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Terwijl de wereld flirt met de donkerste dagen, zichzelf voorbij 
holt en buiten adem roept om een sterke hand, wil ik jullie 
meenemen naar de andere kant van de straat.
Waar mensen wonen die stilaan genoeg hebben van de jacht 
naar meer, die de angstreflex en het daaruit volgende verlangen 
naar controle naast zich neerleggen. Die zich niet langer krom 
willen werken voor instant geluk of vluchtig succes. 
Ze beginnen zelfs de schouders op te halen voor al de 
georganiseerde ijver, het vertier, het verwarrende schouwspel 
dat engagement durft te heten. Sommigen lachen zich een 
breuk met de strapatsen van de politiek, ze gieren om de 
zoveelste rage, om de trend van de dag. Nee, dat soort getover, 
daar hebben die mensen het echt wel mee gehad.
Willen ze dan terug naar af ?
Zijn het nostalgische dwazen ?
Neen.

Beste publiek,

die mensen beginnen in te zien dat de werkelijkheid een andere 
aanpak vergt, dat de toekomst mee door hen kan worden 
geplaveid. Dat hun eigen keuzes even belangrijk zijn in die 
evolutie dan enkel die van de markt.
Ze kleuren op de rand van het systeem, of net daarbuiten.
Ze hebben er genoeg van.
Ze willen niet nog meer als anderen niets hebben.
Ze willen het anders.
Ze doen het anders.
Ze zijn anders.

Ze bouwen een nest voor hun klein verzet.
Ze zeggen ‘neen’ om hun broedplaatsen optimaal te 
beschermen.
Ze laten hun ideeën traag ontwikkelen in plaats van ze te vroeg 
te laten commercialiseren of recupereren.
Ze begrijpen dat hun koppige keuzes meer dienend kunnen zijn 
voor de samenleving als experiment dan als afgewerkt product.
Ze beseffen dat ze in een overgangsfase leven en dat hun 
voorbeelden niet onmiddellijk de norm hoeven te wezen.
Dat verandering iets is van lange adem.
Ze willen niet vernielen.
Ze willen creëren.
Ze willen de ogen niet sluiten.
Ze willen er openen.
Ze willen de samenleving niet de rug toekeren, maar ze willen 
ze met open vizier en uitgestoken hand tegemoet treden.
Zijn ze met velen, vraag je ?
Ah nee.
Hun keuzes zijn niet de meest voor de hand liggende, niet 
iedereen stapt mee op dat onzekere pad.

Zelfs ik, beste publiek, spring niet helemaal.
Zelfs ik krab in mijn haar.
Want, ik vind hun tegenroeien nog te veel papier-maché.
Hun eieren iets te zacht gekookt.
Hun poëzie te veel vintage.

Het mist nog scherpte, en abstractie.
Het kan nog te makkelijk worden genegeerd of weggeblazen.
Maar misschien is dat omdat ook ik stilaan blijf hangen aan 
een gekend recept. Misschien sta ik iets te veraf van hun 
ateliers en zit ik te veel in het mijne.

Maar niettemin.
Ik zie hun pogingen als het schudden en beven van een tijd.
Ik zie de zachte bries die ze veroorzaken als heilzaam.
Want hun werk is zacht.
Het streeft niet naar gewin of succes.
Het portretteert de mens en zijn wereld kwetsbaar,
fragiel onvolmaakt.
Het beseft zijn beperking, zijn tijdelijkheid.
Het gaat er bewust mee om.
Dat kan dus alleen ‘zoeken’ heten.

Beste publiek.

Het mengen van kleuren is een eindeloze zoektocht.
En zie, daarin vinden we dan mekaar. In het zoeken naar de 
juiste kleur schuiven onze ateliers in elkaar.
In die vrijplaats is een uur een ganse dag, is het sleutelen 
van ambachtelijke aard. Daardoor raakt niets of niemand 
oververhit. Kijken, luisteren en voelen zijn er wezenlijk 
onderdeel van de poëzie, de verbeelding, de uiteindelijke 
abstractie.

In het atelier wordt tijd genomen om te slenteren door het 
hoofd. Om eindeloos te prutsen in gedachten, in je rommelkot, 
in je moestuin. Je worsteling met een woord krijgt er moeiteloos 
de juiste plaats in de zin. Het kastje van je jeugd kan er in 
alle rust worden opgekalefaterd. Je kunt er jezelf met het niets 
omhullen, met datgene dat opkuist, dat doet rusten, dat 
ververst.

Uit die ogenschijnlijke nutteloosheid wordt dan het nieuwe 
geboren. Want het woord ‘repetitie’ wil toch vooral ‘proberen’ 
zeggen. Boetseren van iets dat min of meer af is maar dat altijd 
voor verbetering vatbaar zal zijn. Nooit helemaal af, altijd in 
beweging. Dat is niet erg. Dat heet evolutie. En dat horloge valt 
nooit stil. Enkel traag schaafwerk baart schoonheid.
Zo lijkt mij de mens gemaakt, toch ? Alleen zo kan zijn werk 
vorm krijgen.

Beste publiek.

De straat is voor iedereen.
De ganse wereld passeert door de straat.
Een trage lange stoet op zoek naar een rustplaats.
Het staat iedereen vrij om de kant te kiezen
die hem of haar het beste past.
Maar de poorten van de ateliers worden niet gesloten.
De verbeelding werpt geen barricades op.
Een doodlopende straat kan geen optie zijn

Terwijl je dit leest worden de laatste loodjes 
gelegd aan onze helemaal vernieuwde werk- 
en speelplek. En zoals je weet, wegen die het 
zwaarst. Maar komend voorjaar zullen we 
eindelijk de Scala kunnen openen. Echt waar ! 
We houden je op de hoogte.

Stil aan de overkant ?
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via gezinshereniging. Er kwamen ook meer mensen illegaal naar 
hier, onder wie heel wat vrouwen.”
Vanessa: “Velen komen als politiek vluchteling maar zijn 
eigenlijk arbeidsmigranten. Ze komen uit een conflictzone en 
trachten bij ons een nieuw leven op te bouwen.”
Samira: “Ja, je kan dat niet uit elkaar halen. Oorlog hangt 
samen met uitzichtloosheid. Ter plekke valt de economie stil, 
mensen gaan op zoek naar een beter leven. En het is nu een-
maal zo dat het hier meestal beter leven is. Daarom komen ze 
naar hier. En om hier bestaanszekerheid te hebben, heb je werk 
nodig. Dus komen ze werken.”
Vanessa: “Sinds de Europese Unie is er een groot verschil tus-
sen Europeanen en niet-Europeanen. Zo zijn er vandaag veel 
camionchauffeurs die bijvoorbeeld in Oost-Europa werken voor 
een onderaannemer van een Belgisch bedrijf. Dat zijn gewoon 
Europese werknemers, geen arbeidsmigranten of economische 
vluchtelingen.”

Zijn er eigenlijk veel mensen van de eerste generatie terugge-
keerd naar hun land van herkomst ?

Samira: “De meesten zijn hier gebleven. En wie teruggaat zijn 
meestal mannen die het hier niet meer zien zitten, of die op 
pensioen gaan.”
Vanessa: “Met het pensioen dat je bij ons bij elkaar hebt ver-
diend, kan je vaak in je thuisland een mooiere oude dag hebben 
dan hier.”
Samira: “Ja, maar het psychologische element weegt zwaar-
der dan het financiële. Men voelt zich gewoon vaak beter 
thuis in het land van herkomst, zelfs al woont men hier al heel 
lang. Eens op pensioen, wil met zijn laatste jaren vaak daar 
doorbrengen. Maar het is een tweestrijd. Vaak zijn de familie-
banden door de tijd verwaterd. Of de vrouw volgt niet, of maar 
voor even. Want de kinderen zijn hier, ze wonen en werken hier, 
ze hebben zich geïnstalleerd. Teruggaan, dat leeft niet bij hen. 
Er is geen ‘terug’. Er zijn dus veel scheidingen. Niet op papier, 
maar in realiteit. Vaak komt de man dan ook terug. Eigenlijk 
staan die families, vooral mensen van de eerste generatie, met 
één been in beide landen. Dat houdt niet op. Heen en weer.”
Vanessa: “Het thuisland wordt ook vaak geromantiseerd. In de 
herinnering wordt het alsmaar mooier, zonniger, de koekskes, 
het brood, alles is er lekkerder… Soms is de teleurstelling groot. 
Want dat land evolueert natuurlijk ook.”

Hoe moeilijk is het de dag van vandaag om bij ons werk te 
vinden voor iemand met een migratieachtergrond ?

Vanessa: “West-Vlaanderen kent een heel lage werkloosheid. 
Als arbeider een job vinden is niet zo moeilijk. Ik sprak met een 
jongen die op zijn achttiende als vluchteling naar ons land is 
gekomen en intussen in de bouwsector werkt. Volgens hem was 

Al decennia lang komen mensen van overal in de wereld in onze 
regio terecht. Allemaal met hun reden, hun verhaal. Allemaal 
trachten ze hier een nieuw leven op te bouwen. Daarbij is het 
vinden van werk heel belangrijk. Vaak lukt dat. Al is het maar 
omdat men in best wat sectoren moeite heeft om genoeg ‘echte’ 
Vlamingen te vinden. Vaak lukt het ook niet. De redenen voor 
succes en malchance zijn velerlei, clichés en vooroordelen tieren 
welig. Maar dat ‘het allemaal profiteurs zijn’ is dus niet waar. 
En dat ‘nieuwkomers die het willen maken, het ook kunnen 
maken’ is ook niet waar. Wat dan wel ?

We gaan op zoek naar antwoorden met Vanessa Debruyne en 
Samira Bendadi. Vanessa interviewde voor Vamos Vacaturos 
tientallen arbeidsmigranten van vroeger en nu, van seizoenar-
beiders over grensarbeiders tot West-Vlaamse bedrijfsleiders. 
Samira Bendadi schrijft voor MO* over diversiteit in eigen 
samenleving en de regio Noord-Afrika.

Om te beginnen. ‘Migratie’ is een containerbegrip. Wat pre-
cies is arbeidsmigratie ?

Vanessa: “Strikt genomen zijn arbeidsmigranten mensen die 
naar België zijn gekomen of komen met een arbeidscontract op 
zak. De meest gekende golf is die van de jaren zestig en begin 
de jaren zeventig, toen we massaal werkkrachten nodig hadden 
door onze snelle economische groei. Wist je dat in die tijd vaca-
tures werden ingesproken op audiocassetjes ? Die werden dan 
opgestuurd naar Marokko of Algerije.”
Samira: “In 1974 werd de arbeidsmigratie officieel stopgezet. 
Door de oliecrisis was de werkloosheid bij ons erg toegenomen. 
Het was absurd dat men mensen uit het buitenland ging halen 
om hier te werken.”
Vanessa: “Toen in de jaren tachtig de economie weer aantrok, 
probeerden werknemers in hun bedrijf wel weer jobs te regelen 
voor vrienden of familie. Ondanks de arbeidsmigratiestop was 
er altijd wel een manier om hen naar hier te halen. Bedrijven 
rekruteerden zelf minder actief in het buitenland. Die wilden 
hun vacatures gewoon zo snel en zo goedkoop mogelijk ingevuld 
zien.”
Samira: “Mensen bleven ook komen, zelfs zonder concreet uit-
zicht op werk. Ze kwamen ons land binnen via sportclubs die 
hier kwamen spelen, als politiek vluchteling, of illegaal. Ook 
opvallend is hoe na 1974 de migratie heel erg is vervrouwelijkt. 
In het begin kwamen vooral mannen, later ook hun vrouwen, 

de Nederlandse taal de sleutel tot succes. Daarna ging het bij 
wijze van spreken vanzelf. Anderzijds sprak ik ook met iemand 
die op Howest de carrière van studenten met een migratieach-
tergrond had gevolgd en vergeleken met die van autochtone 
jongeren. De uitkomst was enorm teleurstellend. Studenten met 
een migratieachtergrond raakten moeilijker aan een stage, had-
den een mindere eerste job…”
Samira: “Ik merk dat als commerciële ketens mensen van 
een andere origine tewerkstellen, ze toch voorkeur geven aan 
Europeanen boven Marokkanen of Turken. Zelfs al is hun 
Nederlands slechter. Als er geen alternatief is, zal men kiezen 
voor een Noord-Afrikaans meisje. Maar dan liefst zonder een 
hoofddoek. Tenzij meer en meer klanten in de winkel een hoofd-
doek dragen. Dan krijgt het meisje met de hoofddoek een kans.”
Vanessa: “Veel bedrijven willen wel diversifiëren hoor. Maar 
als ze iemand aanwerven, is het vaak iemand die ‘lijkt’ op de 
andere werknemers en ‘past’ bij het bestaande team. Dat is niet 
altijd bewust.”

Het is dus ook moeilijk hogerop klimmen ?

Samira: “Wie vecht, zal er wel geraken. Maar velen blijven 
onder hun mogelijkheden werken. Die doorstroming is echt wel 
een probleem, zowel bij nieuwkomers als oudkomers.”
Vanessa: “Dat bleek ook uit een studie rond diversiteit bin-
nen het jeugdwerk. Er werken heel wat hulpverleners met 
migratieachtergrond in die sector, maar ze worden geen 
leidinggevenden.”
Samira: “Tegelijk is iets als de integratiesector een beetje de 
voornaamste werkplaats voor heel veel allochtonen, met heel 
diverse diploma’s. In die sector is etnische achtergrond voor-
delig, bijvoorbeeld omdat je een bepaalde taal spreekt. Maar 
jammer genoeg blijven de meesten erin hangen, en vindt slechts 
een minderheid de weg naar andere sectoren. Er wordt veel te 
veel met veronderstellingen gewerkt. Iemand kon geen teamlei-
der worden omdat de baas bang was dat het team dat niet zou 
aanvaarden – wat dus niet bewezen is hé ! En dus niet omdat 
hij niet over de capaciteiten beschikte. Onze arbeidsmarkt blijft 
moeilijk terrein, zelfs voor hoogopgeleiden. Ik ken een dame die 
een master biologie heeft gehaald aan een Belgische universi-
teit. Ze geeft nu Arabische les in een moskeetje. Ben Driss, een 
psycholoog en psychotherapeut die al jaren met mensen met een 
migratieachtergrond werkt in Brussel, zegt dat een poetsvrouw 

of een arbeider soms sneller werk vindt dan iemand met een 
hoog diploma. Want, zegt hij, als hoogopgeleide heb je toegang 
tot kennis, en dat is problematisch. Omdat je op die manier 
aan de macht raakt. Veel samenlevingen klappen dan dicht. 
Dat is niet alleen hier het geval, dat is overal zo.”

