor het verenigingsleven ?

Dirk: “Dat is dubbel. Voor veel organisaties werkte het bevrij-
dend. Ze konden veel autonomer gaan werken. Anderzijds 
vonden nogal wat verenigingen hun kracht - in aantal - in 
een verzuilde omgeving. De zuil garandeerde leden, van de 
jeugdbeweging tot de vakbond en de ouderenvereniging. Die 
vanzelfsprekendheid viel weg. Intussen zag je ook meer en meer 
organisaties ontstaan die zich niet tot een bepaalde zuil wil-
den bekennen. De vrouwenemancipatiebewegingen, alles wat 
zich rond het thema vrede heeft ontwikkeld, heel veel daarvan 
is op de agenda gezet door mensen die er zich los van organi-
seerden. Intussen bestaan er rond zowat alles verenigingen. 
Noem een thema waar mensen van wakker liggen en er bestaat 
een vereniging rond. Ook dat is iets heel Vlaams: mensen die 
zelf het initiatief nemen en zich vrijwillig rond thema’s gaan 
engageren. In veel andere landen vertrekt dit veel meer vanuit 
professionals, bijvoorbeeld vanuit een gemeentebestuur. 
Maar het verenigingsleven kalft dus zeker niet af, zoals je soms 
hoort. Uit onze opvolging blijkt dat het aantal groepen en leden 
al jaren globaal stabiel blijft. Je merkt wel onderlinge verschui-
vingen. Heel wat verenigingen verloren de afgelopen decennia 
veel leden en moesten soms afdelingen sluiten omdat ze er niet 
in slaagden om in het nieuwe landschap een plek te vinden. 
Maar andere maakten de omslag wel.”

Valt daar een profiel op te plakken ?

Dirk: “Dat is moeilijk. Het is wel duidelijk dat verenigingen 
die zich eerder op een thema of doelgroep richten het mak-
kelijker hebben om de omslag te maken dan deze die voor het 
brede publiek rond heel veel verschillende thema’s werken. Neem 
Femma. Toen dat nog KAV heette, zag het op een bepaald 
moment haar aantrekkingskracht verminderen. Het aantal 
groepen daalde, net als het aantal leden. Rond de eeuwwis-
seling veranderde de KAV niet alleen van naam, ze trok ook 
naar de steden en ging er werken rond eigentijdse thema’s, met 
interculturele groepen, enzoverder. Tot nu is Femma nog steeds 
een van de grootste verenigingen in Vlaanderen. En er kwa-
men natuurlijk ook nieuwe verenigingen bij, zoals de hele groep 
etnisch-culturele federaties. Die hebben een magistrale groei 
gekend, dat is echt booming. Ze brengen niet alleen diversiteit 
binnen in onze sector, maar hebben ook het sociaal-cultureel 
verenigingsleven in de stad, waar het het traditioneel moeilijker 
had dan erbuiten, een boost gegeven.”

Dirk Verbist is directeur van FOV. Dat is de federatie sociaal-
cultureel werk in Vlaanderen. Er zijn een 130-tal organisaties 
lid van. Dat gaat van de klassieke verenigingen die soms al van 
in het midden van de vorige eeuw bestaan, zoals de KWB, tot 
meer recente bewegingen als Climaxi of Voedselteams. Alles 
samen goed voor 14.000 afdelingen in tal van steden, dorpen, 
wijken en buurten, gedragen door 200.000 vrijwilligers en met 
jaarlijks 10 miljoen deelnemers. “Wij noemen onszelf het Unizo 
van de geëngageerden”, zegt Dirk. “Concreet zijn we opgericht 
om ervoor te zorgen dat de organisaties die bij ons zijn aan-
gesloten zo goed mogelijk kunnen werken. En dat de Vlaamse 
overheid die zo graag mogelijk blijft zien. Ruimer genomen ver-
dedigen we het sociaal-culturele, vrije initiatief van mensen die 
op welke manier dan ook beweging creëren.” “Dan zijn wij het 
Unizo van het verenigingsleven”, pikt Bart in. Hij is coördinator 
van De Verenigde Verenigingen. “Dat is een samenwerkings-
verband van alle sectoren waar verenigingsleven in bestaat. 
We werken via de belangenbehartigers. Als belangenbehartiger 
van de sector van het sociaal-cultureel werk is het FOV daar 
één van. Andere zijn bijvoorbeeld de Vlaamse Jeugdraad, Bond 
Beter Leefmilieu of de vakbonden. We komen vooral op voor de 
erkenning van verenigingen als een belangrijke speler in het 
maatschappelijk debat.”

Waar verenigen mensen zich eigenlijk allemaal rond ?

Dirk: “Verenigingen hebben altijd een dubbele rol gespeeld. 
Ze brengen mensen samen en maken ze sterker. Maar ze oefe-
nen ook invloed uit op maatschappelijke systemen. De sociale 
zekerheid is hier een mooi voorbeeld van. Neem de mutualiteit. 
Op een bepaald moment beslisten mensen die in hun vrije tijd 
samenkwamen om geld in een pot te stoppen om mee de kosten 
te betalen als een van hen ziek werd. Na een tijd nam de over-
heid dat systeem over. Dat gebeurde binnen wat toen ‘de zuilen’ 
waren. Daar zijn ook veel andere organisaties groot geworden. 
Of ze werden er opgericht als tegenkracht tegen gelijkaardige 
organisaties in de andere zuil.”

In De Vereniging ziet Willy zijn vereniging langzaam 
ter ziele gaan. Tegelijk vindt hij in de maatschappelijke 
actualiteit de zuurstof om haar nieuw leven in te 
blazen. Of hoe de voorstelling een mooie schets 
werd van hoe het er vandaag de dag in het Vlaamse 
verenigingsleven aan toe gaat. Dit bleek uit ons gesprek 
met Dirk Verbist en Bart Verhaeghe.

Te midden van het veld

Hoe is het gesteld met de maatschappelijke en politieke 
invloed van verenigingen ?

Bart: “Binnen de zuil had een vereniging een grote invloed op 
de eigen partij. Maar als die niet aan de macht was, had je 
daar dus niet veel aan. De ontzuiling werkte ook hier bevrij-
dend. Nu kan een beweging zich op alle partijen richten. 
Globaal genomen heeft het middenveld een grote rol gekregen 
in de uitbouw van onze welvaartstaat – ook iets wat typisch 
Vlaams is. Het brengt mee dat het middenveld ook in het sys-
teem verweven zit. Dat werd lange tijd algemeen aanvaard, 
maar wordt intussen meer en meer als een probleem bestem-
peld. Dan wordt verenigingen verweten dat ze aan de ene kant 
de politiek en het systeem willen beïnvloeden, en tegelijk aan de 
potten willen zitten. Die expliciete kritiek dat men moet kie-
zen tussen het één of het ander is relatief nieuw. Ze komt niet 
toevallig vooral van N-VA, een partij die geen zuilgeschiedenis 
heeft. Partijen met een achterban in het verenigingsleven zien 
wel de meerwaarde in van bijvoorbeeld de expertise die in het 
verenigingsleven aanwezig is.”
Dirk: “Ik merk dat sociaal-cultureel werk veel meer dan pakweg 
vijftien jaar geleden de media haalt. Alleen herkent niemand 
dat zo. Als er bijvoorbeeld wordt bericht over de problematiek 
van geweld in gezinnen, is dat vaak omdat verenigingen al 
jaren daarrond werken. Ik geloof dus niet dat de invloed van 
verenigingen afneemt. Worden sociaal-culturele organisaties 
minder erkend als deel uitmakend van een politiek bestel ? Dat 
wel. Daarin volg ik Bart. Volgens mij heeft dat in belangrijke 
mate te maken met het feit dat het vrijwilligersorganisaties 
zijn. Je ziet veel minder dan vroeger de reflex om dat zootje vrij-
willigers systematisch bij ontwikkelingen te betrekken. Zeker 
lokaal zie je: hoe vrijwilliger het engagement, hoe groter het 
dedain erover. Het knuffelgehalte van het vrijwillig initiatief is 
dan wel hoog, tot men zijn zeg wil doen. Dat heeft vaak met 
efficiëntiedenken te maken. ‘Maak het niet moeilijker dan het 
al is’. Kijk bijvoorbeeld naar Ringland.”
Bart: “Of als men mag participeren, is het binnen de voorwaar-
den van het beleid. ‘We willen u wel betrekken, we zijn daar 
wel gevoelig voor, maar wij gaan voor u beslissen wanneer ge 
moogt en wanneer niet’. Dat is zeker een tendens. Hoewel er 
ook steden zijn waar men zijn best doet om daar beter mee om 
te gaan. Maar wat dan meestal gebeurt, is dat men het vrijwil-
ligerswerk professionaliseert.”

Hoe dat ?

Dirk: “Specifiek opgeleide ambtenaren of consultants gaan dan 
processen opstarten met mensen. De vraag die ik me daarbij 
stel is: hoe kun je op lange termijn geloofwaardigheid houden 
als je onvoldoende vertrouwen geeft aan mensen om zelf dingen 
op de agenda te zetten ?”
Bart: “Een gevolg is dat bepaalde nieuwere verenigingen in het 
middenveld de verbinding met het klassieke verenigingsleven 
niet langer opzoeken en ook van de politiek weinig verwachten. 
Ze slaan wel onderling bruggen. Dat is zeker een trend van de 
laatste vijftien jaar. Sectoren, organisaties, verenigingen die 
elkaar meer en meer vinden.”
Dirk: “Het sociaal-artistieke is trouwens bij uitstek een vorm 
van vereniging die sterk is geworden doordat zij er als een van 
de eerste in geslaagd is om bruggen te slaan tussen velden, sec-
toren, domeinen die heel ver van elkaar stonden. Kunst, het 
sociaal-culturele, welzijn, onderwijs. Het is een gigantisch sterk 
voorbeeld van hoe het kan.”

Tot slot. Is ons verenigingsleven een motor voor een sociale 
mix ?

Dirk: “De meeste verenigingen spreken de middenklasse aan. 
Die is in Vlaanderen nu eenmaal ook heel groot. Op niveau van 
het geheel is er wel een heel sterke sociale mix. Veertig procent 
van onze organisaties werkt bewust met wat ‘kansengroepen’ 
wordt genoemd, zoals armoedeverenigingen of etnisch-culturele 
organisaties. Bijna iedereen is dus wel ergens bij een vereni-
ging betrokken. Maar niet elke organisatie is even gemengd. 
Traditioneel brengen verenigingen mensen samen die op een 
of andere manier elkaars nestgeur kennen… Om het met een 
boutade te zeggen: de Chirogroep in Borgerhout mag van mij 
gerust bestaan uit blanke middenklassejongeren. Maar het 
is wel belangrijk dat Chiro nationaal nadenkt over hoe zij de 
Chirowerking in haar geheel meer superdivers krijgt. Ze kan 
bijvoorbeeld beslissen om etnisch-cultureel meer gemengde groe-
pen sterker te gaan ondersteunen dan de homogene groep uit 
Borgerhout.”

interview Joon Bilcke

www.fov.be

www.deverenigdeverenigingen.be

Dirk Verbist en Bart Verhaeghe

Feest bij de Koerdische beweging Jiyan in Oostende

Femma komt op voor de 30-urenweek

Ringland
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we gewapend waren tegen vermoeidheid en wereldrecords zo 
sneuvelden. Om de hoek hoorden we de koks schaterlachen, die 
na het schuren van de keuken ons nog een emmer innepisse 
voorschotelden en ons veel succes wensten. Onze fantasie werd 
gevoed met innepisse.

We leerden dat afval niet thuis hoort in ons mooie pure bos 
waar we ons zo amuseerden. Je keek je speelkameraad in de 
ogen als je sorry zei bij het al dan niet moedwillig inschop-
pen van zijn zandkasteel. “Allez, gij kunt dat !” riepen we vol 
overtuiging naar Jan die zijn vijfentachtig kilogram wegende 
lichaam over het koord op tweeënzestig centimeter hoogte 
probeerde te gooien. “Bij het gewichtheffen speelt ge ons hier 
allemaal naar huis, Jan”, riep leider Kris, “allez, de volgende !”
Al spelend vormde de vereniging mij. Het schuchtere tengere 
ventje werd geen luide roeper maar een speler, een ambiance-
maker, een nar, een doorzetter.
Moeder had gelijk, een plantrekker.

Hakken in het gras

Leider worden was een evidentie. Vier jaar leider, twee 
jaar hoofdleider, dromend kijk ik terug. De vereniging 
stond bekend als een sterke vereniging. Veel leden, 
goede leiding, we hadden een reputatie hoog 
te houden, ouders hadden vertrouwen in ons. 
Negen leiders voor honderdtwintig leden, 
het was krap. Tesamen onze hakken in het 
gras klieven en keihard aan dezelfde kant 
van het touw trekken was de enige optie. 
We werden een hechte groep. Iedere zater-
dag vergadering om zes uur. Praktische 
agenda, voorstelling van de spelen, 
kampthema voorbereiden, toneeltjes in 
mekaar boksen, problemen met leden 
bespreken, feest 50-jarig bestaan, 
financiën. Soms kletterden zware 
woorden van de ene muur naar de 
andere muur van het vergaderlokaal. 
Er werd nooit gestemd, we probeerden 
mekaar altijd te overtuigen, het duurde 
soms lang, maar dat gaf niet, we zaten 
graag bij elkaar. Eventueel opgelopen 
verwondingen tijdens een woorden- 
gevecht werden achteraf aan de toog 
bij elkaar verzorgd.

“Lieven, ga je naar de vereniging gaan, daar leerde uwe plan 
trekken.”
“Ja, ma.”

Mijn huis was gebouwd ver buiten het dorp, lid worden van de 
schavuitenbende uit ‘de wijk’ zat er niet in. Stiekem was ik wel 
blij. ‘De wijk’ in het dorp was immers heel gevaarlijk. Het was 
niet ongewoon dat een bendelid de klas binnenkwam, al dan 
niet trots, met een gekleurd oog of een gekneusd lid.
Dan maar een afgedankt gordijn rond mijn nek.
Struikrover Dick Turpin uit de gelijknamige Engelse serie die 
tussen 1980 en 1983 uitgezonden werd op de Nederlandse 
buis, was mijn held. Het paard de sporen geven, achterom  
kijkend hoe gracieus de wind het gordijn de golven geeft. Naar 
adem happend op de grond vallen nadat ik na een zwaard- 
gevecht succesvol de koets van de rijke stadslieden tot stop-
pen had gedwongen en hun zilverlingen vriendelijk de mijne 
had gemaakt om de buit te verdelen onder de arme boeren. 
Urenlang was de tuin Epping Forest, mijn speelterrein.

