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Zorg voor een gezonde samenleving
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Een historische benadering

V

In de eerste menselijke samenlevingen proberen sjamanen met behulp van magische
rituelen hun medemens van boze geesten en andere bovennatuurlijke fenomenen te genezen

roeger was het beter. Het is een uitspraak die
historicus Rutger Bregman in De meeste mensen
deugen en evolutionair psycholoog Steven Pinker
in Ons betere ik naar de prullenmand trachten te
verwijzen. Wanneer het over de historische vooruitgang van
de medische zorgverlening gaat, moeten we hen bijtreden.
Onze kennis over het verzorgen en genezen van de mens is
de laatste eeuwen ontegensprekelijk verbeterd.
Bert Goossens

Wetenschappelijke innovatie en sociale
strijd hebben ervoor gezorgd dat we
wereldwijd gemiddeld langer en gezonder
leven. Maar is ons denken over zorg en
ziekte door de tijd heen ook fundamenteel veranderd? En welke plaats krijgt zorg
binnen de samenleving van vandaag en
morgen?
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Boze geesten
Jonge kinderen zijn, in vergelijking met
andere diersoorten, erg afhankelijk van
de zorg van de ouders. Het maakt dat de
mens uitblinkt in zorgzaamheid. Mensen
zorgen niet alleen voor de eigen nakomelingen of verwanten, maar ook voor andere
mensen van hun gemeenschap.

De achterliggende evolutionaire verklaring
is dat het fijner en veiliger is om in een
gemeenschap te leven waar er voor elkaar
wordt gezorgd dan in een competitieve
omgeving waar het voortbestaan van het
genetisch materiaal voorwerp van voortdurende strijd is. In die redenering gaan
eigenbelang, het voortbestaan van het
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De Griekse medicus Hippocrates breekt
als een van de eersten met het idee dat
een ziekte door bovennatuurlijke krachten
wordt veroorzaakt
genetisch materiaal, en altruïsme, de zorg
voor de medemens, hand in hand.
Er is ook prehistorisch bewijsmateriaal voor
het zorgzame karakter van de mens. Zo zijn er
verschillende botten van jager-verzamelaars
met een zware handicap gevonden. Die
individuen zouden niet kunnen overleven
zonder voldoende zorg en solidariteit van
hun omgeving.
In de eerste menselijke samenlevingen
probeerden sjamanen en medicijnmannen
met behulp van magische rituelen en kruiden
hun medemens van boze geesten en andere
bovennatuurlijke fenomenen te genezen. De
Sumeriërs bijvoorbeeld ontwikkelden een
vorm van geneeskunst gebaseerd op de
stand van de sterren.
Een mens die zorg behoefde, kon reeds in
vroege samenlevingen op enige solidariteit
van het gezin en de gemeenschap rekenen.
Voor het genezen van een ziekte moest
men echter op bovennatuurlijke genade
hopen. Een eerste belangrijke verandering
in het denken over zorg en ziekte wordt
vaak in de klassieke oudheid gesitueerd.
Zwarte gal
De Griekse steden Knidos en Kos vormen
in de achtste eeuw voor onze tijdrekening
de bakermat van de westerse geneeskunde.
Uit de school van Kos komt Hippocrates,

die in geschiedenislessen vaak wordt omschreven als ‘de vader van de geneeskunde’. Zijn naam is nog steeds verbonden
aan de deontologische eed die artsen
uitspreken vooraleer ze hun beroep mogen
uitoefenen.
Als een van de eersten breekt Hippocrates
met het idee dat een ziekte door bovennatuurlijke krachten wordt veroorzaakt.
De fysieke en psychische toestand van een
persoon, het zogenoemde ‘temperament’,
hangt volgens de Griekse medicus af van
een juiste balans tussen de vier belangrijkste lichaamsvochten: bloed, slijm, gele
gal en zwarte gal. Iemand met veel bloed is
levendig en gevoelig. Te weinig gele gal zorgt
ervoor dat je opvliegend wordt. Een goede
dosis slijm maakt dat je een rustige persoon
bent en te veel zwarte gal leidt naar droefenis
en melancholie. Die inmiddels achterhaalde
temperamentenleer duikt nog steeds op in
ons taalgebruik. Denk maar aan begrippen
als ‘zwartgallig’ en ‘slijmbal’.
Hippocrates en zijn volgelingen schenken
aandacht aan het voorkómen van ziekte
door middel van hygiëne, een gezond
dieet en frisse lucht. Hun kennis over het
genezen van ziekten en aandoeningen
bleef daarentegen beperkt. In het Corpus
Hippocraticum, dat eeuwenlang een
medisch standaardwerk zou zijn, wordt