En dan keert men terug ?

Samira: “Binnen deze groep hoog opgeleiden, keren een aantal 
mensen dan terug. Dat is niet massaal, maar wel een trend. 
Slechts een kleine minderheid keert terug naar hun land van 
herkomst. En als ze dat doen, is het om een zaak op te starten. 
Anderen gaan naar elders, naar Dubai of de Verenigde Staten, 
om er voor een bedrijf te werken.”

Zijn er ook laaggeschoolden die terugkeren ?

Samira: “Neen ! Je bent beter laaggeschoolde arbeider hier dan 
in Noord-Afrika. Je bent hier zelfs beter af als je werkloos bent, 
dan daar als poetsvrouw. Ons sociaal systeem vind je nergens 
in de wereld.”

interview Joon Bilcke

www.mo.be

OVER VAMOS VACATUROS

Pardon Service vormt dus het theaterluik van het project 
Vamos Vacaturos van de provincie West-Vlaanderen. Dit 
project omvat ook een educatief pakket en een interactieve 
tentoonstelling die het resultaat is van de tientallen inter-
views van Vanessa Debruyne met mensen uit de regio rond 
het thema ‘arbeid en migratie’. Ga zeker eens kijken! Alle 
locaties en data vind je op www.vamosvacaturos.be. Op 
deze site kan je ook verschillende getuigenissen bekijken en 
vind je alle info over het project. 

Vanessa Debruyne en Samira Bendadi

tekstrepetitie Pardon Service

Terwijl je dit leest, zijn we druk bezig met de 
voorbereiding van Pardon Service. Onze nieuwe 
voorstelling is tevens het theaterluik van ‘Vamos 
Vacaturos’. Met dit project wil de provincie West-
Vlaanderen een aantal clichés rond arbeid en migratie in 
onze regio doorprikken. En tegelijk roept het ook nieuwe 
vragen op. In aanloop naar onze voorstelling duiken we 
alvast dit boeiend en razend actueel thema in.

Allez. Retour ?

toen waren het nog ‘gastarbeiders’

Pardon Service speelt in het 
voorjaar in de Scala
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hoort wat’-pleidooi van de laatste jaren. Ik heb de chance dat 
ik geboren ben in een nest waar de moeder thuis was als ik van 
school kwam, dat ik geboren ben met een stel hersens en dat ik 
geleerd heb om mijn plan te trekken. Laat ons eerlijk zijn, niet 
iedereen heeft die chance. En hoe emo het ook moge klinken, 
een mens moet chance hebben van bij zijn geboorte, en eigenlijk 
doorheen de rest van zijn leven. Je mag nog zoveel plannen als je 
wilt, alles onder controle hebben, … ge moet ook chance hebben.

Hoe heb je de Unie eigenlijk leren kennen ?

Goh, een lang verhaal ! Een verhaal dat teruggaat tot 1999. 
Het jaar waarin de wijkwerking Venning/Veemarkt van het 
OCMW de handen in elkaar sloeg met Theater Antigone, 
waar Geert toen in floreerde, en het project ‘In donkere dagen’ 
geboren werd. Het jaar daarop brak er brand uit in het buurt-
centrum Achturenhuis en hebben we het materiaal dat niet 
was opgebrand mee helpen verwerken in het decor van een 
nieuw wijkproject. Enfin, eigenlijk komt het erop neer dat 
door samen met de Unie dingen te doen, tijd te maken, te klet-
sen, ik de wijze van werken van de Unie heb leren kennen en 
vooral heb leren smaken. Ook staat de Unie open voor kritiek, 
voor dialoog. Zo vonden een aantal van ‘mijn’ gasten van het 
straathoekwerk een plaats in het stuk Ca va ?, dat werd gespeeld 
tijdens ‘In donkere dagen’. Super. Maar die gasten voelden zich 
er zo thuis dat ze soms al de rest lieten vallen. Waardoor ze na 
het stuk in een zwart gat vielen, met alle gevolgen van dien. 
Maar daar kon allemaal met de Unie over worden gepraat. Tot 
op heden betrekt de Unie de mensen niet alleen tot het toneel-
stuk maar tot hun leven tout court. Dit alles zou eigenlijk ook 
wel meer in the picture gezet mogen worden. Het publiek ziet 
het product – de voorstelling, de Gazet, maar niet ‘de band’ tus-
sen de gasten en de Unie, tussen de gasten onderling, de weg die 
wordt afgelegd.

Ga je ook meespelen in een theaterstuk ?

My god ! Ik ben iemand die graag achter de schermen bezig is, 
in de loopgraven wroet, de loodsboot. Ik ben niet de madam die 
staat op titels of op de bühne wil floreren. Integendeel. In de 
schemer kan ’n mens meer doen en vooral datgene wat ie moet 
doen. Euh, het antwoord is dus ‘neen’ maar er bestaat natuur-
lijk ook zo’n spreekwoord ‘zeg nooit, nooit’…

David Alleweireld, Caroline Verhaeghe en Joon Bilcke

Caroline, wat kom je precies bij de Unie doen ?

Wel, dat is nu niet direct in één zin uit te leggen. Het is ook niet 
zo ’n takenpakketje of een lijstje dat ’n mens kan afvinken… 
Dus eigenlijk is ‘t op mijn lijf geschreven. Ik doe een poging. 
Vanuit het Unie-credo ‘Verbreek, Verzamel, Vertel’ wil ik het 
onzichtbare zichtbaar maken. Door op pad te gaan, mensen te 
ontmoeten, naar mensen te luisteren, wil ik hun verhalen en 
hun besognes verzamelen. Veel ervan zijn eigenlijk godgeklaagd, 
maar wegen niet meer op het maatschappelijk debat, laat staan 
dat ze nog in de sociale media gebracht worden. Het worden als 
het ware zaken die een mens er nu eenmaal bij hoort te nemen. 
Het abnormale wordt normaal. In het sociale werkveld noe-
men we dat ‘signalen’. Het is de kunst om deze tot bij de juiste 
instanties én een breder publiek te brengen. En waar kan ik dat 
beter dan bij de Unie ?

Wat kan jij ons bijbrengen ? 

Euh, eigenlijk vind ik dat de Unie mij heel wat bijbrengt ! 
Ervoor mogen gaan, de vraagstukken mogen blootleggen en… 
buiten de lijntjes mogen kleuren. Vooral de spirit van de Unie 
smaakt mij. Iedereen is er welkom. Barrières tussen mensen 
worden gesnoeid en gezien mijn leuze - dat iedere plant water 
moet hebben - komen we wonderwel overeen.

In welk gezegend jaar ben je geboren ?

Bon. Het jaar waarin de Chinese Culturele Revolutie uitbrak. Ik 
ben niet dé feministe maar een aantal zaken moet je een vrouw 
niet vragen, zoals haar geboortejaar. De deur opendoen voor 
een vrouw mag wél, galanterie weet ik wel te smaken.

Woon je in Kortrijk ?

Ik woon in Kuurne en ik jeun me daar, maar raar maar waar, 
ik voel me nog steeds meer Kortrijkzane. Ik ben geboren in de 
Vaartstraat, ik werk in Kortrijk, ik ga op café in Kortrijk, ik 
ken ongelooflijk veel mensen in Kortrijk, … dus.

Waarom doe je wat je doet ?

Goeie vraag. Eigenlijk heeft dat te maken met hoe ik gekweekt 
werd. ‘Een goeiedag zeggen kost geen geld’, ‘Als ’n ander in 
het water springt, ga je dan meespringen ?’, ‘Zaaien naar de 
zak’. Eigenlijk bedoel ik hierbij, je gezond logisch boerenver-
stand gebruiken en vooral beleefd zijn en respect hebben voor 
’n ander. Je niet meer (of minder) voelen dan ’n ander. Dat alles 
maakt dat ik me godverdikke serieus kwaad kan maken – en 
niet begrijp – dat mensen bij ’n vraag afgeblaft worden of ‘wan-
delen gestuurd worden’. Zo ook het hemeltergende ‘voor wat 

Hoe kunnen ons artistiek werk en het alledaagse 
stadsleven elkaar verder bevruchten ? Met deze gedachte 
verwelkomen we een nieuw gezicht in de Unieploeg. 
Caroline Verhaeghe, ofte 25 jaar ervaring in het 
Kortrijkse buurt- en straathoekwerk, blijft weliswaar 
werken voor het OCMW maar doet dit sinds nieuwjaar 
onder de vleugels van de Unie. Ter kennismaking gooiden 
we haar alvast een handvol vragen toe.

Nieuw leven in 
de brouwerij

Met vieren ? Nee, nee, we waren met veertig voor een zestigste 
verjaardag en dat vierden we… ‘Bwah’, zeg je misschien, ‘ver-
jaardagen vieren dat is niets voor mij, en zeker niet als je zestig 
wordt. Daar is toch niets meer aan. Je wordt alleen maar ouder.’ 
Dat klopt, maar het heeft mij niet gespeten. Dit feest heeft mij 
heel veel gegeven.

Jos was het feestvarken. Ik weet dat hij graag tussen de mensen 
is en gezelligheid belangrijk vindt. Bijgevolg wilde ik zijn zes-
tigste verjaardag niet zomaar laten voorbijgaan. De bedoeling 
was om een intiem, gezellig feest te organiseren. Maar, eens 
de ‘feestwagen’ vertrok, was hij niet meer te stoppen. Zal het 
wel goed zijn, zal het leuk zijn ? En al dat werk, en waar zal 
dat doorgaan, en hoe zal het er uitzien, en wat mag het kosten, 
en waar zullen mensen slapen als ze van ver komen, enz. Deze 
bekommernissen vervloeiden in het niets eens het feest zich op 
gang trok. Ik ervaarde van bij het begin de vreugde van het 
samenzijn, dankbaarheid dat mensen van ver komen om samen 
te vieren. Mensen uit Limburg, vrienden uit Nederland, uit 
Antwerpen, de vele vrienden van hier. Allemaal vonden ze het 
de moeite om erbij te zijn. Het deed deugd te zien dat we door 
dit te organiseren mensen samenbrachten, banden smeedden en 
versterkten, hartelijkheid bij mensen teweegbrachten.

Feesten en vieren

Bij het voorbereiden van de speech dacht ik na over wat er nu 
belangrijk was. In eerste instantie wou ik mensen bedanken: 
voor de vriendschap, voor de leuke herinneringen en voor de 
steun. Om met ons mee te vieren. Blij en dankbaar ook dat we 
nog gezond zijn, dat we het goed genoeg hebben om een feest 
te geven, dat de kinderen gezond en wel zijn. Dankbaar dat we 
eigenlijk een leuk leven hebben. Wat een deugd doet het om je 
daar bewust van te zijn. Anderzijds is het ook uitkijken naar 
wat er nog komt. Naar nieuwe doelen in je leven, nieuwe per-
spectieven en verwachtingen. Het is belangrijk om woorden te 
geven aan die nieuwe dromen en ze te laten horen aan anderen. 
Het geeft een gevoel van verbondenheid en positieve vibes om 
er weer tegenaan te gaan. En het bleef niet bij praten alleen. 
We dronken samen, we aten samen en we dansten er op los. 
Den één trok den ander mee en het stak niet nauwe. Ik kan 

Als de feestwagen vertrekt

je verzekeren dat iedereen vertrok met nieuw enthousiasme, 
nieuwe hoop en energie, het gevoel er niet alleen voor te staan. 
En er werden al afspraken gemaakt voor nog zo’n feestje, over 
tien jaar.

Echt waar… ik heb mij voorgenomen om regelmatiger samen te 
vieren. Soms dreig ik in de drukte van mijn dagelijks bestaan 
te vergeten om tijd te maken voor de anderen, om dankbaar-
heid, verlangens en wensen uit te spreken. Om verbondenheid 
te voelen en die opnieuw te installeren naar de toekomst toe. 
Het is belangrijk ! Ik zie nu ook duidelijker het onderscheid tus-
sen feesten en vieren. Bij vieren hoort feesten, maar feesten is 
niet noodzakelijk vieren. Feesten is op zaterdagavond uitgaan 
en plezier maken. Vieren is meer dan dat. Er wordt iets geëerd, 
herdacht, gehonoreerd. Je viert uit dankbaarheid, maar even-
goed uit blijdschap en verwachting naar het nieuwe. Mensen 
doen het van oudsher en in alle culturen. Bij geboorte of bij 
dood, als mensen gaan samenleven, een kind dat afstudeert, 
iemand die op pensioen gaat, iemand die op reis vertrekt of net 
weer toekomt. Bij een verhuis, of bij de opening van een nieuwe 
zaak. Ook bij belangrijke overgangen in de natuur komen 
mensen van oudsher samen om te honoreren. Denk maar aan 
Kerstmis, de winterzonnewende, bij het ontluiken van de lente, 
de eerste bloemen, de oogstfeesten.

Nen overgang

Ook de Unie zit op de balans van oud naar nieuw, op nen 
overgang. De Unie ként de kunst van samen te vieren, komt 
regelmatig samen om te eten, te zingen, om zot te doen, om 
dankbaar te zijn, om hoopvol uit te kijken. Met de opening van 
de Scala in zicht zal er dit jaar ongetwijfeld volop gevierd wor-
den. Zullen wensen en woorden van dankbaarheid geplaceerd 
worden, woorden ook van hoop en verlangen. Er zal gespeecht 
worden door Jan en alleman en er zal samen gegeten en  
gedronken worden. Nieuwe verbanden zullen gesmeed worden, 
nieuwe uitdagingen aangegaan. En ik ben er zeker van: nadien 
zullen we er weer een tijdje tegenaan kunnen. Zullen we weer 
voelen dat we samen meer kunnen dan alleen. Zullen we ver-
trekken met een vervuld hart en goeie voornemens. iets om 
naar uit te kijken !