Voor de eerste keer naar de vereniging, misschien word ik dan 
toch lid van een schavuitenbende ? Het was eventjes schrik-
ken, sommigen bekeken mij raar, vroegen waarom ik ne schelen 
was. Ik voelde een grote hand op mijn tengere schouder en een 
diepe stem legde de omstaanders het zwijgen op. “Lieven is niet 
scheel, hij draagt een bril omdat hij dan beter ziet en er wordt 
hier niemand uitgescholden.” Ik voelde mij veilig.

Innepisse

Al vlug voelde ik mij thuis in ‘de bende’. Ik keek op naar de 
leiders waar we zoveel avonturen mee beleefden. Al mijn per-
sonages uit Epping Forest werden speelkameraadjes van vlees 
en bloed. Van 1979 tot 1988 was ik altijd present de zondag-
namiddag. Familiefeestjes en beleefdheidsbezoekjes moesten het 
onderspit delven. De vereniging stond hoog in mijn vaandel. 
Ik droeg mijn uniform met trots. Ik hoorde ergens bij en amu-
seerde mij te pletter.
Het kamp was het hoogtepunt van het jaar. Met meer dan hon-
derd man naar het zuiden van het land, diep in de bossen van 
Epping Forest. Crossend door de bossen wapperde mijn afge-
dankt gordijn meer dan ooit als een sierlijk blinkende cape.
Voor de honderd meter sprint smeerden we onze kuiten in met 
innepisse (dat is West-Vlaams voor urine van de kip) waardoor 

Epping Forest forever
Ik werd leider bij de negen- tot dertienjarigen. Het type leider 
dat opkwam voor de underdog, een die probeerde de zwakke-
ren te versterken. De stille stemmetjes een micro geven, het 
volume van de luide stemmen wat dempen, de bedeesden een 
podium geven en hun beste ding laten doen, uitvergroten van 
kleine talenten door samenspel en de kracht van de oprechte 
lach. Veel leiders had ik dit onbewust zien voordoen en ik had 
dit blijkbaar gretig geïnhaleerd. Streng, rechtvaardig en grap-

pig. Zo wordt mijn leider-zijn 
nog altijd omschreven door 
de mannen die mij als leider 
gehad hebben. Te danken 
aan de jonge gasten die mijn 
leider waren en aan de kleine 
mannen waar ik leider van 
was. De vereniging geeft je 
een samenhorigheidsgevoel. 
De relaties die ontstaan, 
houden je een spiegel voor. 
Je krijgt soms een beeld van 
jezelf te zien waar je niet 
tevreden mee bent, maar je 
krijgt altijd de kans om het 
aan te passen.

Met natte wangen liet ik 
het gordijn ten slotte van 
mijn schouders glijden. Naar 
mate de jaren vorderden 
merkte ik dat het gordijn 
niet enkel mijn ruggengraat 
had verstevigd, maar dat 

het ook haar warme gloed bleef uitstralen telkens ik het koud 
kreeg tijdens die lange daaropvolgende winter met zijn vele kille 
zomers. En toch. Er was iets. Of er was iets niet. Niet meer.

Iedereen een afgedankt gordijn !

Tien jaar geleden las ik toevallig over de Unie der Zorgelozen. 
Het bracht de herinnering aan mijn gordijn terug. Ik leerde 
er veel mensen van allerlei pluimage kennen. Ik werd bijna 
direct betrokken in lopende projecten. De improvisaties ga 

ik nooit vergeten, fantastische momenten. Onvoorbereid werd 
ik op de vloer gesmeten, ik spartelde maar amuseerde mij.  

Ik leerde weer spelen. De vele dagdagelijkse verhalen die er 
rondgaan raken me en houden mij dankbaar en nederig.  

De spiegel vertelde mij dat ik mij nog altijd wilde inzetten voor 
mensen op de pechstrook van de snelweg van het leven, zoals 
het in de Unie zo mooi wordt verwoord.

Egaal maagdelijk wit, diepzwart met lichte grijze 
nuances, fris groen, vurig rood, carreautjes, alle 
kleuren van de regenboog. Ooit hingen ze aan 
een stok met ringetjes om het licht te absorberen 
en buiten te houden. Nu zie ik ze stralen in een 
nieuw leven rond de schouders van vele Zorgelozen.  

De Unie doet ook mijn cape weer blinken, ik laat hem 
wapperen in de wind of sta er met veel enthousiasme 

ZORGELOZEN
& HUN VERENIGING

Ik ben al jaren bij Ariadne. Dat is een weerbaarheids-
werking voor chronisch zieken. Voor mij is Ariadne een 
verademing. Ik volgde er al talloze cursussen en work-
shops rond weerbaarheid, maar ook rond diverse andere 
thema’s.

Sinds vorig jaar zijn er nu ook de Ariadne cafés.  
We worden maandelijks uitgenodigd voor een gezellige 
babbel rond een bepaald thema, een spreekbeurt of een 
andere activiteit. In de pauze kunnen we tips uitwis-
selen en bijbabbelen. Ik vind er lotgenoten terug van 
verschillende leeftijden en bouwde er ondertussen al 
vriendschappen op. Het doet zo’n deugd om ‘thuis te 
komen’ bij Ariadne. Ik kan er mezelf zijn zonder taboes. 
Iedereen begrijpt me als ik eens een traantje wegpink. 
Als ik pijn heb, kan ik ongestoord wat rondwandelen of 
eens naar buiten gaan. Als ik moe ben, brengen de vrij-
willigers mij een drankje. Ik voel me verzorgd en gevoed 
na elk café. Ik hoop wel dat er nog meer jonge mensen 
de weg vinden naar ons. Bij deze !

Ruth Allewaert

mee te zwaaien. Op ogenschijnlijk onvindbare plaatsen langs 
de vele meters muur in de Scala hangen kleine kapstokjes met 
daaraan… Ze worden samen gevonden of soms vinden ze u.  
De speelvloer doet dienst als paskotje.

Lieven Turpin Bossuyt
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dat je zelf mee het aanbod kan creëren en vormgeven. Kunst en 
cultuur zijn nu net domeinen waar je dit ‘mee vormgeven van 
een aanbod’ allicht het beste kan realiseren. En daarbinnen lijkt 
het sociaal-artistieke nog steeds de meest effectieve manier om 
dit te doen. Daar gaat het om fundamentele participatie, om 
mee vormgeven en een stem geven, en dat is nog iets anders 
dan het louter toeleiden tot een bestaand aanbod.”

In 2015 publiceerde Demos samen met CAL-XL (zeg maar 
haar Nederlandse zusje) het lezenswaardige ‘Kunst in tran-
sitie, een manifest voor participatieve kunstpraktijken’. Was 
dit een voorafname op de wijze waarop het begrip ‘participa-
tie’ in het nieuwe kunstendecreet is herijkt ?

An: “In Vlaanderen is het sociaal-artistieke, door de opname 
binnen het kunstendecreet, heel hard een artistiek discours 
waarin de kunsten en de kunstenaars centraal staan. Tegelijk 
scheppen veel van deze organisaties een belangrijke meerwaarde 
voor de samenleving. Het is echter moeilijk om daar een gesprek 
rond te ontwikkelen, omdat je snel bij het taboe belandt ‘dat 
het niet de bedoeling is die praktijken te gaan instrumentalise-
ren’. De artiest voelt zich dan bij wijze van spreken ‘gebruikt’. 
Ons manifest zocht een manier om dat gesprek te voeren, zon-
der aan de artistieke eigenheid van het werk te raken. Op welke 
manier dragen dit soort praktijken bij aan een samenleving 
in verandering ? Ik vind het belangrijk voor het draagvlak van 
sociaal-artistieke praktijken dat je die niet alleen verdedigt 
omwille van hun artistieke meerwaarde, maar ook omwille van 
hun meerwaarde binnen de samenleving tout court. En waarom 
zouden zij vervolgens ook niet mee vanuit pakweg Welzijn wor-
den gefinancierd ? Ook wilden we de sociaal-artistieke praktijk 
met dit manifest eens wat wegtrekken van een louter kansen-
groepenbenadering. Veel organisaties, zoals de Unie, werken 
immers veel ‘inclusiever’, met een grote mix van mensen.”

Hoe is participatie als functie dan het nieuwe decreet binnen 
geslopen ?

Ciska: “Het nieuwe kunstendecreet wou weg van disciplines 
zoals ‘dans’, ‘theater’, … In plaats kwamen functies zoals ‘pro-
ductie’, ‘presentatie’. Belangrijker dan wát je maakt is nu óf je 
al dan niet iets maakt, bijvoorbeeld. In de zoektocht naar de 
vertaling van een aantal werkingen uit het vorige decreet, zoals 
de sociaal-artistieke of de kunsteducatieve, kwam men uit bij 
de functie die hen verbond, namelijk participatie. In het decreet 
is dat breed gedefinieerd, van toeleiding naar de bestaande pro-
grammatie tot co-creatie, zeg maar het samen dingen maken. 
Die ruime definitie heeft ervoor gezorgd dat veel organisaties 
zowel als commissies daar vervolgens erg mee gesukkeld hebben. 
Het begrip is door beide nogal divers ingevuld. Hoewel ik zeker 

Hierover spraken we met An Van den Bergh en Ciska Hoet. 
An volgt alles wat participatie aangaat van nabij op vanuit 
het kenniscentrum Demos. Ciska is journaliste en nam voor 
rekto:verso, dynamisch tijdschrift slash website voor kunst-
kritiek, de voorbije weken de dossiers onder de loep van de 
organisaties die er de functie ‘participatie’ in aankruisten.

Voor een goed begrip. ‘Participatie’ kent een lange 
voorgeschiedenis.

An: “Dat klopt. Het gaat terug tot het Algemeen verslag over 
de armoede, dat in 1994 is gepubliceerd. Dat was het resul-
taat van een grootschalig onderzoek bij mensen in armoede. 
Het maakte duidelijk dat armoede niet alleen betekent dat je 
geen dak boven je hoofd hebt, maar ook dat je niet kan deel-
nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld op het vlak van 
cultuurbeleving. Vanuit de kunst- en cultuurwereld en de 
armoedebestrijding zijn daarop tal van projecten ontstaan die 
de verbinding zijn gaan maken tussen de twee. Daar en dan 
zijn ‘kunst’, ‘cultuur’ en ‘participatie’ heel hard aan elkaar 
gekoppeld. Onder minister Anciaux is vervolgens gewerkt aan 
een meer duurzaam kader om dit soort projecten in onder te 
brengen. In 2000 kwam er een experimenteel reglement, spe-
cifiek voor ‘sociaal-artistieke’ projecten, zoals die werden 
genoemd – het was de eerste keer dat die term in een decreet 
verscheen. Veel van de huidige sociaal-artistieke werkingen 
haalden er hun eerste middelen. Vanaf 2006 werd de werkvorm 
dan opgenomen in het Kunstendecreet.”

Wat houdt ‘participatie’ eigenlijk in ?

An: “Er is niet één definitie. In de praktijk wordt ‘participatie’ 
ook door veel organisaties verschillend geïnterpreteerd. Ruim 
genomen gaat het om maatschappelijke participatie. In de con-
text van vrije tijd betekent het dat je zelf moet kunnen kiezen 
hoe je die invult, en dat je daar alle kansen toe krijgt, maar ook 

de indruk heb dat er integer werk geleverd is, kan je niet om 
de vaststelling heen dat de gehanteerde definitie per commissie 
toch wel wat kon verschillen.”
An: “In het decreet valt onder participatie inderdaad zowel de 
actieve bijdrage aan kunst als confronteren met kunst. Dat eer-
ste is vrij duidelijk, maar wat betekent het tweede ? Is dat dan 
ook participatie ?”
Ciska: “Op basis van de dossiers die ik heb gelezen heb ik wel de 
indruk dat de meesten zich bewust zijn dat ‘confronteren met 
kunst’ niet voldoende is om van participatie te spreken. In se 
confronteer je mensen immers al met kunst vanaf het moment 
dat er een publiek komt kijken. Enkel een aantal grote instel-
lingen hanteerden een nogal enge definitie. Zij rekenden er 
bijvoorbeeld een nagesprek onder, net als een lagere ticketprijs. 
Al de andere hebben toch minstens een poging gedaan om het 
begrip dieper uit te werken.”

Haal je er de ‘old school’ sociaal-artistieke organisaties mak-
kelijk uit ?

Ciska: “Absoluut. De hokjes zijn weggehaald maar de vroegere 
sociaal-artistieke of kunsteducatieve organisaties haal je er zo 
uit. Bij de sociaal-artistieke organisaties gaat het echt over hoe 
je binnen de kunsten een diversiteit aan stemmen kan krijgen, 
dus over de artistieke meerwaarde die je krijgt als je vertrekt 
vanuit de deelnemers. Bovendien merk je dat ze daar methodie-
ken voor ontwikkeld hebben die ze doortrekken naar elk niveau 
van hun organisatie. Aan de veelheid van organisaties die de 
functie participatie hebben aangestipt zie je tegelijkertijd hoe 
het hele kunstenveld zich er een verhouding toe zoekt. In wat 

ik de ‘slimme’ dossiers van grotere huizen zou noemen, merk 
je dat ze niet proberen om het warm water uit te vinden maar 
wel de know-how gaan zoeken die er sowieso al is. Zonder scru-
pules gaan ze aan tafel zitten met bestaande sociaal-artistieke 
werkingen en in nauw overleg worden die praktijken geïnte-
greerd in de eigen werking. Natuurlijk mag dat geen uitverkoop 
worden. Veel kleine organisaties hebben heel veel tijd en ener-
gie geïnvesteerd in een proces dat al zo lang loopt en hebben 
daarbij moeten knokken om te staan waar ze nu staan. Maar 
als dat respectvol wordt aangepakt, kan er een mooie kruis- 
bestuiving ontstaan die voor beide partijen interessant is én een 
meerwaarde kan betekenen voor het hele kunstenveld.”

Op het moment dat deze Gazet van de persen rolt, beslist 
de Vlaamse Regering welke artistieke werkingen zij 
hoeveel middelen toebedeelt voor de komende vijf jaar, in 
het kader van het vernieuwde kunstendecreet. Daaronder 
hopelijk ook flink wat sociaal-artistieke werkingen, 
hoewel in dat nieuwe decreet ‘sociaal-artistiek’ als 
discipline niet langer voorkomt maar plaats heeft 
geruimd voor de ‘functie’ ‘participatie’. Bent u nog mee ? 
En wat betekent dit voor de Vlaamse kunsten ?