vooral aandacht geschonken aan het gedetailleerd omschrijven van de aandoeningen;
over de genezing ervan valt veel minder
te lezen.
Er was (iets) meer geweten over het
verzorgen van verwondingen en fracturen,
wat in een tijd van oorlog en bloedvergieten
niet onlogisch is.
Een door ziekte getroffen Griekse of
Romeinse burger had niet veel andere
keuze dan zijn lot te ondergaan en greep
in tijden van wanhoop terug naar bovennatuurlijke of magische gebruiken.
Ziekte en zonde
Vanaf de vierde eeuw ontstonden in Europa
de eerste charitatieve hospitalen, gestoeld
op de christelijke leer. De christelijke menslievendheid uitte zich in werken van barmhartigheid, die men aan het evangelie
ontleende. Ook de parabel van de barmhartige Samaritaan bood en biedt voor
velen een bron van inspiratie voor het praktiseren van naastenliefde.
Het was in dat perspectief een deugd om je
om een zieke te bekommeren, niet zozeer om
hem te genezen, maar wel om hem van de
nodige zorg en bijstand te voorzien. Voor de
echt uitzichtloze gevallen was het hopen op
en bidden voor een wonder of mirakel, zoals
die in de Bijbelse vertellingen voorkomen.
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Vanaf de late negentiende eeuw werd de
verzorgingsstaat langzaam maar zeker
uitgebouwd, met de sociale zekerheid als
solidair mechanisme om elke burger van
een menswaardig bestaan te voorzien
In het christelijke wereldbeeld waren er
weinig incentives om in te zetten op de
genezing van het lichaam. Het vergankelijke lichaam droeg immers Adams erfzonde
en rustte als een last op de ziel. Volgens
kerkvader Augustinus was het belangrijker
om aandacht te schenken aan de ziel dan
aan het zondige lichaam.
Op het vlak van geestelijke aandoeningen
werd soms de link tussen ziekte en zonde
gelegd. Mensen die aan epilepsie leden,
werden meer dan eens beschouwd als
zondaars die door de duivel zijn bezeten.
Met behulp van rituelen probeerde men de
aanwezige demon uit te drijven. Exorcisme
behoort nog steeds tot de officiële rituelen
van de roomse kerk.
Slow science
De wetenschappen zouden geleidelijk aan
de bovennatuurlijke diagnoses en remedies
verdringen. De Brabantse arts Andreas
Vesalius veranderde in de zestiende eeuw
met zijn empirisch onderzoek de eeuwenoude denkbeelden over de menselijke
anatomie. Een eeuw later zou de Franse
filosoof en wiskundige René Descartes een
nieuw mensbeeld introduceren, waarbij het
menselijk lichaam als een machine wordt
begrepen. Toch bleef het aftappen van
lichaamsvochten, samen met magische
gebruiken, ook in tijden van humanisme en
verlichting de medische standaard.
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De Franse filosoof Michel Foucault duidt
in Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik een belangrijke
kentering in het denken over zorg die in de
achttiende eeuw plaatsvond.
Met de Franse Revolutie ontstonden er
door de staat gefaciliteerde klinieken, waar
patiënten werden verzameld en geobserveerd. Er vond een shift plaats, waarbij
de arts niet langer zou vragen: “Wat hebt
u?” Maar wel: “Waar doet het pijn?” Ziekte
was niet langer een abstracte essentie,
maar iets dat getraceerd kon worden in het
lichaam, waarvan de werking steeds beter
werd begrepen.
Tot dan konden alleen oppervlakkige
aandoeningen chirurgisch worden behandeld. Behandelen bleef een risicovolle
onderneming met lage slaagkansen. Met
mondjesmaat boekten artsen en chirurgen
meer successen, wat meer patiënten aantrok.
Dat leidde op zijn beurt tot meer empirische
data en betere behandelingsmethoden. In die
positieve spiraal groeide de klinische wetenschap uit tot wat ze vandaag is.
Naast menselijke nieuwsgierigheid en vernuft
speelde ook toeval een belangrijke rol in de
vooruitgang van de wetenschap. Zowel
röntgenstralen als penicilline, twee revolutionaire medische toepassingen, werden
dankzij een grote dosis geluk ontdekt.