Dominique Vergote

Heidi, Marie-Anne en Mieke bereiden het kerstfeest bij de Unie voor
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Vietnam en de dekolonisatie. De anti-oorlogsbeweging 
wordt in de late jaren zeventig een samenwerking over 

levensbeschouwelijke grenzen heen. Nog later volgt de beweging 
tegen racisme en is er elk jaar een ‘vredesweek’. En nog steeds 
zijn vredesbewegingen zoals Pax Christi en Vredesactie actief. 
Ik kijk mijn ogen uit bij de vele affiches, foto’s, knipsels, vlag-
gen, getuigenissen… ”Vrede is het verbannen van geweld en 
alles wat er mee te maken heeft.” Alles? Zouden we dan niet 
beter helemaal opnieuw beginnen?

Als ik naar huis rijd ben ik wat ondersteboven. Is bouwen aan 
de vrede een onmogelijke droom? Maakt pacifisme nog indruk 
op de politieke geweldcultuur of is het een lachertje geworden? 
Ik zucht als ik eraan denk dat ons land miljarden investeert in 
nieuwe gevechtsvliegtuigen, terwijl duizenden vluchtelingen 
door die aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten op zoek 
zijn naar een thuis. Vechten voor vrede… Hoe doe je dat?

Triene Nottebaere

…Ik maak me ongerust als ik naar huis rijd. Wie weet wat van ons en wat weten wij niet van wie?

’s Avonds is er in VIVES in Kortrijk ook nog de start van de campagne van welzijnszorg: samen tegen armoede. Doordat ik in het onderwijs sta, kies ik voor de werkwinkel ‘samen tegen armoede op school en in de klas’. De aula liep vol met mensen die zich vrijwillig inzetten voor dit doel. Doodgewone mensen die vanuit hun hart meewerken aan één of ander project uit solidariteit met de pechvogels in onze samenleving. Twee dames van Les Poupées Passionées stelden op een ludieke manier de campagne voor, er waren enkele persoonlijke getuigenissen en er werd allerlei materiaal voorgesteld waarmee men aan de slag kan…

Ik heb een dankbaar gevoel als ik naar huis rij. Deze mensen, samen met zovele anderen, halen de krantenkoppen niet, ze komen niet in het nieuws op tv, ze ontvangen geen awards. En toch vormen ze een belangrijk fundament in onze maatschappij.

Pedagogische studiedag op school, door Jo Vanhecke. Het 
thema: mediawijsheid. Aangezien ik van de nieuwe sociale 
media niet veel kaas gegeten heb, en veel terminologie daar-
omtrent mij als Latijn in de oren klinkt, vrees ik al dat ik er 
niet veel wijzer door zou worden. Maar kijk, het werd een 
interessante voormiddag waarbij ik en de anderen van de ene 
verbazing in de andere vielen. Onvoorstelbaar welke spionage 
er zit in alles wat we met de computer doen. Hoe elke zoekop-
dracht, elk bekeken Youtube-filmpje, elk woord uit je e-mails, 
elk bericht op Facebook, elke bankverrichting, wel ergens wordt 
bijgehouden. Is het jou nog niet opgevallen hoeveel reclames en 
aanbiedingen er op jouw scherm terechtkomen die iets te maken 
hebben met jouw persoonlijkheid of interesses? Sociale media 
hebben duidelijk niet alleen mogelijkheden. Maar ook de klas-
sieke pers blijkt niet altijd zuiver op de graat. In ons land waar 
men persvrijheid hoog in het vaandel draagt, weet men ver-
domd goed wat mensen op welk moment willen horen of zien, 
of hoe men op de emoties van de publieke opinie kan inwerken. 
Er werd gezegd dat sommige journalisten afhaken omdat ze de 
waarheid geweld moeten aandoen. Dat sommige persfoto’s gefo-
toshopt zijn, of dat er bijvoorbeeld bij een bepaalde manifestatie 
wel vijf keer hetzelfde groepje mensen op dezelfde foto staat om 
de massa groter te doen lijken…

Met het volgeladen Uniebusje rijden we, op uitnodiging van 
onze zorgeloze Achille, naar het Mundaneum in Bergen. Het 
interessante museum, ook wel ‘het internet van het papier’ 
genoemd, is een schatplaats aan informatie, verzameld door 
Paul Otlet en Henri La Fontaine, twee pacifistische juristen die 
als doel hadden om alle wereldwijd beschikbare documentatie 
te inventariseren en zo het begrip tussen mensen te vergroten 
en de wereld te verbeteren. De vreedzame relaties tussen volke-
ren bevorderen door elkaar beter te leren kennen, dus. Als dat 
niet actueel is! Er zijn maar liefst tien miljoen informatiefiches 
opgeborgen in de duizenden houten laden van de indrukwek-
kende bergkasten.
We zijn in het Mundaneum voor de tentoonstelling Et si on 
osait la paix, over het pacifisme in België. De tijdslijn aan de 
muur loodst mij door de geschiedenis van de vredesbeweging. 
Die ontstond al op het einde van de 19de eeuw maar verzwakte 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarna kreeg de beweging weer 
meer weerklank en vond ze steun bij de Vlaamse Beweging, het 
socialisme en het oudstrijdersverbond. Het gebroken geweer 
werd het symbool en de Ijzerbedevaart ontstond onder het 
motto ’nooit meer oorlog’. In de jaren zestig komt er een mas-
sale mobilisatie van oude en nieuwe sociale bewegingen op 
gang naar aanleiding van de kernwapenwedloop, de oorlog in 

Vandaag ga ik naar Brussel, naar de nationale betoging van 

het vakbondsfront waarvoor ook de onderwijsvakbond een 

oproep deed. Ook vorig jaar was ik erbij, net als op de Grote 

Parade van Hart boven Hard. Ik wil samen met vele anderen 

mijn ongerustheid uiten over de vele regeringsbeslissingen die 

precies vooral de gewone burger, en veel meer nog, de kansar-

men raken. Ik wil op straat komen, mijn nek uitsteken, omdat 

ik geloof dat er alternatieven zijn om te komen tot een meer 

solidaire samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

 
Ik ben toch wel een beetje trots als ik naar huis rij… Omdat ik 

één van die tienduizenden mensen ben die het niet alleen bij 

woorden laten, maar ook effectief een solidair zichtbaar signaal 

hebben gegeven.

’s Avonds speelt in Theater Antigone Oeps, een stuk geba-

seerd op research, in woord en beeld, over hoe de oorlog nooit 

gestopt is. Vanaf de eerste seconde zat ik aan mijn stoel 

gekluisterd. Ik keek en luisterde naar de woordenvloed die 

over mijn hoofd werd gespuwd door de negen acteurs. 

Aan een razend tempo sleepten ze me 

mee in een satirisch bitter beeld 

met ontluisterende feiten 

over de Groote Oorlog en de nasleep ervan op de huidige wereld-
conflicten. Ik voelde mededogen in mijn ziel om de smartelijke 
pijn van de kindsoldaat, ik voelde mijn groeiend ongeloof en 

afschuw bij het betoog van de man op het spreekgestoelte die 
vol passie de waarheid achter de feiten uit de doeken deed 
en de absurditeit van de werkelijkheid in de verf zette. De 

geschiedenis herhaalt zich steeds weer. En we zijn er ons 
allemaal van bewust.

Verward rijd ik naar huis. Intens triest en ver-
domd boos. De oorlog als voorbedachte rode 

draad door de geschiedenis. Ik voel me een puppet 
on a string. Mijn vredesdroom heeft een flinke 

deuk gekregen.

Bij Vormingplus in Kortrijk gaat een infoavond door over TTIP 
en CETA, de trans-Atlantische vrijhandelsakkoorden van 
Europa met Amerika en Canada. Ik had er al over gehoord 
maar wou er nu eens meer over te weten komen. Waarom was 
die manifestatie er geweest in Brussel tegen CETA? Waarom 
vormen gemeentes samen met tientallen organisaties een geza-
menlijk front om zich TTIP-vrij te verklaren? Want het viel me 
op hoeveel mensen de termen eigenlijk wel konden uitspreken, 
maar hoe weinig er eigenlijk invulling kunnen aan geven. En 
ik geef toe dat ik daar zelf ook één van ben. Dat zette mij aan 
het denken. Om een mening te kunnen hebben over iets, heb je 
eerst informatie nodig.
Het werd een boeiende avond met Bart Staes van Groen en 
Sacha Dierckx van de Universiteit van Gent. Ze doorprikten 
enkele mythes en wezen ook op de gevaren van zo’n akkoord dat 
doorweven is met clausules die onze milieuwetgeving, sociale 
regelgeving en de regelgeving rond voedselproductie bedreigen, 
dat private tribunalen installeert en veel lobbyruimte biedt aan 
multinationale bedrijven. Een hele boterham om te verteren, 
met moeilijke woorden soms en ingewikkelde denkpistes. Maar 
het bracht wel wat verheldering die ik tot dan toe nog niet had 
vernomen... Sommige dingen wil men liever onder een sluier 
van geheimen bewaren, misschien? …

Trektocht door een
onzichtbare herfst

Oeps

… Ik ben wat onthutst als ik naar huis rijd. Alles wordt zo 

mooi voorgeschoteld door diegenen die er belang bij hebben. Ze 

konkelfoezen onder elkaar, sluiten deals, trekken de macht nog 

wat meer naar zich toe. Dat allemaal voor economische groei 

en nieuwe jobs. Waarom zwijgen ze over commercialisering en 

privatisering van openbare diensten, over verzwakking van 

de voedselveiligheid of bescherming van het klimaat, over het 

nadeel voor KMO’s en ontwikkelingslanden ?

© Kurt Van der Elst
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rotsen, bomen, rivieren, een deel van het landschap. Zo ont-
stonden heilige plaatsen met specifieke kenmerken, die alleen 
ingewijden mogen zien en betreden. Nog even citeren: “Zo 
waren er speciale plaatsen waar krijgers zich beschilderden om 
een magische bescherming tegen speerverwondingen te ver-
krijgen. Er waren speciale grotten voor zwangere vrouwen en 
geboortes. Voor de Aboriginals vormen deze elementen van het 
landschap en de natuurlijke cyclussen van het leven het bewijs 
van de schepping.” Het is duidelijk dat de Droomtijd bepalend 
is voor maatschappij en individu bij de Aboriginals en maar 
beperkte ruimte laat voor persoonlijk initiatief. Het overle-
ven van zowel gemeenschap als individu is afhankelijk van de 
Droomtijd. Dat scheelt nogal met onze geglobaliseerde westerse 
maatschappij waar ‘vrijheid blijheid’ de algemene regel is en 
bijna elke wet als betutteling ervaren wordt. Aboriginals heb-
ben helemaal geen rode schoenen nodig om te dansen.

Loket Libanon

Vrijheid blijheid dus. Het moet nu wel lukken dat, terwijl ik 
deze tekst aan het schrijven ben, er een ‘rel’ ontstaat over een 
geweigerd ‘humanitair visum’ en dat een partijmeester tevens 
burgervoorzitter of zoiets zijn kwekkel opendoet met een salvo 
uit de verbale Kalasjnikov. Ik neem aan dat de lezer aan deze 
omschrijving genoeg heeft om te weten waarover het gaat. Ik 
wil hier wel enige puntjes op een aantal i-tjes zetten, want het 
stinkt en het is de stank van de alleenheerser. Ik verduidelijk. 
Sinds de Franse Revolutie behoort de scheiding der machten tot 
de democratische geplogenheden. Pro memorie en in het heel 
kort: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rech-
terlijke macht ‘moeien’ zich niet in elkaars keuken en zorgen 
ervoor dat het in de eigen keuken proper is en niet aangebrand 
ruikt. Wanneer men dan vindt dat de rechterlijke macht enkel 
en alleen uitspraken mag doen die op maat geschreven zijn 
van één politieke partij – die de uitvoerende (minister, staats-
secretaris) en wetgevende (volksvertegenwoordiger, senator) 
macht combineert – dan is men niet ondemocratisch bezig, dan 
is men antidemocratisch doende. De berichtgeving in de pers 
was, zoals gewoonlijk, tam en lauw en stond in schril contrast 
met het journalistieke gejuich voor het door de regering voor-
gestelde diplomatische compromis: ‘ze’ zouden een humanitair 
visum kunnen aanvragen in buurland Libanon, waar het veilig 
is. Zoals iedereen weet zijn er enorme wachtrijen bij de reisbu-
reaus aan het loket Libanon, een gevolg van de vakantiekiekjes 
die elke dag in het nieuws te zien zijn.

Put on your red shoes and dance! Doe je rode schoenen aan 
en dans de westerse cultuur, beter dan je eigen gewoonten 
en gebruiken. Een tipje van de sluier van Pardon Service, de 
voorstelling waar ik straks in meedoe: hoe zou het komen dat 
Australische Aboriginals een afkeer hebben van rode schoenen 
om te dansen? Het antwoord wordt bepaald door de Droomtijd, 
het alfa en omega van hun leefwereld, de tijd voor en tijdens de 
schepping.

Droomtijd

Volgens de Aboriginals was de wereld voor de schepping een 
duister plat oppervlak, een levenloze omgeving zonder geluid. 
Onder de grond sliepen onbekende levensvormen. De schepping 
begon toen deze bovennatuurlijke voorouderlijke wezens door de 
aardkorst braken. Tijd begon. De totemische voorvaders leken 
op planten en dieren en waren half-mens. Ze dachten de zon en 
de zon rees op uit de grond. Voor het eerst was er licht. De voor-
ouders schiepen de wereld zoals de Aboriginals die kennen, van 
aarde tot zee met alle landschappen, een complete zoölogie en 
de daarbij horende planten, maar ook water, lucht en vuur, de 
hemellichamen en de sterren, en: de mens. Tijdens de schepping 
trokken de voorouders rond, ze gingen op jacht, ze vochten en 
gedroegen zich verder net als mensen. Zij kenden moed, trouw, 
liefde, vriendschap, woede en haat, en alle andere kenmerken 
en emoties die een mens zo menselijk maken. Toen de schep-
ping voltooid was, zonken de mythische wezens, uitgeput door 
gedane arbeid, terug in de aarde en vielen ze weer in slaap.