Sociaal-artistieke 
inspiratie

An: “Ja, maar het is natuurlijk de vraag of dit zich zal vertalen 
in goede samenwerkingen.”
Ciska: “Er waren ook commissies die daar zeer kritisch voor 
waren. Er zijn huizen die met externe partners willen samen-
werken om hun luik participatie ‘af te dekken’ maar die dat 
op zo een instrumentele manier omschreven dat ze daar op 
afgerekend zijn. Sommigen gaven ook echt toe dat het een 
zoektocht was, wat ik ook wel eerlijk vind. Sommigen schippe-
ren echt tussen de autonomie van de kunstenaar aan de ene 
kant, en anderzijds beseffen dat je te midden een stad en een 
maatschappij zit, en dat je daar iets mee moet doen. Op zich 
moeten organisaties wat mij betreft ook wel de tijd kunnen krij-
gen om zo’n proces door te maken. Voor velen gaat het echt om 
een mind shift. Een minderheid maakt de cirkel helemaal rond 
in de zin dat participatie voor hen betekent dat je je artistieke 
verhaal en je werking als geheel in de kern in vraag stelt en ver-
ruimt, zoals het sociaal-artistiek werk doet.”

Bij veel sociaal-artistieke werkingen leefde de vrees dat deze 
specifieke werkvorm binnen het nieuwe kunstendecreet zou 
verdwijnen as such. Terecht ?

An: “Die schrik lijkt niet bevestigd. De term sociaal-artistiek is 
alvast niet verdwenen. Heel wat organisaties gebruiken die nog, 
en niet alleen in een verwijzing naar het verleden. Maar je leest 
ook variaties zoals artistiek-sociaal, of sociaalartistiek, zon-
der koppelteken. Ook de term co-creatie zit in veel dossiers, en 
dit is voor mij toch iets dat eigen is aan het sociaal-artistieke.  
De doelgroep is nu wel ruimer opgevat. Het gaat niet meer 
alleen om specifiek kwetsbare groepen, maar er wordt wel dege-
lijk nog heel veel met kansengroepen gewerkt. Het is niet dat er 
alleen nog met middenklassers theater wordt gemaakt.”
Ciska: “Niet alleen de terminologie, ook de meeste werkingen 
bijven overeind. Door de schotten weg te halen lijkt er zelfs 
een soort herwaardering van het werk te zijn. Er wordt anders 
gekeken naar ‘die daar in de marge’, er wordt een groter belang 
gehecht aan de methodiek dan tien jaar geleden.”
An: “De conclusie mag dus zijn dat sociaal-artistieke werkin-
gen er wel degelijk staan.”

interview Joon Bilcke

Een uitgebreider verslag van Ciska haar speurwerk vind je op  

www.rektoverso.be. Het manifest ‘Kunst in transitie’ (ten andere, een 

van de referenties in de ontwikkeling van ons project Confutuur) vind 

je op www.demos.be.
Elly Van Eeghem - Stadsresidentie Malem

An Van den Bergh en Ciska Hoet

Unie der Zorgelozen - achter de schermen van Kasimir en Karolien

De Propere Fanfare van De Vieze Gasten
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met empathie”, zo benadrukt hij, “om solidair te zijn moet je 
je kunnen inleven in andermans leefwereld, je moet je kunnen 
vereenzelvigen met de ander. Maar solidariteit gaat ook om 
meer dan dat, solidariteit heeft ook te maken met gelijkheid, 
gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.”

Volgens Pascal Debruyne is het net die vorm van solidariteit die 
in het verdomhoekje zit. Voor velen is het niet langer vanzelf-
sprekend om op een abstracte wijze met iedereen solidair te zijn. 
Een groeiende groep mensen vindt het steeds moeilijker om bij-
voorbeeld solidair te zijn met de werkloze aan de andere kant 
van de taalgrens of de vluchteling die tot een andere God bidt.

De grote vraag is dan: hoe komt het dat we steeds minder soli-
dair kunnen zijn met mensen waarmee we niks of weinig delen ? 
Hoe komt het dat we steeds minder in staat zijn om solidair 
te zijn op een meer abstract niveau ? Volgens Pascal Debruyne 
is het in belangrijke mate te wijten aan toenemende angst en 
onzekerheid in de samenleving. Veel mensen hebben het moei-
lijk en wie het moeilijk heeft, die heeft vaak genoeg aan zijn 
eigen zorgen. De zorgen van anderen en het zorgen voor ande-
ren wordt dan veel minder evident en vanzelfsprekend.

“Wat heb jij bijgedragen ?”

In onze samenleving heeft solidariteit de structurele vorm 
aangenomen van de welvaartsstaat. Pensioenen, ziekte- en 
werkloosheidsuitkeringen zorgen ervoor dat iedere burger 
in principe solidair is met de andere burger en dat zij die het 
meest kunnen bijdragen aan het systeem ook effectief het meest 
bijdragen. Althans, dat is de theorie. In praktijk is onze wel-
vaartsstaat steeds verder uitgehold geraakt. Grote vermogens 
en bedrijven slagen er dankzij fiscale spitstechnologie in om 
steeds minder belastingen te betalen, waardoor de pot waaruit 
kan herverdeeld worden steeds kleiner wordt. En tegelijk worden 
diegenen die de solidariteit van de welvaartsstaat het hardst 
nodig hebben, steeds meer met de vinger gewezen.

“Wat heb jij eigenlijk bijgedragen aan het systeem ? Wat 
maakt dat jij recht hebt op die uitkering ?” Dat is de vraag die 
op velerlei wijzen opnieuw en opnieuw gesteld wordt aan zij 
die het meest afhankelijk zijn van hulp en solidariteit. Johan 
Walgraeve van de Unie der Zorgelozen verwoordt het bijzonder 
snedig: “Door te vragen aan iemand wat hij of zij heeft bijge-
dragen, wordt een beschuldiging geuit. Er wordt met de vinger 
gewezen, geoordeeld en veroordeeld. Op die manier wordt de 
arme, de werkloze, de verslaafde, de zieke constant naar de rand 
van de samenleving geduwd en wordt hij een paria.”

Het is ook een conclusie waartoe Joost Bonte, coördinator van 
het straathoekwerk Oost- en West-Vlaanderen komt. “Smijt al 
die computers buiten”, zegt hij provocerend. “Er worden voort-
durend data van mensen bijgehouden, mensen worden daardoor 

Nee, solidariteit is niet meteen een hip concept. Of toch zeker 
niet in regerings- of werkgeverskringen. Als daar het woord 
solidariteit in de mond wordt genomen, dan is het meestal om 
op de beperkingen ervan te wijzen. ‘Solidariteit heeft grenzen’, 
zo luidt het dan. ‘We kunnen niet met iedereen solidair zijn, 
een genereus sociaal systeem is onbetaalbaar en mensen moe-
ten ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen’, zo zegt men.

En toch. Er is vrijwel niemand die zichzelf niet solidair wil 
noemen. Dat er solidariteit hoort te zijn, daarover zijn we het 
vrijwel allemaal eens. Niemand is tegen solidariteit op zich. 
Eerder geven we allemaal een andere invulling aan het begrip 
solidariteit. Dat bleek ook duidelijk in Salon Solidair, over ‘de 
toekomst van solidariteit en de solidariteit van de toekomst’.

Plaats van Salon Solidair was het tot de nok gevulde achteraf-
zaaltje van het populaire Harelbeekse café De Trukendoos. Wie 
op de bewuste zaterdag dat zaaltje nietsvermoedend binnen-
wandelde, zou daar een erg divers publiek aangetroffen hebben. 
Heel verschillende mensen die ondanks al die verschillen toch 
minstens één iets deelden, namelijk een bezorgdheid omtrent 
waar het met onze solidariteit heengaat en hoe we solidariteit 
in de toekomst moeten vormgeven.

Verdomhoekje

Zijn wij allemaal solidair ? Je zou geneigd zijn daarop 
bevestigend te antwoorden. Op het eerste zicht is iedereen van-
zelfsprekend solidair met de onmiddellijke omgeving. Je moet al 
een heel ongevoelig iemand zijn om bijvoorbeeld een broer niet 
te helpen die ernstig ziek is, of een buur die het even allemaal 
niet ziet zitten. Als mensen zijn we van nature geneigd om ons 
solidair te tonen met wie in onze onmiddellijke omgeving afziet 
of de eindjes op één of andere manier niet aan elkaar geknoopt 
krijgt. Het is ook wat Dominique Windels, OCMW-voorzitter 
van de stad Harelbeke naar voor brengt in zijn gesprek met 
onderzoeker Pascal Debruyne: “Solidariteit heeft veel te maken 

voortdurend in vakjes ondergebracht en beoordeeld. Maar wat 
je in de praktijk ziet is dat een groeiende groep daardoor uitge-
sloten wordt. Mensen die bijvoorbeeld meerdere psychiatrische 
stoornissen hebben en als te complex beschouwd worden door 
de hulpverlening, eindigen vaak op straat. Zij vallen tussen de 
mazen van de opvang.”

Straat

En zo wordt er, naarmate de middag vordert, tot een drietal 
steeds duidelijker omlijnde conclusies gekomen. De eerste, die 
als een paal boven water staat: de solidariteit zoals we die ken-
nen staat steeds meer onder druk. Iedereen heeft de indruk dat 
we ergens te weinig solidair zijn met diegenen die het meest 
solidariteit nodig hebben: vluchtelingen, thuislozen, armen. 
Tweede conclusie: ook onze instellingen lijken te falen. Onze 
welvaartsstaat is niet meer zo genereus als ze ooit geweest is 
en steeds meer worden voorwaarden en restricties gekoppeld 
aan sociale rechten. Laatste conclusie: het gebrek aan solidari-
teit heeft veel te maken met toenemende angst en onzekerheid 
die heerst bij mensen. Wie angstig en onzeker is, zal minder 
geneigd zijn tot solidariteit.

Maar wat te doen daaraan ? Hoe kunnen we solidariteit 
opnieuw herstellen ? Misschien ligt hier een belangrijke rol voor 
het lokaal beleid, suggereert Pascal Debruyne. Lokaal beleid 
staat dicht bij de mensen en kan erin slagen om ontmoetings-
plaatsen te scheppen waar mensen opnieuw in contact komen 
met elkaar. Want ook dat is iets waar enkele mensen in de zaal 
op wijzen: we ontmoeten elkaar veel te weinig. En daar zit de 
felle opmars van internet en sociale media wel voor iets tussen. 
In plaats van met elkaar te spreken, chatten we liever, in plaats 
van publiek het woord te nemen, sturen we tegenwoordig liever 
een tweet de wereld in. Dat is dodelijk voor de solidariteit.

De computer even uitzetten dus, en elkaar 
opnieuw ontmoeten in de straat, 

de wijk en de stad. Nee, vol-
doende zal dat niet zijn 
om tot een volmaakt 
solidaire samenleving te 

komen. Maar het kan wel 
een belangrijk begin zijn.

Op zaterdag 4 juni vond Salon Solidair plaats. Deze 
namiddag was het sluitstuk van het onderzoek dat 
de Unie samen met Vormingplus en Samenlevings- 
opbouw de voorbije weken voerde in Harelbeke rond 
het thema ‘solidariteit’, in het kader van het ruimere 
project Confutuur. Thomas Decreus, journalist bij 
DeWereldMorgen, schreef er deze beschouwing over.

Salon Solidair

Strijd

“Misschien moeten we ook inzien dat solidariteit erg veel vor-
men kan aannemen”, zo voegt Jan Despiegelaere van het 
Streekfonds West-Vlaanderen toe. “We moeten erover waken 
om niet in clichés te vervallen. Sommige mensen lijken op het 
eerste vlak niet solidair, maar zijn dat op hun eigen manier 
soms wel.” Despiegelaere geeft het voorbeeld van een rijke 
vrouw die een restaurant uitbaat, niet veel opheeft met vakbon-
den of socialisten maar wel twee ‘probleemjongeren’ tewerkstelt 
en die ook na de uren intensief begeleidt.

Er zijn ook nog andere vormen van solidariteit die we vergeten 
zijn, benadrukken zowel Geert Six als Pascal Debruyne in hun 
afsluitend woord. Ja, solidariteit heeft veel te maken met empa-
thie, met elkaar ontmoeten, met een systeem ontwerpen dat 
herverdeelt en rechtvaardigheid doet zegevieren. Maar solida-
riteit heeft ook te maken met strijd. In de strijd voor een betere 
wereld, herkennen we elkaar als lotgenoten en bondgenoten. 
Niet voor niets is ‘broederschap’ of ‘kameraadschap’ dikwijls 
een centraal begrip bij bevrijdingsbewegingen en revoluties. 
Misschien is dat dus wel de clue: we moeten de solidariteit her-
winnen in de strijd voor de solidariteit zelf. Samen opkomen, 
nadenken, babbelen en ja, vechten voor solidariteit creëert de 
solidariteit die we dachten kwijt te zijn.

Misschien is dat ook wat 
dit Salon Solidair doet, 
bedenk ik me wanneer de 
rijk gevulde middag op 
zijn einde loopt. Net door 
mensen samen te brengen 
rond het idee solidariteit, 
door samen een dialoog 
te beginnen over solida-
riteit, scheppen we een 
solidariteit die er voor-
heen niet was. Handen 
worden geschud, ideeën 
uitgewisseld en banden 
ontstaan. En laat dat net 
de bedoeling zijn.

Thomas Decreus

Deze tekst veschijnt ook op www.dewereldmorgen.be, 

naast tal van andere boeiende bijdrages.
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kleeft gedurende maximaal enkele seconden. Maar ja, bespaard 
moet er worden, immer en altijd. Ik herinner mij nog als 
de dag van vandaag hoe er bespaard werd op de onmisbare 
Leopardtanks, op de noodzakelijke Herculessen, op de brood- 
nodige F zestiens, ondertussen allemaal goed voor het oud ijzer. 
Enfin, de geschutskoepels van de Leopards werden verkocht als 
schroot en de rijdende onderdelen als landbouwtractoren. Koper 
was ene Khadaffi uit Libië. Heden denkt de overheid eraan  
dergelijke verkopen onmogelijk te maken.

Spartelen

Hoeveel heb je bijgedragen ? Het is een 
vraag die beschuldigt. Een vraag die 
solidariteit verwerpt. Een neo-liberale 
vraag, een extreem-rechtse vraag. 
Zelfs aan een pasgeborene wordt de 
vraag gesteld en levenslang zal die 
mogen betalen voor de verstrekte moe-
dermelk. Schitterend !

Laatst raakte in onze mooie stad, ter 
hoogte van de IJzerkaai een ongelukkige 

te water. Ondanks zijn gespartel werd hij 
door de gouden rivier meegesleurd. Gelukkig voor de drenke-

ling schoten enige omstanders te hulp. Een jonge dame bleef ter 
hoogte van de spartelaar lopen, terwijl haar vrijer stroomaf-
waarts spurtte naar de reddingsboei. Net toen die jongeling de 
drenkeling de reddende engel wou toewerpen hoorde ik iemand 
luidkeels roepen: “Hé ! ! ! Hoeveel heeft hij bijgedragen ?” “Blub ! 
Blub ! Blub !” zei de drenkeling. Maar wat zou hij daar nu mee 
willen gezegd hebben ?

Als de solidariteit verdwijnt, de solidariteit waaraan er jaren-
lang gebouwd is geweest, als de solidariteit verdwijnt, dan 
verdrinken we allemaal.