Onze kennis over de werking van het
lichaam is de laatste twee eeuwen enorm
toegenomen. Vandaag wordt ingezet op het
ontrafelen van de werking van onze genen
om onze gezondheid verder te optimaliseren.
Door de CRISPR-techniek (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)
kan je vandaag voor enkele honderden euro’s
je eigen genoom in kaart laten brengen,
terwijl dat aan het begin van deze eeuw nog
miljoenen euro’s onderzoek vergde.
Hoe snel wetenschap soms lijkt te gaan,
toch staat het onderzoek naar de werking
van onze genen nog in de kinderschoenen.
Het zal nog enkele decennia duren vooraleer we goed begrijpen hoe onze genen
ons lichaam mee besturen.
De toenemende medische mogelijkheden
zorgen ervoor dat mensen hun lot - en dat
van hun (ongeboren) kind(eren) - steeds
meer in handen krijgen. Met dergelijke macht
komen ook keuzestress, een grote verantwoordelijkheid en heel wat ethische vragen.
Levensbeschouwelijke spanning
Het Museum Dr. Guislain in Gent is met zijn
prachtige binnentuin een baken van rust
binnen de levendige Brugse Poort-wijk. Het
museum verschaft inzicht in de geschiedenis van de psychiatrie en is genoemd
naar dokter Guislain, die beschouwd wordt
als de eerste Belgische psychiater. Guislain
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Binnen het zorgsysteem heeft de vrijzinnig
humanistische gemeenschap steeds
geijverd voor meer zelfbeschikking; dat
uit zich het duidelijkst in kwesties als
abortus en euthanasie, maar gaat ook
veel breder met bijvoorbeeld de wet op de
patiëntenrechten
volgde het mantra dat een psychisch zieke
uit zijn omgeving moet worden genomen
om tot herstel te komen. Hij brak met de
doctrine van de zogenoemde dolhuizen,
waar geesteszieken samen met zwakzinnigen werden opgevoerd als kermisattractie
of veroordeeld tot dwangarbeid.
Geesteszieken hebben zich door de
geschiedenis heen steeds in een spanningsveld van repressie en verzorging bevonden.
De vrijdenkende Guislain werkte in de
negentiende eeuw samen met kanunnik
Petrus Jozef Triest, de stichter van de
Broeders van Liefde, voor een humanere
behandeling van psychiatrische patiënten.
Na de mogelijkheden tot het genezen van
het lichaam kwam met het verlichtingsoptimisme ook het geloof dat men de geest
‘gezond kon maken’.
De samenleving zou in die eeuw verder
verzuilen, waarbij katholieke en seculiere
zorg naast elkaar zouden bestaan. De
verschillende arbeidersbewegingen gingen
de werklieden met spaarkassen verzekeren. Als voorzorg tegen ziekte, ongeval,
ouderdom of overlijden legden de arbeiders
een gemeenschappelijke spaarpot aan. Dat
systeem zou de gezondheid en het algehele
welzijn van de mens enorm verbeteren. De
christelijke, socialistische en liberale mutualiteiten spelen vandaag nog steeds een
belangrijke rol in ons zorgsysteem.