Ik citeer even: “De Droomtijd is voor Aboriginals een begrip 
dat zowel hun kennis van de wereld als de schepping ervan ver-
klaart. Het is hun geschiedenis en omvat al hun legenden. De 
Droomtijd is het begin van de kennis die de basis vormt van de 
bestaanswetten. Om te overleven dienen deze wetten nageleefd 
te worden.” (Het citaat komt uit het artikel ‘De Droomtijd’, ver-
schenen in ‘Nangara’, de catalogus bij de tentoonstelling over 
Aboriginal schilderkunst, 1996, in Stichting Sint-Jan, Brugge; 
ik heb het artikel ook gebruikt voor dit schrijfsel.) Het mag dus 
geen verwondering wekken dat de Aboriginals de geesten der 
voorouders zien in de natuur zoals zij die kennen en ervaren: 

De politici waren er als de kippen bij om de democratie te ver-
dedigen en vooral te benadrukken dat het weigeren van een 
humanitair visum het terechte besluit was van de staatssecre-
taris. Ik waande me meteen in jaren dertig van de voorgaande 
eeuw. (Ik heb goed opgelet in de geschiedenisles, maar ik heb 
ook na de les geschiedenisboeken gelezen, want ik wilde ook wel 
weten wat anderen liever verborgen hielden.) Vóór de Tweede 
Wereldoorlog waren ambassades in Duitsland niet geneigd om 
visa te verlenen aan Duitse burgers die aan den lijve ondervon-
den wat de weldaden van het nationaalsocialisme waren. Het 
Verenigd Koninkrijk, noch Frankrijk, België of Nederland ston-
den te springen om Joden een visum te geven. Geld en intellect 
waren in beperkte mate welkom. Het is dus eenvoudig en sim-
pel: we lustten in de verleden tijd geen Joden en we lusten in de 
tegenwoordige tijd geen Syriërs. We mogen ons schamen in de 
toekomstige tijd, dank u. De Syriërs, gestorven of klaar om te 
sterven, een andere optie is er niet, zijn er vet mee. Maar we 
mogen blij zijn dat we in het vrije westen wonen met als groot-
ste probleem, de vergrijzing. Ik weet het uit eigen ervaring, grijs 
haar krijgen doet geen zeer en men wordt er niet ouder van.

Serafijnen en Cherubijnen

De media hebben plots in de tussentijd ook ontdekt dat er een 
bloedbad gaande is in Aleppo en dat de inwoners van de stad 
wachten op hun slachters; komen die morgen of volgende week, 
geen kat die het weet. Enkel is zeker dat het moor-
den pas zal ophouden als de inwoners van Aleppo 
vermoord zijn. De kans dat de ‘Internationale 
Gemeenschap’ of ‘Een Machtige Staat’ als een 
deus ex machina ingrijpt en het bloedbad stopt 
is kleiner dan de kans dat Serafijnen met bazui-
nen en Cherubijnen met zwaarden de inwoners 
van Aleppo redden. Poetin wast zijn handen in 
onschuld en dus moet het wel jouw schuld zijn.

Ondertussen vergaderen de Verenigde Naties. 
Naargelang de kant die hun land kiest, doen de 
ambassadeurs hun zegje, worden er beschuldigende 
vingers uitgestoken heen en weer en wordt er, met 
woord en wederwoord, schuldig en onschuldig ver-
klaard. De landen zonder mening doen er het zwijgen 
toe. Men zou denken dat er overlegd wordt hoe er een 
eind kan gemaakt worden aan ‘de toestand’, welke 
oplossing(en) er is (of zijn), of er toch geen blauwhelmpjes ter 
plaatse zouden kunnen gezonden worden. Niets van dit alles 
en zo het er toch van zou komen, dan is er nog het ‘sesam 
sluit u’: ‘Veto’, ‘Ik Verbied’ in schoon Nederlands. De vrede 
is al vele malen verboden sinds de Tweede Wereldoorlog. De 
kansen van de Serafijnen en Cherubijnen zijn bijgevolg geste-
gen. Jouw schuld. Er was een staakt het vuren, maar het 
werd geschonden. De rebellen hebben zich overgegeven en de 
bombardementen gaan door. Jouw schuld.

Nu weet ik niet of die Aboriginals in hun verre land, zo ‘temid-
d’n de stikk’n’ weet hebben van dit alles. Ik veronderstel, 
mogelijk enigen die in een verstedelijkt gebied wonen en wel 
een woordje ‘blanks’ kunnen verstaan. Misschien, zoals Obelix, 

zeggen ze in een van hun talen dat we gek zijn. Of ze vragen 
zich af wat er in onze Droomtijd wel niet moet gebeurd zijn, dat 
wij zulke barbaren zijn. Hun verhalen over de Droomtijd geven 
hen misschien een idee, een aanwijzing, om ons te begrijpen en 
wellicht komen ze tot het besef:

  met zulke lieden kan je niet veel aanvangen
  ze zitten nog niet allemaal binnen
  ‘t zijn toch maar mensen zoals wij

Aankruisen wat past. Er zijn geen prijzen mee te winnen.

Ik besluit met iets wat ik gehoord heb in het nieuws. Ik had 
al in de krant gelezen dat er weer een stukje gebreid is aan 
de Star Wars-trui, maar vraag me niet of het een manchet of 
een col is. Rogue One, zo heet de film, vertelt het verhaal van 
opstandelingen onder leiding van ene juffrouw Jyn Erso en een 

stelletje multi-planetaire ruimtelingen van verschillende 
gedaanten en kleuren. In de Verenigde Staten boycot 

extreemrechts de film omdat ‘samenwerking tus-
sen verschillende rassen gepromoot wordt’. Nu 

lig ik op apegapen.

‘t Is bijna drie uur voor twaalf, eind decem-
ber. Ik hoop uit de grond van mijn hart 
dat ik ongelijk heb.

Johan Walgraeve

Syrië, Aleppo

Making of Rogue One

Lof der onaangepastheid
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Ward kijkt naar het lange marsepeinen cijfer op de ‘gâteau 
fruits’. Ward is eerder een spraakwaterval. Maar het aan-
tal woorden zal vanaf nu zorgvuldig worden afgewogen. De 
keuze van woorden en de volgorde waarin ze worden gespro-
ken zijn vanaf nu van groot belang. Welke woorden spreekt 
hij uit, welke zet hij in wacht of welke belanden in de prul-
lenmand? De teller telt meedogenloos af.

Ward is optimistisch. {307 789 298} is al bij al nog zo 
slecht niet. Enkel de essentie zal nu nog van tel zijn, herha-
lingen vermijden. Herhalingen, het doet Ward denken aan 
oom Donald. Ssst… stil, er wordt niet veel gesproken over 
oom Donald. Niet meer. Volksmenner Donald paste op ieder 
beeldscherm perfect binnen het frame, zijn woordenratel 
nam het volk mee op een LSD-trip, de landing was hard. 
Genoeg is genoeg! “{000 000 000}”, schreeuwde Donald.

Tapijt

Met hulp van de EAR (Electronical Ear Recorder) heeft weten-
schappelijk onderzoek bewezen dat een mens gemiddeld 15.000 
woorden per dag produceert. Tot verbazing van de mannelijke 
soort is het woordverbruik van de man iets minder, maar ver-
waarloosbaar, ten opzichte van de vrouwelijke woordproductie. 
Zoals ieder gemiddelde is dit getal niet voor iedereen relevant. 
De radiopresentator zal aan een veelvoud van woorden zitten 
terwijl de leraar gebarentaal met veel minder de dag zal doorko-
men. De doofstomme medemens heeft dan weer geen boodschap 
aan dit onderzoek.

Hoeveel van die woorden effectief, zinvol, motiverend, deugd-
doend, zalvend zacht zijn, zou een vooruitstrevender onderzoek 
zijn. Tot mijn irritatie wordt mijn brein dagelijks gevuld 
met woorden. Woorden die ik moet analyseren op waarheid, 
oprechtheid, efficiëntie, realiteitswaarde en wat ik er in gods-
naam mee zal aanvangen. Het beeld van de haas die met spitse 
lepels de mistige weide overschouwt op zoek naar een sap-
pig wortelveld vergt weinig analyse. Hoe zou een samenleving 

{000 000 000}

Wards nachtrust was verlopen zoals verwacht, in horten en 
stoten. “Goeiemorgen ma, pa, zus.” De volgende reeks woor-
den op zijn tong laat hij liggen. Hij is er nog niet uit in welke 
volgorde hij ze over zijn lippen zal laten vloeien.

De jeans die oom Donald vanuit San Fernando Valley 
Californië had opgestuurd ter gelegenheid van deze speciale 
gebeurtenis spande dusdanig dat de aftekening ter hoogte 
van de rits iets te scherp was. De toeschouwer moest zijn ver-
beelding niet aanspreken en het gegiechel was oorverdovend.

Moeder strijkt Wards nekharen tegendraads en leest zijn 
boodschap met half toegeknepen ogen af. Het duurt langer 
dan gemiddeld. Ze kan het zich niet permitteren om een 
fout te maken. Ze schrijft traag en duidelijk op een briefje 
en geeft het aan vader. Vader mailt het naar de bakker. Een 
zondvloed van woorden stroomt de mond binnen. Ward slikte 
ze moedig, kokhalzend terug in. Vandaag blijven de klanken 
binnensmonds.

Na een dag waarin de stilte het laatste woord had, wordt 
deze onderbroken door een dingeling-dong. “Proficiat {60 
248 789}!” De bakker op pensioenleeftijd overhandigt met 
grote flair een goed ruikende uitnodigende doos. Iedereen 
schuift zijn benen in alle stilte onder tafel. Pa haalt met 
de meeste voorzichtigheid de ‘gâteau fruits’ uit de doos en 
plaatst ze op tafel. Iedereen kijkt aandachtig naar de roze 
marsepijnen cijfers, en leest: “{307 789 312}” Succes! Ma 
geeft Ward een dikke knuffel. “Proficiat Wardje {132 352 
500}”, fluistert ze in zijn oor, met haar rechterhand Ward’s 
nekharen strelend. De eerste twee woorden van de dag ver-
laten met een aanzienlijke hoeveelheid speeksel Wards 
mondholte. “Dank u {307 789 310}!” “Ma, die broek van 
oom Donald spant te veel, ik word uitgelachen {307 789 
298}.” “Maar Ward, ze zal wel een beetje rekken met dragen 
{132 352 490}.” “Wanneer krijg ik een taart ma?” “Nog 3 
jaar geduld, zus {132 352 485}.” 

functioneren als het aantal woorden eindig zou zijn. Wat 
als we bij onze geboorte een beperkt aantal woorden zou-
den meekrijgen? Dat aantal bevindt zich op het achterhoofd 
maar laat zich pas volledig lezen bij de leeftijd van 18 
jaar. De eindigheid van het leven kan het leven juist zin-
voller maken. Zou dit ook zo zijn met betrekking tot het 
produceren van woorden? Zou Ward de realiteit genuan-
ceerder weergeven? Wordt de realiteit niet gevormd door 
het roepen van meningen? De drang om een mening te 
verkondigen is heel groot bij onze soort. Het is twijfelach-
tig dat onze omgeving stiller zou worden. Hoe luider en 
hoe meer woorden, hoe meer aanhoorders. De stille soort 
hoort er niet altijd bij. Laten de stillen zich overstemmen 
door de schreeuwers of sparen ze hun woorden en spreken 
ze bedachtzamer?

Verzet

Onder het motto, vragen stellen is het begin van alle ver-
zet, wat wordt uw allerlaatste zin? “Ik heb je graag”, of 
eerder “Kust mijn kloten!”, wat kies jij? “Kom binnen”, 
of “Weg!”? Is minder woorden meer? Zijn we bang van de 
stilte?

Als het aantal woorden beperkt zou zijn, zou de repliek 
van de aanhoorders dan minder zijn als de schreeuwers 
hun mening opdringen? Is het net deugddoend voor de 
schreeuwers dat de aanhoorders hun repliek inslikken? 
Zouden de pastoor, imam, rabbijn of goeroe hun zinge-
vende praatjes korter maken? Zouden woorden zachter 
worden? Zou het niet zoveel uitmaken voor de hoge noor-
derlingen? Zou de sprekende mens afgunstig zijn van de 
stemlozen, de stotteraars? Waarom maakt de 
bedelaar kleine gebaren met een fluisterende stem? 
Doe een wens. Waarom wordt een wens nooit 
luidop gesproken? Willen we in Wards wereld 
leven?

In ons theater rollen we een zacht tapijt over onze 
tong, de woorden klinken zacht maar komen des 
te harder aan. Ons stil protest klinkt luid door de 
straten.  Tijd dan ook voor een individuele uitda-
ging? Durven we onze tong met een kamerbreed 
tapijt bekleden? Welke woorden zouden we als 
laatst uitspreken?

Dit is geen pleidooi tegen het woord, wel voor het 
stille woord, voor mooie gebaren, veelzeggende 
blikken. Graag een traag pleidooi, zo houden we het langer vol.

Lieven Bossuyt {122 552 669}

Genoeg is genoeg
Genoeg moet niet veel zijn
December was begonnen en zoals ieder jaar zat de Sint op zijn 
troon in de Grand Bazar in de Veldstraat.
O ja, voor alle duidelijkheid, we spreken van de jaren ’50, een 
hele poos geleden dus. Het één na het andere kind kwam op de 
schoot, met een kloppend hartje en grote ogen, want de Sint 
in de Grand Bazar, dat was de enige échte. De andere waren 
allemaal maar hulpsinterklazen, maar dit was de Sint die over 
de daken reed met zijn witte paard en cadeautjes in de schouw 
wierp.
Naast hem stond Zwarte Piet politiek totaal incorrect te wezen, 
maar niemand die daar toen aanstoot aan nam. De kinderen 
keken vol ontzag naar hem… en vooral naar zijn grote zak 
waarin hij de stoute kinderen meenam naar Spanje. Ja, in die 
tijd leek ons dat een gruwelijk lot… 
“En ventje, zeg het eens”, zei de Sint met de diepe basstem die je 
bij zo een goedheilig man verwacht, “Wat wil jij van de Sint?”
Het jongetje keek rondom zich, wat verrast door de vraag en 
wees met zijn vingertje. “Dát…”, klonk het bedeesd. Het vinger-
tje wees naar een klein zakje snoepjes, zoals Zwarte Piet aan 
alle kinderen mee gaf.
“Goed, zei de Sint, maar wil je nog iets anders?”
Het ventje schudde heftig van nee. Zo een zakje snoepjes, dat 
leek het lekkerste dat er bestond. Meer had het niet nodig om 
perfect gelukkig te zijn. 
Vele jaren later besefte het ventje dat het op dat moment van 
alles had kunnen vragen: een elektrische trein, een grote speel-
goedbeer, een meccanodoos… Maar op dat ogenblik zat het 
grote geluk in een zakje snoep en een knuffel van de Sint die 
hem een ‘flinke jongen’ noemde.