Blub blub blub.
Johan Walgraeve

Als schoolverlater liet ik me meteen inschrijven als werkzoe-
kende en heb ik als dopper vier en een halve maand geleefd op 
kosten van de maatschappij. Toen kon ik via een lange arm 
gaan werken bij de toenmalige regie der posterijen, op de kop 
af veertien dagen voor mijn twintigste verjaardag. Veertig jaar 
plus twee weken was ik een ambtenaar, heb ik bijgedragen aan 
ons sociaal systeem en daarna mocht ik beschikken: ik werd 
gepensioneerd. Dat is in het kort mijn curriculum vitae, mijn 
levensloop tot nu.

Profiteurs !

Ge moogt gerust meer weten. Vóór mijn twintigste verjaardag 
begonnen de besparingen. Een van de eerste grote besparings-
maatregelen die doorgevoerd werden, was de verlenging van de 
schoolplicht van veertien tot achttien jaar. In een klap werden 
vier jaargangen van schoolverlaters uitgesloten van de werk-
loosheidsuitkering, wat een tijdelijke maar toch forse besparing 
opleverde. Enkele jaren later mocht je je niet meer inschrijven 
voor 1 september, een ferme besparing van 2 maanden en van-
daag de dag kan het gebeuren dat je het recht hebt op helemaal 
niets op het einde van je schoolcarrière.
Toen ik schoolverlater was, vroeg niemand mij hoeveel ik al bij-
gedragen had: het sociaal systeem was er voor iedereen, behalve 
voor zij die door de mazen van het net vielen. Ik was nummer 
dertien in de rij van de stempelaars, maar op het eind, na vier 
en een halve maand was ik reeds nummer tweeënzeventig, 
dank zij de alfabetische rangschikking 
en vooral de toename van de werk-
loosheid. Sindsdien is het aantal 
profiteurs alleen maar toegenomen. 
U hebt het goed gehoord. Wie werk-
loosheidsuitkering trok, was een 
profiteur. Voor mijn vader was 
het een schande dat hij ooit 
veertien dagen werkloos was. 
Hoe schandalig waren mijn vier 
en een halve maand dan niet ? 
Wie werkloosheid trekt, is nog 
steeds een profiteur; dat is de kracht 
van de vooruitgang.

Secondelijm en oud ijzer

Dit is de betekenis van solidariteit: wie aan de werkloze raakt, 
die raakt mij. Wie een werknemer ontslaat, slaat jou. Wie aan 
een zieke raakt, die kwetst haar. Wie aan de dakloze raakt, die 
treft ons. Kom je aan mijn kameraad, dan heb ik lak aan de 
vraag: “Hoeveel heeft hij bijgedragen ?”
Moet de vraag niet eerder zijn: wat heeft hij nodig ? Als je niet 
weet wat de ander nodig heeft, hoe kan je dan helpen ? Wat kan 
solidariteit dan anders zijn dan een leeg woord, een stoplap die 
tussen de ‘euhs’ en de ‘jamaars’ gestopt wordt ? Eensgezindheid 
en samenhorigheid om een ander te negeren. Het woord ‘soci-
aal’ met secondelijm aan het woord ‘maatschappij’ gekleefd. 
Voor wie nog nooit met secondelijm gewerkt heeft: secondelijm 

Solidariteit

Johan Walgraeve bracht deze interventie tijdens Salon 

Solidair, op 4 juni in De Trukendoos in Stasegem.

Confutuur is een project dat we de komende jaren uit-
zetten samen met de mensen van Vormingplus en 
Samenlevingsopbouw. De bedoeling is om het gesprek over hoe 
we onze snel veranderende samenleving in de toekomst vorm-
geven, open te trekken tot buiten de kring van zogenaamde 
‘experten’. Want de toekomst moet van iedereen kunnen zijn.

We trachten daarbij ook buiten de gangbare hokjes te treden. 
We hebben het dan niet over ecologie, mobiliteit of economie, 
maar zoeken ‘kwesties’ die deze domeinen doorklieven. Rond 
elke kwestie verbinden we dialoog en debat, een praktisch expe-
riment en een artistieke poot.

Om warm te lopen zijn we de voorbije maanden aan de slag 
gegaan met een eerste kwestie, ‘solidariteit’. We kozen 
Harelbeke als werkterrein. Eerst bezochten we bekende en min-
der bekende Harelbekenaren, met uiteenlopende achtergronden. 
We vroegen wat ‘solidariteit’ voor hen betekent, en hoe nieuwe 
vormen van solidariteit er in de toekomst kunnen uitzien, op 
straat, in huis, op de werkvloer, in het verenigingslokaal. Deze 
interviews legden we vast op camera. Daarna trokken we met 
onze Caravan Solidair de straat op. We wilden van nog men-
sen horen hoe zij over solidariteit denken. We namen foto’s, 
schreven ervaringen rond solidariteit erop. Zo maakten we een 
rudimentaire dwarsdoorsnede van solidair Harelbeke. Rond 
alle bevindingen die dit opleverde maakten we tenslotte Salon 
Solidair, een publieksmoment met live gesprekken, diverse 
fragmenten uit de interviews en artistieke interventies van 
Zorgelozen. Je leest er op deze bladzijden meer over.

www.confutuur.be

www.facebook.com/confutuur
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meebrachten van over zee. Je vindt ze nog steeds en masse op de 
markten en in de winkels. Of er is een stoofpot van een geit die 
voor die gelegenheid werd geslacht. Als afsluiter wordt samen 
gezongen. Iedereen draagt zijn steentje bij door te helpen koken 
of door zelfgemaakte olijfolie of wijn mee te brengen of hout 
aan te brengen. Die gulheid en zorg voor elkaar heeft er altijd 
bestaan. Als mijn opa, die bakker was, zag dat alleenstaande 
moeders het brood niet konden betalen, kneep hij een oogje toe 
en scheurde hij de rekening uit het boek. Als er een handgemeen 
was, vloog je een nacht het ’kot’ in. Daar kon je even bezinnen. 
Maar de volgende dag kreeg je een nieuwe kans. De mensen 
kenden elkaar en dat helpt om begripsvol te zijn. Hier in België 
is er minder en minder vergevingsgezindheid”, zegt hij mijme-
rend. Zijn ogen zijn in gedachten verzonken. We laten de stilte 
haar werk doen.

De negende slag

“Bovendien”, vervolgt hij opeens, alsof hij zich niet bewust is 
van de pauze, “leeft het respect daar nog meer dan hier. Het 
respect voor mensen, maar ook voor tradities en regels die in dit 
wat afgelegen dorp uit gewoontes zijn ontstaan. Ik weet nog dat 
de kinderen tijdens de vakantie in de voormiddag hun ouders 
thuis hielpen met kleine klusjes. In de namiddag waren we vrij 
om te spelen. En als de kerkklok om negen uur ’s avonds begon 
te luiden, haastten we ons om op de negende slag thuis te zijn. 
Bij het binnenkomen knielden we bij iedereen die in het huis 
was en vroegen we hun zegen. Daarna gingen we slapen. Dat 
zijn zaken die oubollig lijken. Maar het leerde ons wel respect 
te hebben voor mensen en dankbaar te zijn voor wat we kregen. 
Hier praten mensen tegen elkaar al tokkelend op hun smart-
phone. Hoe kan je zo echt aandacht hebben voor elkaar ?”

Jos en ik beamen, we herkennen hoe bij ons waarden verande-
ren, vervagen, verdwijnen. Met een piepend geluid probeert 
de smartphone onze aandacht te trekken. Dit keer tever-
geefs. We glimlachen. Eduardo gaat verder. “Ook al waren 
er duidelijke regels, als kind genoten we een enorme vrijheid.  
Het dorp, de rivier en de bomen rondom waren onze speeltuin. 
In België hebben kinderen een ommuurde speeltuin, de jeugdbe-
weging op vaste tijdstippen of een muziek- of dansschool tussen 
vier muren. In Valhelhas konden we naar hartenlust experi-
menteren en ons uitleven. We klommen in bomen en staken 

In de eerste lentezon zit ik op ons terras. Ik nip aan een munt-
thee, geniet van zalige fadomuziek. Het is vrijdagavond.  
De drukte van het werk valt geleidelijk van mij af. Ik ben in 
het gezelschap van Jos, mijn partner en Eduardo, een vriend.  
Ze ronden de werkweek altijd af met een pintje, een traditie 
waar ik af en toe eens bij aansluit. Geïnspireerd door de eerste 
lentezon gaat het vandaag over vakantie, genieten en uiteinde-
lijk over wat we belangrijk vinden in ons leven. Ikzelf, geboren 
in een West-Vlaamse familie van noest werkende tuinbouwers, 
vind het nog altijd moeilijk om gewoon te genieten. Jos kent 
meer de kunst van het samenzijn. Ik weet niet of zijn Limburgse 
roots er iets mee te maken hebben. Volgens mij wel. Eduardo 
is geboren en getogen in Valhelhas, een dorp in het Estrela-
gebergte in Portugal. Zijn waarden en ideeën zijn beïnvloed 
door zijn jeugd daar.

Een schaal backeljau

Ik vind het altijd fascinerend als hij vertelt over het leven in 
zijn dorp. Zijn ogen schitteren, de heimwee van de fado klinkt 
door in zijn stem. Ook door wàt hij vertelt, raakt hij bij mij 
een snaar van verlangen. “Het leven in Valhelhas”, zegt hij, 
“is anders dan hier. Er spelen andere waarden en normen.  
Er is tijd en je maakt tijd. Er is verbondenheid tussen de men-
sen en tegelijkertijd ben je er ook meer vrij. Het leven is er 
eenvoudiger. Als het ’s winters bitter koud is, zorgen ze dat er 
op tijd hout wordt gekapt. In de lente en de zomer kweken ze 
hun eigen groentjes, maken ze hun eigen wijn of olijfolie. Als 
er zich ergens een noodsituatie voordoet, laten ze alles val-
len om te helpen. Het ‘nu’ is er belangrijk. In België leven we 
meer in de toekomst. We willen dit of we willen daar naartoe.  
Zo creëren we een ‘moeten’ dat op den duur stress geeft.”

Als ik vraag of het daarom is dat hij er na zoveel jaar graag 
terugkomt, antwoordt hij zonder nadenken: “Het dorp is één 
grote familie. Ik voel mij er altijd welkom. Iedereen kent er 
elkaar en zorgt er voor elkaar, elk volgens zijn eigen mogelijk-
heden. Als ik er aankom in de winter, zijn mensen zo attent 

om spontaan hout aan te 
bieden voor de kachel. Ze 
weten immers dat ik het zelf 
niet heb kunnen voorzien in 
de zomer. Ik weet ook met 
stellige zekerheid dat ik word 
uitgenodigd bij mensen om 
samen te eten. Belangrijke 
feesten worden nog altijd 
gevierd met de hele familie. 
Daarbij is er steevast plaats 
voor mensen die nergens 
terechtkunnen. Er is een 
grote schotel met gekookte 
groenten en backeljau. Dat 
stamt uit de traditie dat 
de Portugezen zeevaarders 
waren en grote hoeveelhe-
den gedroogde, gezouten vis 

kattenkwaad uit, we plukten bessen en brouwden ons eigen ver-
zonnen drankje, we leerden wat loyaliteit en verraad was. We 
maakten ruzie, maar legden het weer bij. Al doende leerden we 
alle sociale regels en vaardigheden. Hier in België wordt er in 
kaders geleefd. En vooral, ieder leeft voor zichzelf.”

“Maar ook uit Valhelhas trekken mensen weg, net als jij, op 
zoek naar een betere wereld, waarom dan ?“ vraag ik nieuws-
gierig. Eduardo knikt. “De oudere generatie is er eerder 
behoudsgezind. Ze houdt van het eenvoudig leven, van de rust 
en de vrede. Ze zal zich niet snel verplaatsen. Maar jonge 
mensen voelen een verlangen om naar de stad te trekken. Ze 
willen boeiend werk, op ontdekking gaan, horizonten verrui-
men. Portugezen hebben ook dàt van oudsher in zich. Maar net 
als ik blijven die jongeren ook terugkomen om zich te goed te 
doen aan de gulhartigheid van familie en vrienden, aan de ver-
bondenheid van hun geboortedorp. Maar definitief teruggaan 
doe ik niet. Want België heeft ook zijn positieve kanten. Er zijn 
hier meer mogelijkheden om iets uit te bouwen, er is meer com-
fort. En mijn kinderen en straks mijn kleinkinderen wonen hier. 
Maar die waarden van verbondenheid, hulpvaardigheid en res-
pect voor elkaar mis ik hier echt.”

Spiegeltje spiegeltje

De fado muziek speelt haar troostende melodie.
Het is zo waar wat Eduardo zegt. En je herkent wat hij zegt in 
wie hij is. Die verbondenheid, de loyaliteit, de gulheid, het res-
pect en ook nog iets van die vrijgevochtenheid leven in hem, ook 
hier in België. Hij biedt ons een spiegel van waarden waar ook 
ik naar verlang. En dat geldt heus niet voor mij alleen, denk ik. 
Heeft onze maatschappij niet dringend nood aan wat meer van 
die verbondenheid, aan wat eenvoud, dankbaarheid, respect 
voor elkaar en onze omgeving. En moeten we niet meer genieten 
van de kleine dingen, zoals op vrijdagavond op je terras zitten 
na een drukke werkweek, samen met een vriend. Je verbonden 
weten in de verhalen, de muziek en de stiltes ?

De zon zakt langzaam weg. De avond heeft ons weer opgeladen. 
Als we Eduardo uitwuiven zijn een paar Afrikaanse jongeren 
op het pleintje aan de kerk aan het sjotten. Het gaat er gezel-
lig aan toe. De volgende middag zitten op hetzelfde bankje drie 
Marokkaanse vrouwen te keuvelen. Hun kinderen zijn aan het 

Je kan een mens wegtrekken uit zijn 
land, maar het land niet uit de mens.

spelen. Het lijkt gezellig, met hun meegebrachte gebakjes en 
drankjes. Ze delen, ze lachen. Ze genieten van de kinderen, van 
elkaar en het mooie weer. Terwijl ik merk dat ik mij aan het 
haasten ben om snel nog iemand iets af te geven voor ik naar 
een afspraak moet, denk ik: waar ben ik mee bezig ? Hoe kun-
nen wij verlangen dat mensen die naar hier komen zich moeten 
aanpassen aan onze waarden, als we niet eens de moeite nemen 
om te luisteren wat zij ons aan waarden te bieden hebben ? 
Misschien ligt onze grote kans in het luisteren naar elkaar, om 
zo samen de wereld beter te maken.