Ik weet perfect dat het jongetje op dat ogenblik met niks geluk-
kiger kon geweest zijn, want dat jongetje was ik.
 
Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. 

Johan De Bock
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‘Behind the Clouds’ - Beeldend werk Stefanie Tanghe
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kon. En zo ging de bal aan het rollen. In die tijd had ik een 
kantoorjob bij een logistiek bedrijf. Daar was ook een nachtwa-
ker. Ik zag hoe hij van vier uur tot de volgende ochtend aan 
het lezen was, films aan het bekijken, aan het tokkelen op zijn 
gitaar… Zo een job wilde ik ook. Dan kon ik de hele nacht lezen 
en schrijven. Ik had dus wel een plan. Ik wou schrijver worden. 
En zo is het ook gegaan. Met 11 september mee als trigger, zo 
denk ik nu. Toen snapte ik dat er iets aan het veranderen was 
in de wereld, en dat ik daar onder het mom van fictie iets over 
wou zeggen.”

Sinds die tijd staan er al flink wat kilometers op de teller. Met 
zijn romans Het Schapenfeest, Drarrie in de nacht en Alleen Zij 
zette Fikry zich op de literaire kaart van Vlaanderen. Ook van 
zijn hand zijn toneelteksten van onder andere Reizen Jihad en 
Malcolm X, en filmscenario’s als De Figurant. De zoektocht naar 
identiteit in een diverse maatschappij vormt de rode draad 
doorheen zijn werk. “In Het Schapenfeest vraagt Ayoub, het 
hoofdpersonage, zich af waarom hij samen met zijn vader een 
schaap moet slachten. Waarom kan hij niet gewoon naar de 
slager om een stuk vlees, waarom al dat gedoe? In Drarrie in de 
nacht heeft Ayoub het opgegeven. Hij is heel nihilistisch gewor-
den, tot de ronselaars op het toneel verschijnen. In mijn laatste 
roman Alleen Zij bekijk ik Ayoub door de ogen van zijn vriendin 
Eva. In de liefde voor haar ontdekt hij wie hij is.”

Wat wil je met je werk bereiken?

“Ik wil in de eerste plaats vanuit mijn eigen ervaringen een 
goed verhaal vertellen, dat zo veel mogelijk mensen aanspreekt. 
Maar tegelijk wil ik ook de vinger op de wonde leggen. In 
Drarrie in de nacht beschrijf ik niet alleen kleine criminelen die 
doelloos door het leven gaan – en die ik maar al te goed ken. Ik 
wil ook tonen hoe ze denken en voelen en hoe ze werkelijk zijn, 
namelijk heel kwetsbaar, op zoek naar erkenning. En dat nie-
mand hen zegt ‘jullie zijn goed, jullie hebben wel kwaliteiten’. 
Tot een ronselaar dat natuurlijk wél doet, en ze een vogel voor 
de kat zijn. Zaken als sociaal-artistiek theater worden vaak 
negatief geframed – ‘ze gaan thee drinken met de allochtonen 
of ze gaan iets doen met de profiteurs’. Maar die initiatieven 
kunnen heel erg werken. Een regisseur of een buurtwerker kan 
jonge gasten ‘opliften’, hun zelfbeeld opkrikken. De ronselaars 
doen eigenlijk hetzelfde, maar dan in negatieve zin. Dan zie je 
hoe belangrijk dat is.”

In welke traditie situeer je jezelf?

“Ik denk dat mijn werk niet echt ergens bij hoort. Je zou kun-
nen zeggen dat in de traditie van iemand als Hugo Claus, wordt 
afgerekend met religie. In mijn boeken gebeurt dat niet. Maar 

Fikry El  Azzouzi wordt geboren in 1978 in Temse. De wereld 
waarin hij opgroeit is dezelfde als die waar velen van ons in 
groot werden. En toch ook niet.

Fikry: “In het zesde leerjaar had ik hele goede punten. Toch 
raadde de directeur mijn ouders aan om me naar een techni-
sche richting te sturen. Dat ging zo in die tijd, bij gasten met 
een achtergrond als die van mij. Maar ik ben vreselijk onhan-
dig. Dus ik ging niet meer graag naar school, ik bleef vaak 
afwezig, zakte verder naar het beroepsonderwijs… Zo sukkelde 
ik mijn middelbare schooltijd door. Mijn ouders hadden niet de 
tools om tegen de directeur in te gaan. Ze waren als analfabe-
ten uit Marokko naar hier gekomen. Ze dachten waarschijnlijk 
ook heel hard in hiërarchische termen: ‘mijnheer de directeur 
zal het wel beter weten, hij zal het wel goed bedoelen’. Maar hij 
wist het niet beter en hij bedoelde het waarschijnlijk niet goed. 
Toen al had ik het gevoel dat er iets niet klopte. Dat ik anders 
werd behandeld omwille van mijn achtergrond. Maar dat heeft 
mij ook gevormd als schrijver. Zonder die ervaringen was ik 
misschien gewoon een kopie van de standaard witte schrijvers 
geworden... Dus ik heb er iets positiefs uitgehaald.”

Was je al jong een creatieve gast?

“Er was geen creatieve scene in Temse. Met mijn Marokkaanse 
en Vlaamse vrienden luisterde ik vooral naar hiphop, rap. Het 
rebelse ervan trok ons wel aan. We hadden het gevoel dat we 
er niet bij hoorden, hiphop maakte het ook wel cool dat we er 
niet bij hoorden. Maar ik droomde er niet van om schrijver te 
worden. Wel voetballer. Zo’n typische droom voor een opgroei-
ende gast, om iemand te zijn, om iets te betekenen. Maar ik 
was uiteindelijk niet goed genoeg. De voetbalcarrière is niet 
doorgegaan.”

“Na wat omzwervingen ben ik naar de universiteit gegaan. 
Daar is het schrijven langzaam gekomen. Tijdens een work-
shop die ik volgde, kreeg ik complimenten voor mijn werk. Het 
stimuleerde me om verder te proberen. Ik vroeg KifKif, het 
intercultureel platform, of ik iets mocht schrijven voor hen, dat 

religie wordt er ook niet in opgehemeld. Ze is gewoon deel van 
een bepaalde cultuur in onze maatschappij. Ik beschrijf een 
ander soort Vlaanderen dan dat van twintig jaar geleden. Het 
Vlaanderen zoals het nu is wordt nog te weinig verteld. Al zie 
je ook wel andere auteurs die ermee aan de slag gaan. Ik denk 
aan Annelies Verbeke in haar roman Dertig dagen, aan het 
werk van schrijfster Rachida Lamrabet, … die snappen wel dat 
Vlaanderen niet meer als vroeger is.”

Toch wordt Fikry van alle auteurs het meest op dit soort lite-
ratuur aangesproken. Dat hij in 2015 voor Drarrie in de nacht 
en Reizen Jihad de Arkprijs van het Vrije Woord ontving, zal 
er zeker toe bijdragen. Ongewild werd hij een woordvoerder van 
een nieuwe stroming.

“Ja, maar dat is okee. Zolang het niet om mij draait, maar om 
de inhoud en de kwaliteit van mijn werk. En zolang ik zo andere 
auteurs kan inspireren, en mensen laten nadenken. Ik geloof 
dat kleine intermenselijke verhalen die dicht bij het dagelijks 
leven staan, dat kunnen. Ze kunnen verbindend werken in een 
wereld van Twitter en Facebook die bol staat van de vooroorde-
len. Dat is wat ik heb geprobeerd met Alleen Zij, het verhaal van 
een Vlaams meisje en een Marokkaanse jongen die verliefd wor-
den op elkaar, en zo elkaars wereld induiken. Ook in het veld 
gaan staan, praten over je werk is super belangrijk. Als ik in 
scholen mijn verhaal vertel, hoe ik schrijver ben geworden, hoe 
dat vooral een kwestie is van hard werken en je plek opeisen… 
Als jonge gasten merken dat ik het kan, raken ze zelf vaak 
gemotiveerd. Er hebben mij al effectief jongeren aangesproken, 
die dan een tekst doorsturen, en die ik dan stimuleer om vooral 
niet op te geven. Dat geeft heel veel voldoening.”

Blanke bedoening

Als auteur verzeilde Fikry ook in het theater. Hij raakte betrok-
ken bij het Antwerpse SIN collectief, de groep waarmee hij 
Reizen Jihad maakte. “Wij wilden het theater veranderen, 
door het te veroveren. We wilden echt tackelen. Zoals ik deed 
in mijn opiniestukken in De Morgen of rekto:verso, waarin ik 
schreef dat theater altijd hetzelfde is, en heel saai, en westers, 
en blank. Maar goed, dan moet je ook bewijzen dat het tegen-
deel waar is, en dat moet je doen met goede stukken. Ik denk 
dat we met voorstellingen als Reizen Jihad of Rumble in da jungle 
toch wel aan de boom hebben geschud. Uiteindelijk is het collec-
tief gestopt en ben ik met Junior Mthombeni, de regisseur van 

Reizen Jihad, verder gegaan. Samen met César Janssens, de ex-
drummer van The Kids, hebben we onlangs Malcolm X gemaakt 
in de KVS.”

De diversiteit van ons theaterlandschap was de voorbije zomer 
een belangrijk item bij de beoordeling van de plannen voor de 
komende jaren van de theaters en gezelschappen. Die zouden te 
veel een blanke bedoening blijven. De discussie die erop volgde 
leerde dat onze Vlaamse theaterhuizen nogal worstelen met de 
thematiek.

Waarom lijkt de verkleuring van ons theater zo moeilijk te 
zijn?

“Maar het is niet moeilijk. Het is heel simpel. De theaterhuizen 
houden vast aan hun eigen referentiekaders, en veel mensen 
aan hun eigen positie. Weinig huizen willen echt het vertrou-
wen geven aan iemand met een andere origine. Hoogstens 
worden wat kruimels gegooid. Dat is heel spijtig en super con-
servatief. Nergens een Chokri Ben Chikha of Junior Mthombeni 
als directeur. Waarom zou Junior geen betere directeur zijn van 
de KVS dan Michael De Cock? Of anders, maar minstens even 
goed. Ik ken Junior heel goed, hij gaat de theaterwereld door 
elkaar schudden. Nee, er wordt nog te veel op safe gespeeld. 
MAF, Mestizo Arts Festival in Antwerpen, was op podiumvlak 
hét festival van de diversiteit. Iedereen kon er naar hartenlust 
experimenteren. Het festival krijgt vanaf 2017 geen subsi-
dies meer. Dat is een serieuze ramp voor Antwerpen. Er zou in 
bepaalde huizen een tabula rasa mogen zijn, met een compleet 
nieuw team, die het risico mag nemen. Mocht het bestuur er 
niet kiezen voor een oude regisseur uit Nederland, dan zou je 
binnen een huis als NTGent een heel nieuwe artistieke werking 
kunnen bouwen. Zoals we nu proberen in de KVS. De uitdaging 
is om het meer te laten zijn dan iets exotisch. Meer dan ‘kijk 
eens, we hebben toch de Mo bij ons, we zitten safe’. De uitda-
ging moet echt zijn om de boel over te nemen.”

interview Joon Bilcke

HET OKAN PROJECT

In Kortrijk kunnen minderjarige jongeren die in ons 

land aankomen in de scholen VTI en Middenschool 

Driehofsteden terecht in de OKAN-klas. OKAN staat voor 

‘Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers’. Gedurende 

een jaar leren ze er Nederlands en raken ze wegwijs in 

onze samenleving. Van januari tot maart 2017 worden 

ze wekelijks ondergedompeld in een creatief bad. Ze leren 

er Nederlands op een andere dan een schoolse manier, 

en ontdekken er op welke manier ze zich creatief kun-

nen uitdrukken. Samen met Schouwburg Kortrijk en 

Theater Antigone bracht de Unie voor dit project een 

ploeg van vijf theatermakers bijeen. Haider Al Timimi, 

Georgina Teunissen, Admir Mirena, Michiel Soete en 

Aurelie Di Marino zullen het onderdeel podium begeleiden. 

Daarnaast zijn verschillende andere workshops gepland. 

Team Intro en de jongerenwerking van Ajko staan hier 

samen met de beide scholen en Team Welzijn Kortrijk mee 

voor in. Het traject wordt afgesloten met een toonmoment.

Malcom X

De spelers, de vrijwilligers, de achterban van de Unie: 
samen is dat een zeer gemengde groep, met mensen van 
allerlei slag. Met de voorstelling Pardon Service en het 
OKAN project zoeken we ons palet en onze inhoud nog 
kleurrijker te maken. Zo trachten we onze steen bij te 
dragen aan de diversiteit in onze kunsten. Wie dat met 
zijn werk ook al jaren doet is Fikry El Azzouzi, auteur 
van onder andere Reizen Jihad, de voorstelling waar we 
vorig seizoen met de Zorgelozen gingen naar kijken.

De ene ronselaar is de 
andere niet

© Danny Willems
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georganiseerd en mobiliseren vooral rond specifieke thema’s. 
Opvallend is hoe deze twee soorten bewegingen op hun eigen 
manier te werk gaan. Zo blijkt dat de ‘oude sociale bewegingen’ 
het iets klassieker doen, bijvoorbeeld door het oprichten van 
fysiek ingrijpender acties (denk aan het blokkeren van de toe-
gang tot een fabrieksgebouw) en het gebruik van hardere taal. 
Mensen die deelnemen aan deze acties identificeren zich ook 
vaker, bijvoorbeeld door het dragen van de klassieke kleuren: 
blauw, groen of rood. De ‘nieuwe sociale bewegingen’ maken 
eerder gebruik van humor en parodie. Ze identificeren zich ook 
minder met een bepaalde grotere instantie.