Dominique Vergote

ZORGELOZEN
& HUN VERENIGING

Buiten het toneel ben supporter van KV Kortrijk. Ik heb 

zelf altijd graag gevoetbald. Niet in een club, maar bij-

voorbeeld op school. Ik was benieuwd hoe een stadion er 

in het echt uitzag. Meer dan het voetbal zelf wilde ik dat 

eens zien. Dus ging ik eens kijken naar een match van 

Kortrijk. Ze speelden toen nog in tweede klasse. Ik ging 

alleen, ik had wel een beetje drempelvrees. Maar ik stapte 

mee met mensen die ook op bane waren naar het stadion. 

Je kon die herkennen aan hun sjaal. Het klikte omdat  

we voor dezelfde ploeg supporterden. We leerden elkaar 

beter kennen.

Sedertdien heb ik veel thuismatchen gezien. Op verplaat-

sing ging ik bijna nooit mee. Omdat je niet weet of het een 

risicomatch is. En ook omdat dat veel geld kost. Voetbal is 

één grote geldcommerce aan het worden. Gelukkig zijn de 

thuismatchen nog betaalbaar, met de UiTPas. Zelf voetbal-

len doe ik niet meer. Ik heb een paar jaar meegespeeld met 

de Homeless Cup. Maar ik ben moeten stoppen omdat ik 

begon te sukkelen met mijn knie. Het is nu ook al efkes 

geleden dat ik naar een match ben gaan kijken. Ik volg wel 

alles van de KVK. Zoals via Facebook. Ik blijf supporteren. 

Zelfs als ze weer naar tweede zouden gaan, zou ik nog voor 

Kortrijk supporteren.

Joeri Bruneel

Eduardo
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WELKOM IN KLOONLAND
Zijn er niet heel wat lelijke eendjes
met allemaal een perfecte kloon van zichzelf ?
Die kijken alleen nog naar wat ze willen zien,
die vinden elkaar leuk,
de duim omhoog,
het ideale nep plaatje,
’t is gelijk een beetje de wereld op zijn kop.

Zijn die vrienden nu echt of niet ?
Jach, ik heb er wel meer dan honderd.
Maar zit ik in mijn zetel met een griep, help !
Niemand komt mij bezoeken.

Ach oef, iemand vindt het leuk
dat ik met mijn been in het gips zit.
Iedereen moet het weten, wat ik denk.
Iedereen moet het weten, dat mijne
kleine zijn eerste stapje zette.
Maar niemand mag weten dat het niet altijd
zo vlotjes loopt, in mijn gedachten.

Komaan, we gaan onszelf klonen.
Iedereen gelijk, iedereen gelijk centen verdienen.
Iedereen gelijke normen en waarden, gelijke maten,
rechte neuzen, blonde haren…
Of nee, doe maar zwarte krullen in mijn haar.
En ik heb toch liever lenzen in mijn ogen,
dan een vintage bril.

Lekker gezellig sporten na een zeer stressvolle
werkdag waarin we toch zo flexibel moeten zijn.
Maar gelukkig kunnen we nog op reis.
En ook al rijden de treinen niet,
we hebben toch nog ’t vliegtuig.
We kunnen kiezen tussen een
kunstenaar en een stripfiguur,
een vliegtuig met René Magritte
of met Kuifje erop geschilderd.

Wat hebben we toch een zalige Luxe Westerse Cultuur.
Ik hou er wel van, jij niet ? I like it… met de duim 
omhoog, natuurlijk.

Stefanie Tanghe

Beeldend werk Stefanie Tanghe
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Het persoonlijk maken, schrijven en opsturen van een kaartje 
werd door iemand vergeleken met het uitwisselen van potjes 
zelfgemaakte confituur. In beide kruipt moeite en tijd maar 
tegelijk ook liefde en zorg, waardoor het veel waarde krijgt. 
Iemand anders zag dit als een teken van respect, aangezien 
het versturen van een kaartje ook een inspanning vraagt. “Het 
gaat niet enkel om de woorden en tekst die geschreven worden 
op het kaartje, maar vooral ook om het gebaar.”

Toeters, ballonen en taart ?

Naast de kaartjes was ook het jarig zijn zelf een onderwerp van 
ons gesprek. Verjaren zet duidelijk aan tot verlangen of tot dro-
men en staat toe om herinneringen en fantasieën naar boven te 
laten komen. Elk gesprek leverde nieuwe opvattingen en anek-
dotes op over verjaren. Er waren ook Zorgelozen die niet graag 
verjaren. Dat kan zijn omdat ze niet graag in de belangstelling 
staan of omdat ze niet gewoon zijn om zo’n dag te vieren. Toch 
was er bij elke Zorgeloze wel altijd aandacht voor de verjaardag 
van anderen. Er werd ook meermaals verteld dat je persoon-
lijke opvatting over verjaren ook verandert doorheen de jaren. 
Waar als kind meestal de cadeaus de hoofdrol spelen, wordt 
later de blijk van appreciatie en de inspanning belangrijker. 
Herinneringen en tijd worden hierbij liever als cadeau gegeven 
en gekregen.

We spraken over de mooiste herinneringen aan verjaren. Naar 
beneden komen en onverwachts de hele familie rond de 
tafel zien zitten, was er een die ik te horen kreeg. Dit 
verhaal werd versterkt door de familiefoto’s die ik zag 
rondhangen in het huis. Een chocoladetaart eten als ver-
rassing bij het ontbijt, meegenomen worden om ergens 
te gaan eten waar je nog nooit geweest bent, een vrien-
din van wie je nooit had gedacht dat ze dit zou doen die 
je uitnodigt voor taart, een affiche in je stamcafé met de 
uitnodiging om eentje te komen drinken om er uiteindelijk 
met 28 man je verjaardag te vieren… Een verjaardag bete-
kent voor de meesten dus een reden om samen te komen en 
samen te vieren.

Elk jaar opnieuw stuurt de Unie verjaardagskaartjes naar de 
jarige Zorgelozen. Ze vinden de weg naar hun brievenbus en 
vervolgens het dressoir of de verzameldoos. Alvorens de kaartjes 
te versturen, passeren ze eerst door vele handen. Elke Zorgeloze 
schrijft er op herkenbare wijze zijn naam of een wens op. In de 
enveloppe is hierdoor niet enkel een kaartje te vinden, er zit veel 
meer in verscholen. En dat maakt zo’n kaartje er net eentje om 
te koesteren.

Verjaardagskaartjes in 2016 ?

De waarde van zo’n kaartje kwam ik te weten door erover te 
gaan praten met de Zorgelozen zelf - Achille, Alain, Marie-
Ann, Anja, Nathalie, Boulanoir, Annelore, Ruth, Filip en 
Victor. Eén ding is zeker: een kaartje via de post - in deze tijd 
beschouwd als een oud communicatiemiddel – doet wel dege-
lijk meer plezier dan een sms’je of een Facebookbericht. Een 
kaartje is iets tastbaar dat niet zomaar gewist of weg geswiped 
wordt. Het begrip ‘tastbaar’ viel tijdens elk gesprek. Het maakt 
dat veel Zorgelozen hun kaartjes bewaren. Bij sommigen krij-
gen ze een jaar lang een plaats op de kast of aan het prikbord. 
“Op die manier voel ik mij meer dan één dag jarig”, kreeg ik 
te horen. Anderen bewaren ze in een doos. Een doos die zeker 
één keer per jaar nog eens wordt geopend, om nieuwe kaart-
jes erin te steken of om de oude nog eens vast te pakken en 
opnieuw te lezen. Herinneringen komen hierbij automatisch 
weer naar boven, gepaard met een brede glimlach. “Een kaartje 
doet beseffen dat er mensen aan je denken, dat er mensen bezig 
zijn met jou.” Dit gevoel van verbondenheid kwam heel vaak 
naar voor. De handgeschreven namen op het kaartje tonen aan 
dat ze wel degelijk door verschillende handen gepasseerd zijn; ze 
brengen de herinnering aan de schrijvers naar boven. “Door in 
het kaartje te schrijven denken ze bij het versturen aan mij, en 
ik wat later bij het ontvangen aan hen.”

De één hecht daarbij aandacht aan de typische elementen en 
rituelen zoals kaartjes uitblazen, vlagjes en ballonnen. De 
ander heeft hier minder behoefte aan maar verwent zichzelf wel 
graag eens door iets te doen wat hij graag doet, zoals eens goed 
Italiaans gaan eten op de markt van Kortrijk. Ook hoorde ik 
van een Zorgeloze dat hij er meer van geniet om een attentie 
later te geven dan de eigenlijke verjaardag. Hij is tegen vaste 
data om stil te staan bij een gebeurtenis en verrast liever men-
sen ‘out of the bleu’. Sommigen laten zich juist graag verrassen, 
anderen geven zelf een feest - soms zelfs drie, uit zin om ieder-
een te zien die ze kennen.

Barrières doorbreken

Voor sommige Zorgelozen betekende mijn bezoek een moment 
van weerzien na mijn eerste stage, voor anderen was ik nog een 
wildvreemde toen ik bij hen aan de deur stond. Maar onbekend 
of niet, ik werd telkens warm ontvangen. In mijn ogen heeft 
dit zeker te maken met de ongedwongen, familiale sfeer die de 
Unie uitstraalt. Tijdens de gesprekken werd er tijd gemaakt voor 
een deugddoende portie gelach en geklets in combinatie met 
een gezellig potje koffie. Verjaren was bijgevolg niet het enige 
onderwerp dat op tafel kwam. Soms waren we beiden verrast 
over waar het gesprek ons toe leidde. We 
kwamen tot voorbeelden of onderwerpen 
die we voorheen nooit dachten te bespre-
ken. Die wederzijdse verrassing zorgde er 
in mijn geval voor dat het gesprek is blij-
ven hangen. Er werden zo ook barrières 
verbroken bij mezelf.

De keer op keer hartverwarmende 
gesprekken lieten mij inzien dat een 
simpel gebaar als een verjaardags-
kaartje veel betekent. En wat in mijn 
ogen de kaartjes nog waardevol-
ler maakt, is de manier waarop ze 
tot stand komen. Bij de Unie worden 
beeld en tekst voor op de kaartjes niet 
vluchtig van internet geplukt. De dro-
men, herinneringen en wensen van de 
Zorgelozen rond verjaren die doorheen 
de gesprekken werden verzameld, dienden als inspiratie voor 
nieuwe verjaardagskaartjes. Katleen, Isabelle, Lander, Ruth, 
Nathalie, Triene, Angelo en Filip verwerkten ze elk op hun 
manier in een tekening, een foto of een tekst.

Lore Coucke

Zomaar een kaartje
vol liefde voor jou,
als teken van verbondenheid…
Een klein moment
van onze tijd,
als geschenk…
We vergeten je verjaardag niet,
en dragen jou een
warm hart toe !
  Triene

Jij staat vandaag in de kijker,
want je bent een jaartje rijker.
Je krijgt een lijstje kleine dingen,
die je hart blij doen zingen,
herinneringen om te bewaren,
tot je nog eens gaat verjaren…
Een lieve lach voor elke dag ?
Een zachte zoen over de noen ?
Een wonder woord dat jou bekoort ?
Een warme wens van een dierbaar mens ?
Doe jij nu maar je zin
en vul het zelf maar in...
         Triene

Ik
Jij
Jij geeft
Ik geef
Ik krijg
Jij krijgt
‘wij’ krijgen
In het geven
‘leven’…

Katleen Dekyvere

jaar,
mijn
dag
mijn
vuur
mijn
knal
wij

ik
hij
die
ons
koning
noemen
mag.

Filip

KNAL
De periode en de tijd waarin 
je verjaart, speelt ook een rol. Verjaren in de 
zomer zorgt voor een link met luilekkeren, niets mega groot of 
mega chique maar gewoon een dag die goed verloopt. Verjaren 
op de nationale feestdag doet stiekem geloven dat het vuurwerk 
dat op die dag wordt afgeschoten, een cadeau is voor jezelf. 
Dicht bij kerst en nieuw verjaren kan ervoor zorgen dat je maar 
één kaartje krijgt voor alle drie de feesten in plaats van drie 
aparte. Dan wil je wel eens verjaren in de zomer in plaats van 
in de winter. Of wegdromen bij het beeld van een ideaal ver-
jaardagsfeest: een luxeterras met alles erop en eraan. Iemand 
anders zag zijn ideale verjaardag als gewoon eens gaan ravot-
ten met de twee beste vrienden op het speelplein, in plaats van 
de georganiseerde verjaardagsfeestjes.

Tijd om uw speciale dag te vieren.
De kaarsen met een diepe zucht te 
doven.
Om voor jezelf de bloemetjes bui-
ten te zetten
en te genieten van je dierbaren en 

naasten.
Met of zonder ballonnen en een taartje,
alleszins al een kaartje.
Er een jaartje bij …
Wij zijn in ieder geval blij
dat we daar ook deel van mogen zijn.

         Angelo Vlieghe

Een manier 
van werken

Verbreek, verzamel, vertel. Drie woorden die na mijn 
zes maanden stage bij de Unie der Zorgelozen voor mij 
onafscheidelijk zijn geworden. Ze vatten de filosofie 
van het huis samen, vatten de hele manier van werken 
samen. Ik kreeg de kans om er mijn eigen weg in te 
zoeken. Een weg met vele haltes. Eén ervan: het maken 
van een nieuwe collectie verjaardagskaartjes.
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investeerders mogen toch ook wel iets verdienen, gezien ze toch 
ook wel wat risico nemen ? Momentje. Voor nieuwe tehuizen,  
begrijpelijk. Maar wat zien we ? Ineens kopen beleggingsfond-
sen bestaande, oudere tehuizen op. Voor zover ze die dan nog 
wat renoveren, zou het nog te begrijpen zijn. Maar neen, zon-
der verdere ingrepen wordt er een manager op losgelaten die de 
‘efficiëntie’ moet verhogen. Lees: het moet opbrengen. In eerste 
instantie is dat simpel. Je reorganiseert het urenpakket, gooit 
een paar dure mensen met hoge anciënniteit buiten (of ze nu 
goed functioneren of niet heeft geen belang). Er is altijd wel wat 
vet op de soep, dat weet iedere organisatiedeskundige.