Dat was het ?

Nee, dat was het niet. Het is namelijk zo dat we vandaag de dag 
met een nieuw fenomeen van sociaal bewegen te maken hebben. 
U zou het al bijna vanzelf kunnen raden, want om de zoveel 
tijd komt het onderwerp ‘sociale media’ wel eens mee aan tafel 
schuiven. Sociale media zijn vandaag de dag niet weg te denken 
uit heel wat mensen hun wereld: Facebook, Twitter, discussie-
fora, het zijn maar enkele voorbeelden van de vele nieuwe media 
waar we vandaag over beschikken. Waar de meeste oorspron-
kelijk de nadruk legden op vrije tijd en ontmoeting, zien we dat 
sociale bewegingen er intussen meer en meer hun weg naar aan 
het vinden zijn. Een voorbeeld is de Egyptische Revolutie van 
2011, waar halfweg januari ‘Wij zijn allemaal Khaled Saïd’ 
verscheen op sociale media-sites als Facebook en Twitter. Saïd 
was in 2010 doodgeslagen door de politie, een gebeurtenis 
die de lont in het Egyptische kruitvat stak. Gevolg was dat de 
autoriteiten de toegang tot Twitter blokkeerden. Nog een ander 
voorbeeld is het gebruik van vliegende drones (automatische 
voertuigen die op afstand bestuurd kunnen worden) door de 
betogers van Standing Rock. Standing Rock is een Sioux-stam 
(een Indianenstam) die de aanleg van een pijpleiding door hun 
gronden zag als een bedreiging voor de waterbronnen en heilige 
plaatsen waar hun voorouders zijn begraven. Milieuactivisten 
vreesden hierbij trouwens voor grote milieurampen, indien 
er zich een lek zou voordoen. In een poging om de aanleg van 
een pijpleiding te blokkeren, gebruikten enkele manifestan-
ten de drones om acties te filmen en deze dan op Facebook te 
plaatsen. Zo probeerden ze de wereld te informeren over de situ-
atie in Standing Rock. Gevolg ? Verschillende groepen mensen 
(Amerikaanse veteranen, milieuactivisten uit verschillende 
landen) steunden de acties zowel door naar Standing Rock te 
gaan, als door het delen en bewustmaken van andere mensen 
via Facebook (en met succes, want men heeft beslist dat de 
pijpleiding niet door het gebied mag gaan). Vergis je dus zeker 
niet: sociale media kunnen mensen informeren, maar zeker ook 
mobiliseren !

We worden vandaag de dag om de oren geslagen met wat er 
allemaal misgaat in de wereld: jobs gaan verloren, de oorlog 
woedt voort, rare kwibussen komen aan de macht en politici 
blijven ons maar zeggen hoe hun aanpak verandering zal bren-
gen. Alsof het vallen en opstaan van de wereld afhankelijk is 
van het bolletje dat je kleurt in dat houten hokje om de zoveel 
jaar. Gelukkig is dat niet zo, want vandaag de dag organiseren 
mensen zich nog altijd voor wat mensen denken wat een betere 
wereld zou kunnen zijn. We zouden kunnen zeggen dat ze zich 
‘sociaal bewegen’.

Het idee dat mensen zich organiseren voor wat hun harten 
belangen is natuurlijk niet nieuw. Van de middeleeuwse hon-
geroproeren en ketterse bewegingen, over acties zoals de 
antirakettenbetogingen, tot de recentste bewegingen zoals 
SWAN of Hart boven Hard… Alhoewel ze op een aantal 
gebieden verschillen van elkaar, zijn er toch ook enkele gemeen-
schappelijke kenmerken te vinden. Het is namelijk zo dat ze 
zich ontwikkelen ofwel om bepaalde toestanden die als onwen-
selijk worden geacht te veranderen, ofwel een verandering 
tegen te houden die een wenselijke toestand zou aantasten. 
Opmerkelijk hierbij is hoe deze bewegingen zich niet in de 
‘politieke arena’ bevinden. Dit wil zeggen dat ze vormgegeven 
worden door burgers die zich organiseren in betogingen, bij-
eenkomsten, petities, campagnes, … Terwijl ze zich buiten het 
parlementaire begeven, zijn ze toch politiek bezig.

Oud en nieuw

Vandaag de dag wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
twee soorten van sociale bewegingen. Enerzijds zijn er wat men 
noemt de ‘oude sociale bewegingen’. Vaak wordt er gebruik 
gemaakt van de klassieke links-rechtstegenstellingen, en houdt 
men zich bezig met herverdelingsvraagstukken. Deze ‘oude 
bewegingen’ zijn vaak strak gestructureerd en heel sterk uit-
gebouwd, zowel in middelen als infrastructuur. Het voorbeeld 
bij uitstek: de vakbonden. Anderzijds is er ook sprake van de 
‘nieuwe sociale bewegingen’, ontstaan vanaf de zestiger jaren 
van de 20ste eeuw. Deze bewegingen zijn iets minder strak 

Op eigen bodem

In het najaar begaf ik me richting 
het Mechelseplein te Antwerpen 
voor een betoging tegen de ver-
markting van het sociaal werk. 
Aanleiding waren de besprekingen 
met de commerciële firma G4S-
Care over de uitbating van het inloopcentrum De Vaart. De 
Vaart is een centrum voor dak- en thuislozen dat al jaren uit-
gebaat werd door CAW Antwerpen, maar dat ging dus zo niet 
meer zijn. Het kadert in het beleid van het Antwerps bestuur 
dat de sociale sector stuk voor stuk begint uit te besteden aan 
commerciële partners. Het is een evolutie die heel wat ongerust-
heid veroorzaakt. Eén van de actoren die zich mengde in het 
debat is SWAN (Sociaal Werk Actie Netwerk). De initiatief-
nemers van SWAN willen dat het sociaal werk zich duidelijker 
profileert naar de samenleving toe. Ze zijn ervan overtuigd dat 
sociaal werk wel degelijk een verschil kan maken door werke-
lijk te streven naar de realisatie van sociale grondrechten. Om 
dit te bereiken organiseert SWAN zich op verschillende niveaus. 
Zo was er een betoging in oktober en werden in december op 
verschillende plaatsen in onze provincie bijeenkomsten georga-
niseerd waar het thema ‘cijfers en registratie’ centraal stond.

Het moeten echter ook niet altijd ‘professionals’ zijn die de plak 
zwaaien. Een voorbeeld waar ik onlangs met Elly naartoe trok 
is vzw OK te Roeselare. Het is een organisatie die ontmoeting 
en ontspanning voor kankerpatiënten centraal stelt en die veel 

Dylan Descamps is student sociaal werk en sociale 
pedagogiek aan de Universiteit Gent. Hij loopt dit jaar 
stage bij de Unie. Zijn opdracht is vrij eenvoudig: doe 
mee, vorm je een mening over wat je ziet, hoort en voelt, 
en geef dat een plaats in een groter verhaal. Wat hem 
nu alvast is opgevallen: meer dan ooit zoeken mensen 
elkaar op om, elk op hun manier, onze samenleving op te 
bouwen.

Hey ho? Let’s go!

heeft aan vrijwilligers zoals Elly die 
zich inzetten tijdens verscheidene 
activiteiten. Laat dat ook maar 
een voorbeeld zijn van een sociale 
beweging !

En nu ?

Dit alles toont aan dat mensen het nog lang niet beu zijn om 
te strijden voor wat hun een betere samenleving lijkt. Het zijn 
nog steeds wij, de samenleving, die het samen-leven mogelijk 
maken. Dat samen-leven gepaard gaat met vallen en opstaan, 
hier en daar een buil, maar met de durf om telkens weer door 
te gaan. Dus als we met iets niet akkoord zijn: laat het geweten 
zijn, maar vooral, durf sociaal bewegen ! Hey ho ? Let’s go !

Dylan Descamps

Never doubt that a small group of thoughtful,
committed citizens can change the world;
indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, antropologe (VS 1901-1978)

     ONBEKEND IS ONBEMIND

Er zijn veel kleine, niet echt bekende organisaties, die toch 

wel onze aandacht verdienen. Zo is Elisabeth Dedene vrijwil-

liger bij vzw OK, ‘Ontspanning na kanker’.

Vzw OK werd een viertal jaar geleden opgericht door de hui-

dige voorzitter Eugeen Carrette, die zelf al veel met kanker te 

maken heeft gehad. Met dank aan vele sponsors en de steun 

van de burgemeester van Roeselare die direct heel enthousiast 

wou meewerken aan het project, is vzw OK tot stand gekomen. 

De vzw richt zich op (ex-)kankerpatiënten, zowel volwassenen 

als kinderen en hun familie of begeleiders.

Er zijn momenteel vier afdelingen, namelijk in Tielt, Waregem, 

Oostende en Roeselare, waar 

je op de bovenste verdieping 

van residentie de Regenboog 

de hoofdzetel van vzw OK 

vindt. De organisatie draait 

puur op vrijwilligers die om de 

een of andere reden hun hart 

toedragen aan kankerpati-

enten. Onze maatschappij 

heeft nood aan zo’n mensen 

die zonder eigenbelang iets 

oprichten of zich inzetten! In 

het instituut Dominique Savio is er een gezellige studio waarin 

mensen zich kunnen ontspannen en hun gedachten verzetten 

bij een kop koffie en een babbel. In Waregem wordt er aquagym 

gegeven waarbij wordt gezorgd dat mensen op hun gemak zijn, 

veraf van de starende blikken en de soms niet meelevende woor-

den. Het zwembad Trefferke is ook aangepast aan de noden van 

patiënten zodat die gemakkelijk uit en in het zwembad kunnen. 

Tielt is gelijkaardig aan Roeselare, Oostende is er als laatste 

bij gekomen. De afdeling zit er in de Koninklijke Villa. Er zou 

ook een samenwerking komen met het zorghuis van Oostende; 

mensen zouden er kunnen bekomen van hun behandeling in 

een huiselijke sfeer, met zorgzame vrijwilligers die dag en nacht 

klaarstaan om zo goed mogelijk alle noden in te vullen.

Vzw OK onderscheidt zich van andere organisaties in die zin 

dat iedere euro rechtstreeks gaat naar zij die het nodig hebben, 

kankeronderzoek en ziekenhuizen. Daarvoor organiseert vzw 

OK nu en dan financiële acties. Zo worden er oranje bandjes 

verkocht met de boodschap ‘ik leef ermee’. Die boodschap kun 

je op twee manieren zien: je leeft ermee als je zelf kanker hebt, 

of je leeft mee als je mensen met kanker wil steunen. Er worden 

ook knuffelschaapjes verkocht voor de mensen die op zoek zijn 

naar originele cadeautjes.
Vzw OK heeft een website en je vindt haar ook op Facebook. Zo 

kunnen lotgenoten ook met elkaar in contact komen.

tekst en tekening Elisabeth Dedene

www.kankerkrijgtmenietklein.be

Ps. Wil je meer over dit onderwerp weten ? Op de Unie-site vind 

je een pak links naar andere websites die er over gaan. Neem 

zeker eens een kijkje.

“Wij zijn allemaal Khaled Saïd”

Standing Rock

Opstart SWAN Kortrijk

Eugeen Carrette
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De Knuffel
Kameraad 
“Ik ben geboren in 1965. In die tijd was het helemaal niet gebruike-
lijk dat mensen elkaar knuffelden of lichamelijke affectie toonden in 
het openbaar. Toen ik bij de Unie der Zorgelozen terechtkwam kreeg ik 
er een welkomstzoen en dat was een echte eyeopener! Op die manier 
heb ik geleerd dat aanrakingen enorm veel betekenis kunnen hebben en 
een nieuwe wereld ging voor me open. Sindsdien gebruik ik de kracht 
van het fysieke contact om boodschappen door te geven: een hand op 
iemand leggen om deze aan te manen om rustig te worden, iemand 
vastnemen om te tonen ‘het is allemaal zo erg niet’. Elke beweging, hoe 
miniem ook, heeft een groot belang in tijd en ruimte. Je lichaam laten 
spreken betekent dat je vertrouwen schenkt en krijgt.” 

(Filip D.)

De Babbel Buddy 
“Voor mij brengt het praten met mensen en het luisteren naar 
hun verhalen zoveel voldoening dat ik het zelfs als een hobby kan 
beschouwen. Ik merk ook dat ik er talent voor heb. Zo ben ik ook 
vrijwilliger bij een buddywerking. Daarvoor spreek ik wekelijks af 
met iemand uit een project rond beschut wonen. Bij een koffietje 
en een deugddoende babbel kan die persoon zijn dagelijkse bekom-
mernissen even kwijt. En als ik zelf een moeilijk moment heb, dan 
kan ik des te meer genieten van iemand die me eens vastneemt en 
laat uithuilen. Voelen dat je steun hebt en dat er iemand voor je 
klaarstaat kan zoveel verschil maken.”

(Katja H.)

De Handige Helper   
“Mensen helpen is mij eigenlijk met de paplepel ingegoten. Het is iets 
waar ik eigenlijk niet bij stil sta, het gebeurt spontaan en moeiteloos. 
Mijn schoonfamilie assisteren bij hun verhuis, een vriendin oppik-
ken met een platte band of mij inzetten voor de talloze organisaties 
waarbij ik vrijwilliger ben, dat doe ik met heel veel plezier. Ik houd ook 
totaal geen overzicht bij van hoeveel keer ik al iets gedaan heb voor 
een bepaalde persoon, ik heb er gewoon alle vertrouwen in dat zij net 
hetzelfde voor mij zouden doen als ik eens hulp nodig heb. Het belang-
rijkste voor mij is dat mensen mijn inzet appreciëren en dat ik zie dat 
deze naar waarde wordt geschat. Eigenlijk is het heel simpel: als zij 
tevreden zijn, dan ben ik het ook.”

(Bart G.)

Er zijn nieuwe buren in je straat, jij …
 geeft hen een hartelijke welkomstknuffel
 nodigt hen uit voor een drankje bij je thuis
 gaat gewoon even een praatje slaan om ze te leren kennen
 brengt hen een zelfgebakken cake

Je hebt een klein bedrag gewonnen met de lotto en wil jezelf 
eens verwennen, hoe doe je dit:

 eens goed gaan eten op restaurant
 een kuuroord bezoeken met sauna, massage en gezichts- 
maskertjes

 nieuwe schoenen gaan kopen
 een citytrip boeken

Je collega op het werk is al de hele dag neerslachtig maar ze 
wil niet zeggen waarom. Wat zou je doen om haar een hart 
onder de riem te steken:

 je helpt haar met het sorteren van haar dossiers zodat jullie 
over de middag tijd hebben om samen iets te gaan eten

 je probeert toch met haar te praten en maakt wat grapjes 
om haar aan het lachen te krijgen

 je brengt haar lievelingstaartje mee wanneer je een broodje 
gaat halen

 je neemt haar gewoon eens vast en geeft haar een 
bemoedigende knuffel

Duid telkens het symbool aan bij het antwoord op de vraag dat 
het best bij jou past. Tel dan de symbolen samen en kijk snel op 
pagina 25 welk type stille weldoener jij bent!

Je beste vriend heeft zijn been gebroken en is voor minstens 
twee weken immobiel, wat doe je?

 je gaat voor hem twee keer per week boodschappen doen
 je gaat een avond langs om samen met hem naar een 
voetbalmatch te kijken

 je kookt wat extra en vult zijn diepvries met lekkers
 je hebt het zelf heel druk maar je stuurt hem regelmatig een 
berichtje via Facebook om te vragen hoe het gaat

Het is Sinterklaasperiode en in je straat woont een 
alleenstaande mama met vijf kinderen. Je wil graag iets voor 
hen doen. Het eerste wat in je opkomt is:

 een zak mandarijntjes brengen die je op je werk hebt 
gekregen en zelf niet lust

 een folder in hun brievenbus steken over een grote outlet-
verkoop van speelgoed

 een oud nachtkastje van op je zolder omtoveren tot 
speelkeukentje en hen cadeau doen

 meegaan naar het Sintfeestje van het OCMW

Een goeie vriendin is net gescheiden en op zoek naar een 
eigen woning. Wat kun jij voor haar betekenen:

 je hebt totaal geen verstand van woningen maar je volgt 
toevallig een cursus massage en geeft haar een gratis sessie 
om te ontspannen

 je speurt samen met haar de immo-sites af en stuurt alle 
interessante linken door

 je neemt haar mee naar Batibouw om inspiratie op te doen
 je vraagt rond in je vriendenkring of iemand een leuke 
woning te huur weet

Welke eigenschap is jou op het lijf geschreven?
 sociaal
 vrijgevig
 emotioneel
 praktisch ingesteld

De Boef Brenger
“Ik weet niet altijd wat gezegd als ik zie dat mensen het moeilijk 
hebben. Maar met eten dat ik met liefde heb klaargemaakt vertel 
ik meer dan met woorden. Ik noem mezelf soms wel eens lachend 
‘de soepstalkster’. Als iemand van mijn vrienden ziek, eenzaam, 
verdrietig of gewoon hongerig is, dan doe ik niets liever dan een 
kom dampende soep binnen gooien. Het enige vervelende is dat 
ik dikwijls vergeet om mijn potjes terug te vragen, waardoor ik 
mijn soep dan in lege wijnflessen moet gieten, wat wel een grappig 
zicht is. Als ik een compliment krijg dat mijn soep echt lekker is, 
dan maakt dat mijn hele dag goed.”

(Evelien D.)

In elk mensenleven zijn er momenten waarop je het wat 
moeilijker hebt. Gelukkig zijn er dan meestal wel ergens 
mensen om je heen op wie je kan rekenen. En omgekeerd 
wil jij hen misschien ook wel eens helpen, maar weet 
je niet hoe. Deze test helpt je een handje en geeft je zo 
misschien inspiratie voor jouw volgende goede daad!

Welke stille weldoener 
ben jij?

De Party Partner  
“Als acteur, leraar, dj en barman kan ik mensen even spelenderwijs hun eigen 
wereld doen vergeten. Tijdens mijn toneelopleiding heb ik de kracht van het 
magisch dansen ontdekt. Zelfs bij mensen die je niet goed kent of waarmee je op 
het eerste zicht geen klik hebt, kan de lichamelijke uiting van het dansen een heel 
speciaal contact leggen. Het proces van denken brengt vaak vooroordelen met zich 
mee en staat soms een ontmoeting in de weg. Een muzikale en fysieke taal slaat 
de struikelblokken van het denken over. Al dansend kan ik soms ‘thuiskomen’ bij 
iemand zonder dat ik die persoon ken.“

(Michaël, alias ‘dj de wilde vogel’)

Je schoonbroer is chronisch ziek en woont alleen. Hij vraagt 
nooit om hulp maar je merkt dat hij het moeilijk heeft om 
alles rond te krijgen. Welke hulp kun je spontaan aanbieden?

 je kan hem in contact brengen met een praatgroep voor 
chronische zieken

 je ziet het wel zitten om regelmatig op zondagnamiddag 
langs te gaan om samen een kaartje te leggen

 je kan hem wat zelfgekweekte groentjes uit je tuin schenken 
bij de volgende oogst

 wanneer je enkele keren heen en weer zou rijden naar het 
containerpark dan is het afval uit zijn schuurtje opgeruimd

Je ideale kerstavond is:
 een gezellig feestje met al je vrienden, kennissen en familie
 een etentje in intieme kring, jij kookt je lievelingsgerecht
 een tête-à-tête met die ene vriendin die je al jaren niet meer 
hebt gezien

 een avondje met het gezin voor het haardvuur en 
ontspannen naar een filmpje kijken

Je krijgt 1000 euro van de kerstman maar je mag het alleen 
gebruiken om iemand anders gelukkig mee te maken, je …

 koopt voor elk kind in het ziekenhuis een knuffelbeer
 je doet een schenking van dierenvoeding aan het asiel
 je organiseert een feest voor de hele straat
 je koopt een mooi pakket leesboekjes voor het buurtschooltje

tekst en interviews Evelien Demeulenaere – foto’s Nathalie Deschacht

met dank aan Ruth Allewaert voor alle hulp
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grond liggen er bladeren die gans het jaar door de kleu-
ren hebben alsof ze pas van de boom zijn gevallen. Wij 
zweven langs de straten, ongezien. We kijken in de win-
kelruiten naar speelgoed en de nieuwste modecollectie. 
We zoeken ons spiegelbeeld niet op want we weten dat 
we er geen hebben. We nemen de bus en het kan nie-
mand wat schelen of wij betaald hebben of niet. Wij zijn 
de onaantastbaren, erger nog, niemand heeft de minste 
zin ons aan te raken. We stinken. Wij zijn zelf stank 
geworden.

Waar we ook komen, ons kreunend van de pijn neerzet-
ten, waar we ons voor eeuwig willen neervlijen, niemand 
zal ons storen door een vraag te stellen of gewoon te pra-
ten met ons. Nog een kwartier of een halfuur of een uur 
naar huis. Naar huis, niet naar thuis. Dat is al lang ver-
dwenen. Steen per steen verdwenen door de mokerslagen 
van het lot. Dikwijls waren we zelf het lot of bestuurden 
we de kraan die met grote tanden grote happen weg beet. 
Tot er geen thuis of huis meer was.

Ik lees in de krant enkel nog de doodsberichten. Samen 
met de herinneringen begraaf ik mijn dode vrienden; stuk 
per stuk. Tot er iemand een schaar zal nemen en met 
enkele ferme uithalen mij uit de krant zal wegknippen. 
Een gat achterlatend, een niets.

All is lonelyness en buiten is het zwart. Het zijn feestda-
gen. Toeters en bellen, kopen en krijgen. En dan komt het 
Licht.

Ivan Basyn

Stilte
Ze geeft mij een dubbel gevoel.
Ik kan me er soms eenzaam of angstig door voelen.
Ze kan zelfs confronterend zijn.
We zijn de stilte eigenlijk niet zo gewoon.
Maar de stilte kan ook mooi zijn.
Ik kan er zelfs van genieten.
Ik kan me dan vrij voelen en ik ben me plots  
bewuster van mijn omgeving.
Het is een beetje stilstaan.
Je let op dingen die je anders niet opmerkt.
De stilte kan ook helend werken.
Je kan er je batterijen mee opladen.

Ruth Allewaert

Ik wandelde naar mijn geliefkoosde kroeg; een beetje 
troost, voor zover ik de geschikte persoon was om die te 
geven, kon ze wel gebruiken. Ook zij had een brief gekre-
gen dat ze op de afbraaklijst stond. Net als zo velen voor 
haar en nog zo velen die zouden komen. Er wordt mij 
ingefluisterd dat de toekomst aan de toekomst is en niet 
aan het verleden. Het is waar, maar ik merk terloops dat 
ik slenter, mijn voeten slepen waar ze eens dansend over 
de plaveien huppelden.

Binnen zit zoals verwacht de verzameling te-vroeg-
gestorvenen. Wij trokken eertijds samen feestelijk en 
luidruchtig van huwelijksfeest naar huwelijksfeest. Waren 
bij de onvermijdelijke geboortes discreter in onze vragen 
en beperkten ons liever tot de klassiekers omtrent lengte 
en gewicht en benoemden ze allen tot schoonste kind van 
het jaar. Refererend naar onze steeds aanwezige dorst en 
de kleine glaasjes vroegen we ook ‘of hij goed dronk’. En 
mijn goede vriend Jan vroeg eens bloedserieus ‘of hij al 
genoeg opening had’. Toentertijd werd informatie vooral 
in de sferen van donker gefluister verzameld.

Aan onze tafel, onze tafel want reeds honderden jaren 
deelden wij de kerven die in onze ziel gesneden waren, 
aan dezelfde tafel die zo onze tafel geworden was. Wij 
waren nog uit de tijd dat gevoelens niet getoond werden. 
Er werd enkel een formule uitgesproken en krachtig de 
hand geschud. En een mes sneed diep in ons hart en er 
was geen bloed. Tijden en zeden veranderden. Plots moest 
je als man huilen en je hart uitstorten. De kerven in je 
hart bleven even diep snijden en even bloedeloos bloeden. 
De pijn was des te harder want hij kon, nee, hij moest 
veruitwendigd worden. En steeds maar weer herhaald, tot 
het litteken duidelijk genoeg was.

De kinderen kregen geen petsen meer rond hun oren bij 
al dan niet echt uitgevoerde deugnieterijen. Ze moch-
ten in plaats van ‘eten wat de tafel kookt’ nu zelf het 
menu bepalen. Ze hadden inspraak, zelfs in die mate 
dat er enkel met hun mening rekening werd gehouden. 
Informatie was niet meer nodig en werd in absolute nood 
uit hun smartphone gehaald. Dat er in die doos veel zich-
zelf tegensprekende informatie zat, was van geen belang.

We waren het met elkaar eens: al eeuwen leek de wereld 
op niets meer. Het was ermee gedaan. Weldra zou ook ik 
het café niet meer verlaten en opgenomen worden in de 
wereld waarin er steeds mistslierten en zwarte krijsende 
vogels aanwezig waren. Het café was leeg, het bestond 
zelfs niet eens, dat weet zelfs een schim als ik. En op de 

WAAR DE STERRE BLEEF STILLE STAAN

Beeldend werk Ruth Allewaert
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Planten verzorgen zou ik graag doen. Ik kijk er heel erg naar uit om in het 
nieuwe gebouw de plantjes te verzorgen. Iets kleins misschien, maar zo fijn. 
Volgend jaar zou ik graag met een citaat werken voor de verjaardagskaartjes, 
diepgaand of liever nog iets grappigers. Op je verjaardag ‘moej toch ne ké 
kunnen lachen’!

Als ik iets verstuur, wil ik dat mensen kunnen glimlachen. Heroen 
en Geert stellen mij gerust. Ik hoor er gewoon bij en mag mijn klein 
steentje bijdragen en voel me gerustgesteld.

In het begin, tien jaar terug, vroeg men mij voor het toneel. Ik ben 
iets te nerveus, ik werk liever achter de schermen. Ik ben zó blij 
dat ik ‘onzichtbaar’ achter de schermen mág werken.

Dat sluit aan. Als ik begin te koken, is het altijd samen met iemand. 
Ik voel me niet meer alleen. Ik kom naar hier en je zijt in bende en je 
wordt aanvaard. Ook de kookavonden zijn zeer tof, je leert iedere keer 
opnieuw mensen kennen! 

Controle is ook zo iets, ik heb graag controle. Hier geven ze me 

vertrouwen en controle, ‘doe dat’ en ik zorg dat het goed komt. En dat 

doet goed, controle en vertrouwen in mij. En ze laten mij vrij en zijn toch 

begaan.

‘Verbreek, Verzamel, Vertel’ is de leuze van de Unie. 
Verbreek barrières tussen mensen, verzamel hun 
verhalen, en vertel ze ons. Zorgeloze Filip Dumolein 
heeft zo zijn eigen manier gevonden om dat te doen. 

Van achter naar voor, 
grond, stof tot na en 
denken

Heb je vooral het symbool  dan ben je een Boef Brenger.
Je kookt graag en houdt van eten. Je deelt de overschotten 
met plezier uit of inviteert vrienden om gezellig mee te tafe-

len. Met eten laat je zien dat je om anderen bekommerd bent. 
Jouw motto is ‘mijn liefde gaat door jouw maag’.

Heb je vooral het symbool  dan ben je een Party Partner.
Je zorgt voor de nodige afleiding als iemand verloren dreigt 
te geraken. Je sleept hem of haar mee naar buiten, om even 
de zorgen te doen vergeten. Samen naar de film gaan, op 

een feestje iemand met iemand anders in contact brengen, 
eens trakteren op café of gewoon een gezelschapsspelletje komen 

spelen aan huis, voor jou staat de sociale factor voorop.