Daarna wordt het iets moeilijker, maar dan ga je gewoon het 
‘echte’ werk meten. O, geen paniek, gewoon ‘benchmarking’ – 

de diverse tehuizen even vergelijken en leren uit ‘best 
practices’. Klinkt mooi, maar het betekent eigen-

lijk: hoe ‘behandel’ je zoveel mogelijk bejaarden 
met zo min mogelijk personeel ? Meet dus enkel 
het materiële werk: in en uit bed halen, eten 
geven, spuitjes en medicatie, onderhoud… deel 
het in per soort werk, en besteed het zoveel 
mogelijk uit aan mensen ‘die daarin gespe-
cialiseerd zijn’. Uiteraard werken die voor 

bedrijven die ook ‘zo efficiënt mogelijk’ 
werken, en dus geen minuut te veel zul-
len aanrekenen – noch presteren. Dan 
stel je vast dat er toch wel héél wat meer 
uren gepresteerd worden aan ‘onmeetbaar 

werk’. Dààr kan dus op bespaard worden, 
want dat zijn uren dat je personeel betaalt om – ja, 

om wàt te doen ? Je kan het niet benoemen, dus is het 
zeker en vast gewoon tijdverlies. Tja. Laat dààr nu net het 

echte ‘zorg’-aspect verborgen zitten. Het beetje tijd voor een 
babbeltje met Jefke en Marieke, ’s morgens bij het ontwaken, 
het beetje tijd om samen met Agneske die nooit bezoek krijgt 
even een koffietje te drinken, om Edmondje die zoveel verdriet 
heeft op de verjaardag van zijn overleden vrouw even te troos-
ten… Het wordt helemaal erg als het OCMW besluit om ook 
bij hen het tehuis te privatiseren – omdat ze er dan geld aan 
kunnen verdienen in plaats van zelf te investeren… De gevolgen 
zijn in een aantal streken reeds merkbaar: bejaardentehuizen 
waar zelfs bejaarden met een hoog pensioen maandelijks uit 
hun spaarcenten moeten bijleggen om gewoon nog maar de 
dagprijs te kunnen betalen.

In de gehandicaptenzorg is deze tendens evengoed merkbaar 
– en de wetgeving rond bijvoorbeeld het persoonlijk assisten-
tiepakket ondersteunt deze evolutie. Uiteindelijk wordt meer en 
meer zorg door de instellingen uitbesteed aan derden en voor de 
zorgbehoevende wordt het per saldo alleen maar ingewikkelder 
en duurder voor minder kwaliteit.

Privatisering. Het is al een tijdje een modekreet van het neo-
kapitalisme. Haal zoveel mogelijk weg bij de overheid, laat de 
vrije markt het overnemen en door de vrije concurrentie zal de 
consument er alleen maar beter op worden.

In Groot-Brittannië geldt als schoolvoorbeeld de Britse 
Spoorwegen die ten tijde van en volgens toenmalig premier 
Margaret Thatcher hopeloos achterop hinkten. Nu, meer dan 
twintig jaar later, zijn ze inderdaad grondig gereorganiseerd… 
en behoren ze intussen tot de duurste en minst performante 
van Europa, met minimale dienstverlening, stokoud materiaal 
en slecht onderhouden sporen, behalve op enkele prestigelijnen. 
O ja, en waarschijnlijk het recordpercentage afgebouwde trein-
haltes. In eigen land hadden Verhofstadt & co het onmiddellijk 
begrepen: de RTT werd eerst Belgacom en nadien Proximus, 
kreeg er een aantal concurrenten bij… en de tarieven swin-
gen nog steeds de pan uit, ook bij de concurrenten. Electrabel 
werd verkocht aan een Franse multinational – “om onze begro-
ting in evenwicht te brengen”. Het zadelde ons nadien met de 
duurste elektriciteit van het Europese vasteland op, 
en daarbovenop ineens de onzekerheid over onze 
energiebevoorrading… Regeringsgebouwen 
werden met de magische ‘Sale and lease back’-
formule doorverkocht aan immobiliëngroepen 
die met de huurgelden alleen al hun investering 
terugverdienden op enkele jaren. Alweer een 
begroting gered, ten koste van blijvende lood-
zware huurgelden voor vastgoed dat eigenlijk 
al afgeschreven was. De blauwe rekenma-
chientjes becijferden de winst. Al de rest 
was de schuld van de sossen.

Onmeetbaar tijdverlies

Maar goed, tot nu toe ging het om sectoren waarin 
eventueel concurrentie mogelijk was, waar de diverse 
leveranciers, tussenpersonen en afnemers minstens een illu-
sie kunnen koesteren dat er vrije keuze is en dat men mits een 
beetje uitkijken goedkopere alternatieven zou kunnen vinden. 
Nu gaat men echter een stapje verder. Men gaat ook de zorg 
privatiseren. Het begon met ‘beleggen in bejaardentehuizen’. 
Ach, wie kan daar tegen zijn ? Geld ophalen bij investeerders 
om nieuwe bejaardentehuizen te bouwen ? Ja, dat zijn dan wel 
wat duurdere tehuizen, maar oké, voor elk wat wils, hé. En de 

Het miseriedividend
Trekt uw plan

Vanuit het beleid moet men momenteel geen soelaas 
verwachten. Daar gaat men meer en meer uit van het ‘trekt-
uw-plan’-principe. Je moest maar tijdens je actieve leven genoeg 
gespaard hebben, als je nu niet toekomt, eigen schuld. We kun-
nen verwachten dat binnen afzienbare tijd gepensioneerden ook 
als ‘profiteurs’ op één lijn gezet worden met langdurig werklo-
zen, langdurig zieken, OCMW-steuntrekkers, … ook al hebben 
ze hun hele leven keihard gewerkt en sociale zekerheidsbij-
dragen betaald. In Antwerpen keek men intussen al een stap 
verder: ook de opvang van daklozen wil men daar privatiseren. 
Want daarmee zou men véél kunnen besparen. En dat moet 
men mij toch eens uitleggen. Een privébedrijf moet winst maken 
(anders overleeft het niet). Dat is het verschil met een over-
heidsbedrijf, dat géén winst moet maken maar iedere eurocent 
kan besteden aan de zorgbehoevenden (en daarbij uiteraard de 
plicht heeft dit zo efficiënt mogelijk te doen). Het is een utopie 
te denken dat een privébedrijf goedkoper kan werken dan een 
overheidsdienst. Dat kan zo lijken, omdat het efficiënter lijkt 
te zijn, maar als het dit kan, dan kan een overheidsdienst dat 
ook. Het is een kwestie van controle en fairplay. Maar meestal 
werkt een privébedrijf gewoon goedkoper omdat het overdre-
ven bespaart langs de kant van de hulpbehoevende cliënt, die 
meestal weinig mogelijkheden heeft om dit aan te klagen - die 
moet immers ‘dankbaar zijn’ voor de hulp die hij krijgt.

Je ziet het overal: poetsdiensten, bejaardenhuizen, noem maar 
op. Zelfs als het in eerste instantie vlot en correct verloopt, 
na enige tijd duikt er een ‘manager’ op die ‘reorganiseert’ 
voor ‘meer efficiëntie’ - lees minder kosten en meer winst uit 
te keren aan de aandeelhouders. Of soms zelfs dàt niet, maar 
om onder de prijs van de concurrent te kruipen door minder-
waardige dienstverlening (die uiteraard fraai gemaskeerd wordt 
in allerlei statistieken en nepcontroles). Het grote verschil met 
privatisering in de commerciële sector is dat hier de uiteinde-
lijke consument geen enkel alternatief meer heeft: in het geval 
van bejaardenhuizen of andere zorginstellingen zijn er (naast 
andere factoren) ellenlange wachtrijen die de vrije keuze onmo-
gelijk maken. In het geval van daklozen is zelfs geen illusie van 
keuzemogelijkheden: ze zijn totaal overgeleverd aan de instantie 
die hen moet ‘verzorgen’. Iedere cent winst die een privébedrijf 
maakt is een cent minder die aan zorg besteed wordt. Misdaad 
loont niet, zegt men. Andermans miserie duidelijk wèl.

Johan De Bock

ZORGELOZEN
& HUN VERENIGING

Ik ben actief in één kleine politieke partij en in vier ver-

enigingen, waaronder Vredesactie. Toen ik zeventien jaar 

was, besloot ik niet naar het leger te gaan. Ik was dus 

gewetensbezwaarde. En ook 

antimilitarist – dat wil zeg-

gen dat je je verzet tegen 

het militaire in de wereld. 

Als student maatschappe-

lijk werk liep ik al rond met 

een petitie om wetsvoorstel-

len voor de controle op de 

wapenhandel te steunen. En 

tijdens mijn burgerdienst 

hielden we acties met ons 

groepke Onkruit. In de hal-

len van Kortrijk was er 

toen de Expo Leger Natie, 

een tentoonstelling met 

wapens die onder andere in 

Congo waren gebruikt. We 

ketenden ons vast aan de 

vlaggenstokken en deelden 

pamfletten uit. Dat heeft mij een paar uur politiecel 

opgeleverd.

Ik heb eigenlijk altijd aandacht gehad voor die problema-

tiek. Ook nu nog. Want bijvoorbeeld vanaf deze maand 

lossen we de Nederlanders af om bommen te gooien in 

Syrië. Intussen wil de regering beslissen over de aankoop 

van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Maar de mensen willen 

dat niet. Dat zal de volgende generaties lang geld kosten. 

En volgens Vredesactie brachten al de oorlogen waar België 

de afgelopen jaren in meevocht geen stabiliteit en vrede. 

Integendeel lieten ze landen kapot gebombardeerd achter, 

brachten ze grote vluchtelingenstromen op gang en maak-

ten ze onschuldige slachtoffers, zowel daar als hier. Oorlog 

is een failliete strategie.

Achille De Jonge
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“Als leerkracht voel je je elke keer weer zo machteloos. Dat voelt 
zo oneerlijk aan dat leerlingen die al zo lang meedraaien in hun 
klas, die daar ook zo hard hun best voor doen, dat die uitgewe-
zen worden naar een land waar ze geen binding mee hebben, 
waar ze vaak ook geen verder onderwijs meer kunnen volgen. 
Vaak organiseert de school dan een petitie, of doet de buurt een 
actie. Maar dat haalt weinig of niets uit. Elk jaar komen wel 
een paar zo’n zaken in het nieuws – maar de meeste niet.”

Echt iets doen

“Eigenlijk is het ergste degenen die het komen zeggen. Ze tonen 
dan een brief waarin staat dat ze binnen twee weken weg moe-
ten. Ze vragen wat ze moeten doen, wat er gaat gebeuren. Ze 
zijn in paniek, de tranen staan in hun ogen. In november 2013 
stonden zo twee Afghaanse zusjes voor ons. Voor de zoveel-
ste keer. Dat was voor Jeroen en mij de druppel die de emmer 
deed overlopen. We wilden echt iets doen, maar niet alleen 
voor die zusjes. We zijn toen andere leerkrachten en directies 
in Sint-Niklaas gaan opzoeken, en hadden snel een pak mede-
standers. Veel leerkrachten delen onze frustratie, omdat ze dit 
al meemaakten in hun klas. Samen brainstormden we over 
wat we konden doen. We startten een petitie en schreven een 
open brief aan Maggie De Block en Hilde Crevits, met de vraag 
voor een overleg. We vonden ook snel medestanders buiten 
Sint-Niklaas, en buiten het secundair onderwijs. Want ook in 
het lager onderwijs worden leerkrachten met deze feiten gecon-
fronteerd, en daar gaat het om nóg jongere kinderen. Die zijn 
vaak hier geboren, of hebben nooit een ander schoolsysteem dan 
het onze gekend. Er kwam ook steun uit het deeltijds onderwijs.  
En we werden vrij snel opgepikt door het kinderrechtencommis-
sariaat. Die konden mee in het verhaal omdat het signaal uit 
het werkveld kwam en niet vanuit partijpolitieke hoek. Met hen 
werken we samen om structurele oplossingen voor te stellen.”

Kinderpardon

“Uit ons gezamenlijk overleg met de vier onderwijsnetten kwam 
een voorstel waarbij onze allerminimaalste vraag is om leerlin-
gen het schooljaar uit te laten doen. Hilde Crevits op Onderwijs 
en Jo Vandeurzen op Welzijn steunen deze vraag. Finaal vra-
gen we een permanente verblijfsvergunning voor gezinnen 
met kinderen die meer dan drie jaar bij ons op school zitten. 
Liefst zouden we er geen getal op plakken, maar als je naar 
het beleid stapt, mag je niet met vage termen afkomen zoals 
‘meerdere jaren’. Dat hebben we intussen allemaal geleerd.  
Na drie jaar zijn kinderen goed geïntegreerd. Het is ook de 
periode waarbinnen een procedure echt wel voorbij moet zijn. 
Tussen de minimum-vraag en de finale vraag bevinden zich 

Ine begon zestien jaar geleden als OKAN-leerkracht in Sint-
Niklaas. Intussen is ze er ook opvolgcoach: ze begeleidt jongeren 
die na hun OKAN-jaar doorstromen naar het regulier onder-
wijs, en ondersteunt er ook de leerkrachten en directies.

Ine: “Al zolang we als opvolgcoach aan de slag zijn, zien we 
elk jaar weer leerlingen die midden het jaar uitgewezen wor-
den, zelfs al zitten ze al drie, vier jaar in een gewone klas. Soms 
komen ze het zeggen maar vaak ook niet. De meeste leerlingen 
lopen er immers niet mee te koop dat ze geen papieren hebben 
of een bevel tot uitwijzing hebben gekregen. Dan zijn ze plots 
weg, weet niemand waar ze naartoe zijn. Er zijn zo veel verha-
len. Zo was hier twee jaar geleden een meisje uit Irak. Ze zat in 
het derde jaar Voeding-Verzorging, kende er een moeilijke start, 
beet door en deed het in dat derde jaar echt goed. Maar werd 
dan plots teruggestuurd… Ze is nog efkes op school geweest om 
het te zeggen aan de directie. Maar de klas, die wist van niks, 
kon ook geen afscheid nemen. En dat meisje zelf was heel boos. 
‘Waarom heb ik al die moeite gedaan als ik nu toch terug moet 
naar Irak ?’ zei ze.”

Weg van België

“De emotionele belasting is enorm voor die kinderen. Het is 
verschrikkelijk wat wij hen aandoen. Als leerkracht moedig je 
hen aan om hun uiterste best te doen, en eens ze goed in hun 
vel zitten en goed geïntegreerd zijn, moeten ze weg. Je moet toch 
geen psycholoog zijn om te snappen wat dat met hen doet. Zag 
je ooit de reportage ‘Weg van België’ van Phara de Aguirre, 
over dat Kosovaars gezin ? Ik kon die niet uitkijken. In 2012 
onderzocht Unicef in Kosovo bij 164 kinderen tussen 6 en 18 
jaar wat de effecten waren van hun uitwijzing uit Duitsland, 
dat gedurende meerdere jaren hun thuisland was geweest.  
De studie wijst uit dat driekwart van hen niet meer naar school 
gaat, bijvoorbeeld omdat ze tot een bepaalde bevolkingsgroep 
– Roma - behoren, of het eenvoudigweg niet kunnen betalen. 
De studie toont eveneens aan dat een op de vier kinderen zelf-
moordgedachten heeft, dat een op de drie depressief is…”

een aantal variaties, afhankelijk 
van de individuele situatie van 
elk kind. Er zijn ook voorbeelden 
uit het buitenland. In Frankrijk 
is er een regeling verankerd in 
de wet. Een kind dat er voor zijn der-
tiende jaar aankomt en school volgt, krijgt er verblijfspapieren.  
In Duitsland zijn er na de publicatie van het Unicef-rapport 
wetten gewijzigd ten voordele van kinderen zonder papieren. 
En in Nederland is er een kinderpardon geweest. Leerlingen die 
er meer dan vijf jaar waren en regelmatig naar school gingen, 
kregen permanente verblijfspapieren voor hen en hun gezin. 
Wij spreken van een onderwijsverblijf. Wat dus wil zeggen dat 
kinderen tenminste de kans moeten krijgen om hier hun school-
traject af te maken.”

“Ook door Theo Francken zijn we ontvangen geweest. Hij neemt 
in deze kwestie de eindbeslissing. We wilden hem bewust maken 
van het feit dat in de beslissing over al dan niet uitwijzing 
altijd de volwassene centraal staat. De kinderen worden nooit 
gehoord, ook de leerkrachten niet, of buiten het onderwijs, de 
jeugdwerker of de trainer van de sportclub – kinderen verdwij-
nen uit de klas maar evengoed uit de sportclub. Waarom mogen 
die geen getuigenis geven ? Terwijl zij en wij toch allemaal een 
goed zicht hebben op de mate van integratie van een kind. Voor 
ons is het tijd dat ook de rechten van het kind in het hele uit-
wijzingsverhaal gehoord worden. Intussen is er nog een paar 
keer overleg geweest. Maar tot nu toe is er niets veranderd.”

Kinderen die van de ene dag op de andere uit de klas 
verdwijnen, terug naar een voor hen vreemd land. Het is 
een ingrijpende gebeurtenis die hen voor het leven tekent. 
Maar ook voor leerkrachten en klasgenoten is het vaak 
zwaar om dragen. Toch gebeurt het om de haverklap, 
ergens te lande. Ine Lanckriet kon het niet meer aanzien. 
Samen met haar collega Jeroen De Wolf richtte ze drie 
jaar geleden Zonderwijs op. Uit pure frustratie.

Het kind van
de rekening

Beter dan niets

“Het is niet iets dat in een jaar opgelost 
geraakt. Je moet het echt wel zien zitten om je 

er de komende jaren te blijven voor inzetten. 
Gelukkig blijft de verontwaardiging, het ongeloof 

en de frustratie bij mij en de collega’s heel groot. We willen niet 
alleen maar roepen. We willen blijven overleggen, oplossingen 
aanreiken, maar ook situaties naar buiten brengen, sensibi-
liseren… Dat is niet evident. Er kruipt tijd in die we eigenlijk 
niet hebben. Op gezette tijden moeten we er ook eens afstand 
van kunnen nemen, het blijft een loodzwaar en moeilijk onder-
werp. We doen het omdat we boos en verontwaardigd zijn. En 
we houden ons vast aan het idee dat iets doen uiteindelijk veel 
beter is dan niets doen. Onlangs nog mochten we onze bezorgd-
heden uiten aan een delegatie volksvertegenwoordigers in het 
Vlaams Parlement. Zonder het initiatief van Zonderwijs was 
deze hoorzitting er misschien veel later of nooit gekomen. Aan 
zo’n dingen trekken we ons op: dat we kunnen blijven hopen 
een oplossing voor onze leerlingen zonder papieren te vinden.”

interview Joon Bilcke

     OMARMEN
Net als in veel Vlaamse steden worden ook in Kortrijk nog 
steeds goed geïntegreerde gezinnen met schoolgaande kinderen 
het land uitgezet. Hart boven Hard vestigde onlangs nog de 
aandacht op deze problematiek naar aanleiding van de uitwij-
zing van het gezin Pashabezyan.

“Kort voor Pasen kwam mijn kleindochter van school terug met 
paaseieren die zouden verkocht worden om de inboedel van het 
gezin naar Armenië te brengen”, zegt Katrien Verschaeve van 
Hart boven Hard. “Wij waren verwonderd dat het gezin, dat al 
meer dan zes jaar op Overleie woont, teruggestuurd zou worden 
omdat hun papieren maar niet in orde raakten. Toen we con-
tact opnamen vernamen we dat de papa intussen was opgepakt 
en naar Armenië teruggestuurd. Na de paasvakantie moest ook 
de rest van het gezin ons land verlaten: mama Lilit en de drie 
kinderen Gagik (13 jaar), Vahagn (7 jaar) en hun zusje Katrin 
(4 jaar).”

Signaal

Met een kleine actie aan het stadhuis wilde Hart boven Hard 
een signaal geven dat dergelijke uitwijzingen niet menselijk 
zijn. Katrien: “Het kan toch niet dat kinderen duizenden kilo-
meters ver worden gestuurd naar een ‘thuisland’ dat ze niet 
kennen ? Het gezin is goed geïntegreerd. De Pashabezyans zijn 
‘nieuwe Kortrijkzanen’, ze horen bij de Kortrijkse leefgemeen-
schap. En zoals dit gezin zijn er nog verschillende in Kortrijk. 
We zijn er erg van overtuigd dat we gezinnen als dat van de 
Pashabezyans moeten omarmen in plaats van weg te sturen.”

Teken mee de petitie van Zonderwijs op www.zonderwijs.be.

Op deze site vind je ook meer info over het initiatief. Je kan 
Zonderwijs ook volgen op www.facebook.be/zonderwijs.
Het Unicef-rapport waarvan sprake kan je nalezen op www.unicef.org/
kosovoprogramme/SILENT_HARM_Eng_Web.pdf.

Jeroen De Wolf (l) en Ine Lanckriet (m)
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     STOELENDANS
Bij onze Spionkop en achterban verzamelden we tientallen stoe-
len die een plek zullen krijgen in de verschillende ruimtes in 
de Scala. Maar het zijn niet zomaar wat stoelen. We maakten 
tijd voor een uitgebreid gesprek met de eigenaar van elke stoel. 
Van elke stoel wilden we namelijk ook het achterliggende ver-
haal weten. Waar komt hij vandaan, waar heeft hij gestaan, 
wat heeft hij allemaal gezien ? Zo maakten we van elke stoel een 
paspoort. Dat maakt elke stoel pas uniek, en zo wordt een ver-
zameling stoelen in de Scala meteen een bundel verhalen. In een 
boekje dat de paspoorten bundelt zal je op zoek kunnen gaan 
naar deze verhalen.

Verder geven we de stoelen ook niet zomaar 
een nieuwe plek. Eerst worden ze grondig onder 
handen genomen. Dat doen we samen met de 
mensen van Stal 13, een gastvrije werkplaats 
op een boogscheut van de Scala, waar afgeschre-
ven meubels een nieuw leven krijgen. Elke stoel 
krijgt een nieuwe zitting, waarvan het patroon 
is ontworpen door Stefanie Tanghe.

      EEN WARM INTERIEUR
En intussen is ook interieurarchitect Thomas Nachtergaele belangeloos 
aan het tekenen geslagen. Hij kent onze werking van nabij en weet dus 
met wat hij zeker niet moet afkomen. Vorig jaar nog begeleidde hij een 
groep studenten aan het KASK die zich voor hun schoolopdrachten 
lieten inspireren door de nieuwe Scala. Op dit moment werkt hij aan 
een ontwerp van hoe de ontmoetingsruimte er zou kunnen uitzien. En 
ja, we maken ons sterk, het wordt – om het met de woorden van Leslie 
Burm te zeggen – een warme plek, ook zonder kachel…

Nieuwe stofjes

Op maandag 13 juni werden we om 9u in Stal 13 verwacht om de stoelen te 

bekleden. Spannend ! Ik wist niet wat ons te wachten stond... maar het leek heel 

leuk te zijn. Werken met mijn handen, daar had ik wel zin in, in plaats van ach-

ter één of ander scherm te zitten, zoals zo vaak. Met breekmes en tang haalden 

we eerst het oude riet van de stoelen. Daar zat veel stof van in onze neusgaten... 

Met grote machines zaagden we een nieuwe zitting uit. Lekker ruiken dat dat vers 

gezaagd hout deed, mmm. De hoekjes rondden we af met de schuurma-

chine. Op tijd en stond was er koffie om op krachten te komen, samen 

met de andere Zorgelozen. We plakten mousse aan de zittingen zodat 

onze poep straks schoon zacht zit in de Scala, als we er een koffietje 

drinken en een taartje eten. Tenslotte deden we de nieuwe stofjes om de 

zittingen. Op het eerste zicht leek dit een tijdrovend werkje, maar een-

maal het in de vingers zat, ging het redelijk vlot, echt teamwork. Peter 

van Stal 13 toonde ons hoe het moet en wij begonnen eraan, vol goede 

moed. En we gingen tevreden naar huis, van het vele ‘mooie’ werk dat we 

verricht hadden. Ik zal content en trots zijn als ik binnen enkele maanden 

de mooie stoelen zie staan in de Scala.

Lotte Vlaemynck

Met de winter lieten we in de Scala ook de ruwbouwfase 
achter ons. Het gebouw is wind- en waterdicht, zoals dat 
heet, en iedereen is nu druk in de weer met de afwerking 
van de ruimtes. Intussen lopen ook verschillende 
artistieke projecten waarvan het resultaat onze nieuwe 
optrek mee zal bezielen.

Intussen in de scala

LET IT ROLL
Ook het rolgordijn dat in de ontmoetingsruimte beneden voor de ramen 
aan de straatkant komt, wordt iets bijzonder. Momenteel verzamelen we 
foto’s van al onze leden van de Spionkop. Bedoeling is dat die andere huis-
tekenaar en –schilder, Victor Simek, die zal verwerken tot een gigantisch 
groepsportret, dat op het rolgordijn komt.
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Wat doe jij precies 
op de werf ?

“Oorspronkelijk werd 
mij gevraagd om 
jullie, de bouwheer 
dus, technisch te 
ondersteunen bij de 
uitvoering van het ontwerp. Naast de grote lijnen, moet in een 
ontwerp altijd oog zijn voor de detailtekeningen. Hoe kan je dat 
detail zo ontwerpen dat het in de uitvoering geen problemen 
geeft ? Dat het esthetisch kan worden gerealiseerd zoals het is 
getekend, en binnen het voorziene budget ? Maar dan nog zit-
ten tussen tekening en realisatie altijd wel mogelijke variaties 
en uitvoeringsafwijkingen. Daar heb ik mee oog voor. Het is 
wat ik heb geleerd bij Bureau Bouwtechniek. Esthetische keuzes 
en technische zaken hangen immers altijd samen. Bijvoorbeeld: 
door de keuze van een bepaalde groene tegel in de ontmoe-
tingsruimte zou de akoestiek er kunnen verbeteren, maar ook 
verslechteren. Daarom hebben we er met de architect dan ook 
een geluidsabsorberend plafond bedacht.”

In hoeverre bepaal je zo mee de smoel van de Scala ?

“De grootste esthetische keuzes waren natuurlijk al gemaakt 
voor ik in het verhaal kwam. Maar dat neemt niet weg dat en 
cours de route best nog wat beslissingen moesten worden geno-
men. Daar ben ik zelf ook voorstellen beginnen doen. Zo kan je 
voor een houten gevel gewoon houten latjes naast elkaar slaan. 
Maar door ze eerst eenvoudig te bewerken, door ze al of niet te 
schaven of te schuren, krijg je om de andere plank een reliëf, 
en dat geeft dan wel meer ziel. Hoe je materialen vormgeeft is 
zeer bepalend voor hoe je gebouw eruitziet en aanvoelt. Ook de 
keuze voor cementtegels, met al zijn schakeringen, is een goede 
keuze. Zeker in combinatie met die levende rode bakstenen.”

Hoe fel bepalen de budgetten 
de artistieke mogelijkheden 
van het ontwerp ?

“Elk budget stelt limieten, 
natuurlijk. Het stelt je voor 
creatieve beperkingen. Als je 
een kromme lijn trekt, weet 
je bijna zeker dat het duurder 
zal zijn om die uit te voeren 
dan een rechte lijn. Je moet 
dan de manier waarop je 
bouwt herdenken, en bijvoor-
beeld die muur niet métsen, 
maar met een ander mate-
riaal werken. Anderzijds 
bepalen ook andere zaken 
mee de limieten van het ont-
werp, zoals de vereisten naar 

Leslie Burm studeerde voor burgerlijk ingenieur-architect aan de 
Universiteit van Gent. Tijdens zijn stage werkte hij onder meer 
bij Bureau Bouwtechniek in Antwerpen. “Dat is een bureau dat 
architecten ondersteunt in het technisch uitwerken van een 
project. Ik heb daar vooral culturele projecten gedaan, musea, 
ook scholen, dat interesseerde mij wel. Het bureau werkte ook 
met de betere architecten, ik bedoel: met architecten die voor 
iets staan, die niet zomaar standaard bungalowtjes tekenen.”

“Een van mijn eerste projecten daar was de Modenatie in 
Antwerpen. Ik had het geluk ervoor te kunnen samenwerken 
met Marie-José Van Hee. Ik bewonder hoe ze dingen detailleert, 
haar materiaalkeuze. Haar architectuur is doordrongen van een 
bepaalde ziel. Het was geen evident project maar ik leerde heel 
snel heel veel bij. Daarna heb ik nog kunnen meewerken aan 
veel culturele projecten, zoals het Stuk in Leuven, de bibliotheek 
van Blankenberge, ook wat kleinere dingen. Tot ik voelde dat 
ik te veel projecten aan het managen was, terwijl ik graag zelf 
op de werf sta, of eens iets technisch uitzoek, of praat met een 
aannemer. Ik ben toen een tijd les gaan geven aan Sint-Lucas. 
Tegelijk volgde ik nog de verbouwing van een loods in de ACEC-
site op, in Gent, en daarna de verbouwing van de Kopergietery. 
En dan kwam de vraag om mee te werken aan de realisatie van 
de Scala. Of mij dat interesseerde. De opdracht lag mij wel. Dus 
heb ik ‘ja’ gezegd, en ik ben daar heel blij mee. Het is een super 
mooi project.”

In welke zin ?

“Het is meer dan een gebouw. Het is een globaal project. Er is 
het artistieke aspect dat ook een sociaal engagement in zich 
draagt, je wil mensen samenbrengen, creatief met hen werken, 
je wil ook iets betekenen voor de buurt, je bent multicultureel 
met de dingen bezig, er zit door alles een recyclagegedachte 

verweven die ik wel mooi 
vind… Dat zijn zeldzame 
projecten, die zoiets com-
pleet trachten te vatten 
in een architectuur. En 
jullie realiseren dat alle-
maal met zo een klein 
ploegske. Moest je dat 
tegen een normale mens 
vertellen, hij zou zeg-
gen, ben je zot. Ge moogt 
daar echt fier op zijn. 
Voor dat soort projecten 
wil ik mij ook engageren, 
dat geeft een voldoening 
die je in andere projec-
ten minder vindt. Zo 
ben ik content dat ik 
cementtegels heb gevon-
den en ben gaan halen 
in Holland.”

energie en isolatie. Organische vormen en uitsteeksels zijn bij-
voorbeeld energetisch niet meer interessant.
De manier waarop jullie binnen de Socio’s mensen aanspreken 
die bijvoorbeeld een mooie korting willen geven op materia-
len, als een manier om met de budgettaire beperkingen om te 
gaan, is overigens ook typisch voor dit project. Dat mensen zich 
op die manier achter dit project scharen omdat ze er in gelo-
ven zonder dat ze er zelf iets aan verdienen. Dat komt door een 
bepaald soort energie dat dit project teweegbrengt, waardoor 
mensen zich willen engageren om te helpen waar ze kunnen.”