Heb je vooral het symbool  dan ben je een Knuffel Kameraad.
Je bent eerder van het lichamelijke type en wil met je aanwezig-
heid tonen dat je om iemand geeft. Met je lichaam geef je een 
boodschap van genegenheid door. Soms beperkt het zich tot eens 

zwaaien van in de verte, een andere keer neem je iemand vast en 
laat je hem of haar uithuilen op je schouder. Een schouderklopje, 
een oprechte knuffel of een ontspannende nekmassage zijn jouw 
instrumenten om warmte te brengen.

Heb je vooral het symbool  dan ben je een Babbel Buddy.
Je biedt je oren en je hart aan als steun voor anderen. Je 
staat altijd paraat om advies te geven of interessante tips 
te delen. De mensen voelen zich op hun gemak bij jou en 

weten dat ze hun verhaal bij je kwijt kunnen. De sociale 
media gebruik je om vrienden een opbeurend grapje te sturen 

of even te polsen hoe het met hen gaat. Voor een troostend praatje, 
vind je altijd wel een gaatje.

Heb je vooral het symbool  dan ben je een Handige Helper.
Dit betekent niet noodzakelijk dat je een handige Harry bent, 
maar wel dat je graag de handen uit de mouwen steekt en 
waar nodig bijspringt. Je bent praktisch ingesteld, hebt veel 

energie en deelt deze met plezier met anderen. Ook kennis over 
een bepaald onderwerp verspreid je gaarne onder je medemensen. 

Als iemand op zoek is naar een cat- of babysit, een ritje naar het 
ziekenhuis nodig heeft of een eersteklas grasafrijder, dan zijn ze bij 
jou aan het juiste adres.

Heb je een combinatie van verschillende symbolen, zonder dat er 
eentje echt uitspringt, dan ben jij een Multifunctionele Makker. 
Jij helpt zoals het je op dat moment uitkomt en bent polyvalent 
als een Zwitsers zakmes. Een vriend als jou is er eentje om te 
koesteren.

Gevoel, de mooiste! Met de taken die ik krijg probeer ik mijn gevoel 
te doen. Gevoel doet mij iets. Je voelt je verbonden. Het is soms zonde 
dat iemand een woord zegt. Het gevoel, dat je weet, je hoort erbij, is o zo 
sterk en aangenaam. Roze is ook mijn lievelingskleur.

Welke stille 
weldoener ben jij?

BEKIJK HIER HET RESULTAAT VAN
DE TEST OP PAGINA 20!

Zelf fotografeert Filip. Hij schrijft ook gedichten. Maar even-

goed maakt hij zichzelf onzichtbaar en zet hij andere Zorgelozen 

voor het voetlicht. Marie-Anne en David, bijvoorbeeld. David 

vinden we vaak in de keuken. Bij repetities en voorstellin-

gen kunnen de spelers altijd op zijn kookkunsten rekenen. 

Daarnaast werkt hij nog op vele andere manieren met de 

Unie mee. Net als Marie-Anne. Elke week komt ze langs om 

de verjaardagskaarten die we naar de Zorgelozen opsturen, te 

voorzien van een gepaste anekdote.

Uit verschillende enveloppes liet Filip hen er één trekken. In de 

omslag vonden ze een foto, door Filip zelf genomen, telkens met 

een bijhorend woord. Hij vroeg hen op welke manier het woord 

hen met de Unie verbindt. Filip zocht er telkens gepaste foto’s 

bij uit zijn ruime voorraad en portretteerde ook zijn gasten.

Mensen, als je ze tegenkomt, met problemen...  wel, doe er iets aan. 
Het laatste jaar dat ik naar de Unie kom, zijn er veel problemen weg 
en kreeg ik stabiliteit, ik werd en word gesteund en deed er iets mee. 
Ik voel me goed hier, kan hier altijd terecht, dat is een feit.

Totaal niet moeilijk! Ik voel mij hier totaal thuis. Hier is mijn  
tweede thuis. Ze zijn altijd vriendelijk en ik ben altijd welkom. 
“Ach, ei al gegeetn? Skuft bie en steekt je bjeen ondern tafel.” Het 
fijn gevoel van thuis te zijn.
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    ALLEZ, CHANTEZ  ! KORTRIJK
do 16 februari en do 16 maart om 20u in dienstencentrum
De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6, Kortrijk - gratis

Twee uurkes zingen uit volle borst, en dan naar huis (of de bar) met een 
warm gevoel en een boel energie. Dat is Allez, Chantez ! In de vorige 
Gazet maakten we je er al warm voor. En we weten het. Bij velen krie-
belt het om aan het zingen te gaan. Vanaf februari steken we dan ook 
van wal met deze maandelijkse singalongs. Straks in de Scala, maar 
eerst nog in de Zonnewijzer, waar de vrienden van het buurtwerk 
ons met open armen zullen ontvangen. Inschrijven hoeft niet, het 
is plezant en het is voor iedereen want ge moet zelfs niet kunnen 
zingen. De toegang is gratis. En breng gerust familie, collega’s en 
vrienden mee  !

     HEIMAT FESTIVAL
woensdag 1 t/m zondag 5 februari 2017 in de Schouwburg
Unie der Zorgelozen i.s.m. de Schouwburg & Vormingplus

Op donderdag 2 februari zou in de Scala de voorstelling 
Heimat  2 plaatsvinden, een initiatief van de Unie en de 
Schouwburg. Samen zouden we rond de voorstelling een gebald 
maar gevarieerd programma brouwen, op de beide locaties. Dat 
programma is er, maar gaat om de gekende reden volledig door 
in de Schouwburg. Samen met ook Vormingplus gaan we er op 
zoek naar een verbeterd inzicht in de natuur en haar relatie tot 
de mens. Ons programma wil innerlijke rust, ruimte, verstilling 
en hernieuwde energie brengen in deze tumultueuze tijden.

We zetten hier even de theatervoorstelling Heimat 2 in de  
kijker, net als het gesprek Terug naar de natuur, maar hoe ? op 
vrijdag en de fototentoonstelling van onze zorgeloze Lander en 
zijn collega-fotograaf Luc Roymans. Maar ook op de rest van 
het programma, allen welkom !

FOTOTENTOONSTELLING 
LANDER DEPYPERE EN LUC 
ROYMANS
15 januari t.e.m. 19 februari in de foyer v/d de Schouwburg
receptie met Lander en Luc op 1 februari om 19u30
gratis

Lander Depypere is voor veel Zorgelozen geen onbekende. 
De voorbije jaren maakte hij vaak fotografische beeldende 
werken in het kader van onze voorstellingen. Maar Lander 
fotografeert ook los daarvan. Eigenlijk bijna dagelijks.  
Zo experimenteerde hij lange tijd met macro- en telefoto-
grafie, en ontdekte hij de eindeloze variaties licht en kleur 
in kleine, gewone dingen. In de natuur, vaak dicht bij huis. 
Ook Luc Roymans komt als natuurfotograaf het meest tot 

rust. De natuur verplicht hem om te vertragen en te 
verstillen, niet alleen zijn eindbeeld, maar de volledige 
ervaring. Vaak zoekt hij dit in weidse landschap-
pen, ook ver van huis. Lander en Luc maakten voor 
dit Heimat festival samen een selectie uit hun werk.  
De foto’s zijn te zien in het foyer van de Schouwburg. 
Om even bij weg te dromen…

TERUG NAAR DE NATUUR , 
MAAR HOE ?
in gesprek met Wim Lybaert en Natalie Eggermont
vrijdag 3 februari 2017 om 20u15 in de Schouwburg
tickets (€ 5) kan je reserveren bij de Unie, 056/220 400 of
reservatie@uniederzorgelozen.be

Smeltende gletsjers en afbrokkelende ijsschotsen behoren 
slechts tot de meest dramatische gevolgen van onze vertroe-
belde relatie met de aarde. Hoe kunnen we deze herstellen, 
in het groot en in het klein ? Daarover gaan we in gesprek 
met Natalie Eggermont en Wim Lybaert. Die laatste kennen 
we vooral van het televisieprogramma Het goede leven. Met 
dat druk bekeken programma vond Wim een breed toegan-
kelijke vertaling voor zijn gedachten over ‘de mens en de aar-
de’. Natalie is machiniste – ‘voorzitter’, in mensentaal - van 
Climate Express. Met die organisatie bracht ze in december 
2015 in Oostende duizenden mensen op de been voor een 
manifestatie tijdens de klimaattop in Parijs. De strijd tegen 
de klimaatopwarming doet haar hart sneller slaan. Laat je 
inspireren door mensen die elk op hun manier mens en na-
tuur terug met elkaar trachten te verzoenen…

Ook tijdens Heimat Festival
CONCERT
CHANTAL ACDA 
woensdag 1 februari 2017 
om 20u15 in de Schouwburg

Chantal Acda ken je misschien 
het best als zangeres-muzikant 
bij de groep Isbells. Daarnaast 
speelde ze ook in Marble 
Sounds en in projecten als 
Sleeping dog en True Bypass. 
Na succesvolle samenwerkin-
gen met o.a. Craig Ward en 
Adam Wiltzie, vond ze het tijd 
voor haar eigen soloproject. 
Een album vol vrijheid, 
intensiteit en kwetsbaar-
heid werd het einddoel en ze 
vond gelijkgestemde zielen als 
Nils Frahm, Peter Broderick, 
Gyda Valtysdotti en Shahzad 
Ismaily. Samen met hen nam 
ze de voorbije jaren twee pla-
ten op die haar de vrijheid 
boden te experimenteren. De 
inspiratie voor de albums en 
delen van de opnames gebeur-
den in Ijsland.

tickets (€ 12 - € 8 
(-26)) kan je reserveren 
bij de Schouwburg

POOLNACHT
vrijdag 3 februari 2017 
om 19u en om 22u30 
in de Schouwburg

In het meest noordelijke gebied 
van Europa ligt het eiland 
Sørøya. Elke winter veegt de 
poolnacht hier het onderscheid 
tussen dag en nacht weg. 
Wekenlang wordt het nooit 
écht dag en wakkert de aan-
houdende duisternis depressie 
en verveling aan.
Vijf kunstenaars trokken in 
de winter van 2014 weg naar 
dit onherbergzame gebied. 
Ze onderzochten er ons col-
lectief verlangen naar meer 
tijd en minder impulsen in 
een desoriënterend landschap 
gedomineerd door sneeuw en 
duisternis. Tijdens hun ver-
blijf hielden ze een dagboek 
bij, waaruit ze vervolgens 
deze intrigerende performance 
puurden. Poolnacht houdt halt 
in en bij de stilte, de traag-
heid en de grootsheid van de 
natuur. Door te turen ontdek 
je schakeringen, details en 
schoonheid waarvan je niet 

besefte dat die er waren. En 
deze zijn te vertalen naar de 
maatschappij: wat minder 
hollen naar later, wat minder 
in de toekomst leven en wat 
meer turen naar dat- en die-
gene om ons heen, in het nu. 
Poolnacht dompelt je lang-
zaam maar zeker onder in een 
bevreemdende beleving. Een 
voorstelling van het Post uit 
Hessendalen en Muziektheater 
Transparant.

tickets (€ 8) kan je reser- 
veren bij de Schouwburg

YOGA VOOR (GROOT)
OUDER EN KIND 
VAN 4 – 8 JAAR
zondag 5 februari 2017
om 10u in de Schouwburg

Samen bewegen, lachen, gek 
doen, stil zijn, creatief zijn en 
filosoferen. Een stil moment 
om elkaar aan te raken en te 
voelen. Samen tot rust komen. 
(Groot)ouders-kind yoga is 
niet alleen goed voor de ont-
wikkeling van je kind, maar 

creëert ook een fijne band tus-
sen (groot)ouder en kind. Deze 
workshop is een puur moment 
WE-time in een heel bijzonder 
kader. Laat je verrassen en 
uitdagen rond de opdrachten 
en geniet samen van een heer-
lijk moment.

tickets (€ 12 / duo ( 1 kind 
+ 1 (groot)ouder)) kan je 
reserveren bij de Schouwburg 

DEVERHALEN #1:
EEN IJSLANDS 
REISVERHAAL
zondag 5 februari 2017 
om 16u in café deDingen

Brecht en Jatse van de deDin-
gen reden vier maanden met 
een cargo-fiets naar en door 
de Ijslandse hoogvlaktes. Op 
deze zondagnamiddag pre-
senteren ze je een mooie 
foto-expo en een wild verhaal 
over lavazand, kapotte ban-
den, vergeten hoekjes en vooral 
veel wind.

gratis

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

tickets (€ 8) kan je reserveren bij de Unie, 056/220 400 of

reservatie@uniederzorgelozen.be

In september 2015 gingen theatermakers Freek Vielen, Suzanne 

Grotenhuis, Harald Austbø en Tim David op reis naar Groenland. Die 

reis ging traag, via Denemarken drie dagen op een boot naar IJsland en 

van daaruit met een vliegtuigje 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 jour-

nalist, een visionaire ondernemer – 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 ?

Ze goten alles wat de reis hen leerde in een indringende voorstelling waar 

theater, live muziek en op een gigantisch scherm geprojecteerde impres-

sionante natuurbeelden versmelten in de zoektocht naar een nieuw 

scheppingsverhaal voor onze tijd. Een aanrader !

Later in 2017 strijkt ‘Allez, Chantez ! Kortrijk’ 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 website www.allezchantez.be of de facebook-
pagina van ‘Allez, Chantez !’.

OP KOMST



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, David Alleweireld, Ivan Basyn, Samira Bendadi, Joon 
Bilcke, Lieven Bossuyt, Vanessa Debruyne, Elisabeth Dedene, Evelien Demeulenaere, Dylan Descamps, 
Filip Dumoulein, Johan De Bock, Fikry El Azzouzi, Marie-Anne, Triene Nottebaere, Geert Six, 
Dominique Vergote, Caroline Verhaeghe en Johan Walgraeve foto’s Ivan Basyn, Joon Bilcke, Heroen 
Bollaert, Dylan Descamps, Nathalie Deschacht, Filip Dumoulein, Lucila Guichon, Luc Roymans, 
Stefanie Tanghe, Dieter Telemans en Danny Willems beeldend werk Ruth Allewaert, Elisabeth Dedene 
en Stefanie Tanghe coverfoto Lander Depypere 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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