Hoe voelt de Scala aan 
voor jou ?

“Je lichaam zit vol met 
sensoren. Je kent wel 
het gevoel dat je in een 
ruimte komt, en dat je 
er snel weer weg wil. Dat 
is hier niet het geval. 
Onder andere door de 
evenwichtige combinatie 
van materialen – glas, 
baksteen, hout, … - en 
de accenten die zijn 
gelegd, denk ik dat het 
vooral een warm gebouw 
gaat worden. Een goede 
huid voor de creatieve 
dingen die er moeten 
gebeuren, één die ver-
schillende mensen kan 
samenbrengen. Op zich 

is het ook een eenvoudig gebouw, en de ruimtes zijn neutraal 
genoeg. Ik bedoel, het zal zich ook automatisch vormgeven.  
Je moet een paar basisbeslissingen nemen, maar een witte muur 
kan later ook nog een ander kleur krijgen. Uiteindelijk zijn 
ruimtes er om mensen in te laten doen wat ze willen doen.”

interview Joon Bilcke

Op de werf van de Scala staat Leslie Burm ons bij, tussen 
de pennenstreken van de architect en de vijzen in de 
grond. Want hoe een tekening op papier ook een gebouw 
wordt in het echt, daar weet hij alles over.

Van schetsen
en metsen

Voor de realisatie van de Scala tastten de verschillende overhe-
den al diep in de buidel. Zonder hun steun was dit bouwproject 
onmogelijk. Daarnaast legt ook de Unie zelf een flinke duit op 
tafel. En een groot deel daarvan halen we op via onze Spionkop 
van de Scala-campagne. Een kleine twee jaar geleden rie-
pen we deze Spionkop in het leven. Wim Opbrouck was als 
Unieliefhebber direct te vinden om mee de kar te trekken. We 
maakten hem voorzitter.

Voor ons is de Spionkop niet alleen een laagdrempelige 
manier om bij een breed publiek fondsen te werven; hij is 
ook symbool voor de brede en volkse gemeenschap die op deze 
manier op het Scalaverhaal raakt betrokken. Het te halen 
streefdoel met deze campagne hebben we op 200.000 euro 
gezet. Op dit moment haalden we al zo’n 75.000 euro op. 
Het glas is zeker halfvol.

Draag ook jij nog graag je steentje bij ? Aan iedereen die een 
gift doet vanaf 5 euro schenken we als symbolische return 
een gepersonaliseerde lidkaart van de Spionkop van de Scala. 
Naast natuurlijk, voor eeuwig een plaats in ons hart. Een gift 
kan in een omslag in de bus van de Unie. Maar wie toegang 
heeft tot het wereldwijde web kan een en ander ook vanuit zijn 
luie zetel arrangeren, via onze online projectrekening bij de 
Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro die op deze 
manier worden overgemaakt zijn bovendien fiscaal aftrekbaar. 
Bouw met ons aan de toekomst !

BEN JIJ AL BIJ…

Je komt ze hoe langer hoe vaker tegen: ondernemers die actief 
op zoek gaan naar projecten met een sociaal en duurzaam 
karakter en een voelbaar effect op een lokale gemeen-
schap. De ondersteuning van en betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van zo’n project zien zij dan als een belangrijke 
meerwaarde voor de onderneming en haar medewerkers. Om 
zo een betrokkenheid op het Scalaproject speels tastbaar te 
maken, richtten we samen met de Spionkop ook de Socio’s van 
de Scala op, vrij naar de gekende Socio’s van FC Barcelona. Via 
de Socio’s van de Scala bieden we bedrijven uit de regio de kans 
om de Scala letterlijk en figuurlijk mee te helpen bouwen door 
er met hun expertise, ervaring of materialen een bladzijde aan 
toe te voegen. Misschien bent u die dit leest wel de ondernemer, 
klein of groot, die zich afvraagt: waar kan ik die mannen mee 
van dienst zijn ? Wil u meestappen in dit artistiek en sociaal 
geëngageerde verhaal, neem dan zeker met ons contact op.

BEN JIJ AL BIJ…

WWW.DESCALA.BE

Leslie Burm (boven)
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Heimat 2 is een indringende voorstelling waar theater, live 
muziek en op een gigantisch scherm geprojecteerde impressio-
nante natuurbeelden versmelten in de zoektocht naar een nieuw 
scheppingsverhaal voor onze tijd. Een aanrader !

“Het zijn de mooie, bombastische requiemmuziek van Harald 
Austbø, het fijne spel van de acteurs en de poëzie van de teksten 
die de toeschouwer tot het einde bij de les houden.” (Trouw)

“Heimat 2 is een verslag in woord, muziek en beeld van een reis 
die de makers ondernamen naar Groenland. Live muziek, impo-
sante natuurbeelden, interviewfragmenten en live gebrachte 
teksten scheppen een veelzijdig beeld. Maar de voorstelling is 
pas echt sterk als het heel persoonlijk wordt.” (Klara.be)

van en met Freek Vielen, Suzanne Grotenhuis, Harald Austbø, 
Tim David en Rebekka de Wit
productie De Nwe Tijd en Productiehuis Rotterdam
een programmatie van de Unie samen met de Schouwburg 
tickets €8 – reservatie@uniederzorgelozen.be of 056/220 400
in de Scala kan je terecht met je UiTpas
reserveren kan ook via de Schouwburg

zo schoon… dat moé-
ten we in de Scala 
ook doen ! Het is 
gewoon het perfecte 
avondje uit. Ge moet 
niet inschrijven, 
het kost geen geld, 
het is plezant, het 
is voor iedereen, ge 
moet niet kunnen 
zingen (in een grote 
bende hoor je de 
foutjes van de ande-
ren niet…). Gewoon 
vooraf efkes kort de 
tekst en het deun-
tje repeteren om 
dan volledig loos te 
gaan… en het doet 
godverdomme meer 
dan deugd.

Verslavend

Vitaminen, ijzer, magnesium, kalk voor de botten, hartver-
sterkend, antibioticum, antidepressivum... Het is het allemaal 
samen, in één tonicum – dat is een versterkend middel dat het 
hele lichaam of specifieke delen ervan zou stimuleren en ver-
sterken, aldus Wikipedia. Dat allemaal zonder voorschrift, 
volledig gratis, met lange nawerking en verrassend deugd-
doende bijwerkingen. En het werkt nog aanstekelijk ook ! Al 
kunnen we niet garanderen dat het niet verslavend werkt...

Dus als ge denkt dat ge na een avondje Allez, Chantez direct 
in slaap zult vallen ? Vergeet het ! We liepen veertien dagen 
later nog op wolkskes, met een warme gloed rond oes herte. 
Hoe dat dat komt, dat dat zo lang blijft boosten ? Awel, van 
als we sedert die avond de radio openzetten, ‘horen’ we niets 
anders dan liedjes die we zouden kunnen zingen. Samen. In de 
nieuwe Scala, waar den akoestiek zeker zijn werk zal doen... en 
dat stopt niet hé. Want op Radio 1 was ‘t met de start van 
de voetbal zelfs ne helen dag niet anders dan Franske chan-
sons ! Kund’ u da voorstellen ? Van Marc Aryan over Aznavour, 
Juliette Greco en Françoise Hardy tot Michel Sardou, tot en met 
Zaz... Allez, Chantez, ‘t is een fijne microbe die op onverwachte 
plekskes kan bijten...

Heroen & Marijke

HEIMAT 2
donderdag 2 februari 2017 om 20u15 in de Scala

Heimat 2 is het verhaal van Freek Vielen, Suzanne Grotenhuis, 
Harald Austbø en Tim David en hun reis naar Groenland in 
september 2015. Die reis ging traag, via Denemarken drie 
dagen op een boot naar IJsland en van daaruit met een vlieg-
tuigje naar Nuuk, de hoofdstad van Groenland. Eindpunt 
van de reis was een smeltende gletsjer waarop ze met fanfare-
instrumenten een zelfgeschreven requiem speelden. Ze voelden 
aan alles dat het tijd was om afscheid te nemen. Maar van 
wat ? Onderweg interviewden ze een bioloog, een voormalig 
burgemeester, een rechtse journalist, een visionaire onderne-
mer – allemaal invloedrijke mensen, om dit te weten te komen. 
De poolkappen ? De westerse beschaving ? De hoop op de goede 
afloop ? Een al te somber toekomstbeeld ? Of gewoon zichzelf en 
hun verleden ?

      ALLEZ, CHANTEZ

Of we al gehoord hadden van ‘Allez, Chantez’, klonk de fijne 
stem aan de andere kant van de lijn. Dat ze de komst van de 
nieuwe Scala vernomen had via de Kortrijkse stadsdiensten. Of 
we geïnteresseerd waren in plezierige zangfestijnen, zo ene keer 
in de maand, op geregelde basis ? Dat die voor iedereen zijn: 
jong, oud, man, vrouw, luide roepers en stille denkers, afkom-
stig van dichtbij of veraf… Dat we gerust eens mochten gaan 
piepen, maar wel om mee te zingen é. Wuk peiz’dje ?

We lieten het ons geen twee keer zeggen. Op een dinsdagavond 
in januari trokken we in de sneeuw richting de Parnassuskerk 
in Gent. Eind juni waren we weer van de partij.

Awimoweh, Awimoweh

We arriveerden tijdens de stemoefening. Vijf minuutjes aaa’s en 
oooo’s om de boel samen te roepen en de stembanden te stret-
chen. Jawadde, waar waren wij gearriveerd ! In het midden van 
een kerk ‘met nieuwe bestemming’ stond een bonte bende volk 
en een heel enthousiaste zangcoach met haar pianist - lang 
geleden dat een kerk nog zo vol zat, geloof ons ! Ze stuurde 
iedereen liefdevol en een klein beetje kordaat naar zijne rayon, 
‘t is te zeggen naar de rayon van zijn of haar stem. Ze trok 
ons helemaal mee, en hup, voor we het wisten stonden we met 
een boekske in ons handen The Lion Sleeps Tonight te brullen. 
Wiiieeee… Wie-uhm-uhm-uwaaaay, Awimoweh, Awimoweh. 
Zonder schaamte, zonder angst. Jaja, ook al waren we eigenlijk 
van plan om alles van op een afstandje te bekijken…

It’s raining men - I want to break free - Ik wil je - What’s love 
got to do with it - Lekker beest... het passeerde allemaal de 
revue. Na een klein uur zingen was het tijd voor een pauzeke, 
om de stembanden te smeren, jawel, of een klapke te doen, om 
er dan weer te kunnen invliegen. Voor ons was de toon dan al 
gezet, en de violen gelijkgestemd. Waw, zo warm, zo plezant, 

WAS HET NU NOVEMBER
OF DECEMBER ?

FEESTELIJKE OPENING 
VAN DE SCALA
ALLESZINS IN HET NAJAAR !

Vanaf 2017 strijkt ‘Allez, Chantez’ neer in de Scala. Voor wie nu al 
goesting krijgt, curieus is of wil meewerken, bel gerust naar Marijke 
(0486 62 81 82) of naar Heroen (0497 48 02 65) of bekijk ne keer 
de facebookpagina van ‘Allez, Chantez’.

Ook in de Scala...
noteer nu alvast in uw agenda !

Wie erbij was zal het zich zeker herinneren. Een tweetal jaar 

geleden was de intussen veel geprezen en bezochte voorstel-

ling Heimat op uitnodiging van de Unie en de Schouwburg in 

het Sint-Janshuis te gast, in het kader van ons festivalletje 

Carrousel. Vijf jonge theatermakers gingen in deze warme, 

ontroerende voorstelling te rade bij hun ouders en grootou-

ders, op zoek naar wijze lessen voor het eigen leven.

Ook in de Scala willen we samen met de Schouwburg af en 

toe iets programmeren - niet gelijk wat, wel goed gekozen 

voorstellingen, die mee de wereld van de Unie tekenen. Zoals 

Heimat 2, de opvolger van – jawel – Heimat.



met steun van de Vlaamse Gemeenschap,
de provincie West-Vlaanderen, OCMW Kortrijk en de stad Kortrijk

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en projecten     ? Mail, bel, schrijf of koM geWoon even langs: unie der 
zorgelozen, spoorWeglaan 7, 8500 kortrijk - 056 / 220 400 - info@uniederzorgelozen.be

Werkten mee aan deze Gazet Ruth Allewaert, Zuhayr Baroudjei, Joon Bilcke, Heroen Bollaert, 
Lieven Bossuyt, Joeri Bruneel, Leslie Burm, Lore Coucke, Pol Coussement, Thomas Decreus, Marijke 
Dejaeghere, Katleen Dekyvere, Filip Dumolein, Johan De Bock, Achille De Jonge, Ciska Hoet, Ine 
Lanckriet, Klaartje Mertens, Triene Nottebaere, Monica Rudyte, Geert Six, Stefanie Tanghe, An Van 
den Bergh, Lotte Vlaemynck, Maya Velashjerdi, Dirk Verbist, Dominique Vergote, Bart Verhaeghe, 
Katrien Verschaeve, Angelo Vlieghe en Johan Walgraeve foto’s Ruth Allewaert, Joon Bilcke, Heroen 
Bollaert, Lieven Bossuyt, Pol Coussement, De Nwe Tijd, De Vieze Gasten, Filip Dumolein, Jan D’Hondt, 
Xavier Holvoet, Ine Lanckriet, Klaartje Mertens, Sophie Nuytten, Stefanie Tanghe, Jos Teuwen, 
Maarten Vanhee en Bart Verhaeghe beeldend werk Ruth Allewaert, Katleen Dekyvere, Lander 
Depypere, Nathalie Deschacht en Stefanie Tanghe strip en vormgeving Bruno Tytgat

De Gazet is een project van de Unie der Zorgelozen 
en verschijnt tweemaal per jaar. Ze geeft een ruime 
inkijk in de werking van de Unie en is een belang-
rijk platform voor de Zorgelozen. Ook vele andere 
stemmen uit het brede maatschappelijke en artis-
tieke veld komen aan bod. Voor u is het de ideale 
manier om ons werk – beter – te leren kennen, voor 
ons om u erbij te betrekken.

www.uniederzorgelozen.be
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