De verschillende emancipatorische bewegingen zorgden ervoor dat de verzorgingsstaat langzaam maar zeker werd uitgebouwd, met de sociale zekerheid als solidair mechanisme om elke burger van een
menswaardig bestaan te voorzien.
In 1944 werd in België, onder impuls van de
sociaaldemocratische politicus Achiel Van
Acker, het Sociaal Pact gesloten. Werkgevers
en werknemers werden wettelijk verplicht een
vaste sociale bijdrage in een centrale kas te
storten. Daaruit wordt geput voor de financiering van ziekte en invaliditeit, pensioenen,
gezinsbijslagen en andere zorgdoelstellingen.
Binnen ons zorgsysteem heeft de vrijzinnig
humanistische gemeenschap in de twintigste eeuw succesvol geijverd voor meer
zelfbeschikking voor patiënten. Dat uit zich
het duidelijkst in kwesties als zwangerschapsafbreking en het plannen van een
waardig levenseinde, maar gaat in de praktijk veel breder met bijvoorbeeld ook de wet
op de patiëntenrechten.
Het zelfbeschikkingsideaal mondde uit in
meer solidariteit. Zorg en welzijn werden
verder gehumaniseerd en gedemocratiseerd. Er kwam meer aandacht voor het
welzijn van drugsverslaafden, gevangenen
en andere maatschappelijke groepen die
algemeen op weinig medeleven kunnen
rekenen.

Ondanks de doorgezette secularisering blijft
er in de eenentwintigste eeuw een spanningsveld tussen de vrijzinnig-seculiere en de
christelijk-charitatieve visie bestaan. Bij het
verbeteren van de wetgeving rond zwangerschapsafbreking en levenseinde gaat de
christelijke partij nog steeds op de rem staan.
Zorg is in onze Belgische maatschappij nog
altijd erg verzuild. Niet voor niets hebben de
christendemocraten bij de vorming van de
huidige Vlaamse regering voor het beleidsdomein Welzijn gekozen, en dan nog ten
koste van het andere erg verzuilde beleidsdomein Onderwijs.
Vandaag is onze samenleving cultureel en
levensbeschouwelijk superdivers. Vanuit
christelijke, joodse en islamitische hoek
worden andere visies op zorg aangebracht.
Het belang van een neutraal ziekenhuis,
waar de patiënt conform zijn eigen wensen
en overtuigingen wordt bediend, is alleen
maar toegenomen.
Te gek
Zoals elk lichaam heeft ook elke geest
nood aan zorg in de vorm van een goed
gesprek, de nodige rustmomenten en tijd
voor reflectie. Vaak is er een wisselwerking
tussen fysieke en mentale zorg. Er is
vandaag niet alleen aandacht voor de
impact van een ziekte op het lichaam, maar
ook voor het (mentale) omgaan met die
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Terwijl de zorgvragen toenemen, kan het
aanbod niet volgen: naast mensen met
psychologische problemen blijven ook
mensen met een beperking, met recht
op sociale huisvesting, asielzoekers en
ouderen vaker in de kou staan
ziekte. Door initiatieven zoals de Werelddag
van de Geestelijke Gezondheid en Te Gek!?
raakt het praten over ons gevoelsleven
stilaan uit de taboesfeer.
We zouden kunnen stellen dat het niet
abnormaal is dat er in die meer open sfeer
een toenemende vraag naar psychologische hulp is. We lopen toch regelmatig naar
de huisdokter voor fysieke kwalen, waarom
zouden we niet even vaak bij een psychiater of een psycholoog aankloppen?
Er is meer aan de hand. Diverse zorgverleners zoals (huis)artsen, psychologen,
mantelzorgers en moreel consulenten
luiden in opiniestukken regelmatig de
alarmbel over de toenemende zorgvragen
die vaak een psychologische dimensie
hebben.
Psychiater Dirk De Wachter beschouwt
psychologische problemen als een spiegel
voor de samenleving. Zijn conclusie: we
leven in ‘borderline times’. Een duidelijk
onderscheid tussen mentaal gezond en
ongezond is er niet; we lijden collectief aan
de maatschappelijke ziekten van onze tijd,
en die zijn niet min. In De kunst van het
ongelukkig zijn pleit hij ervoor om de leukigheidscultuur waar alles altijd leuk, vrolijk en
plezant moet zijn, achter ons te laten. Hij
hoopt dat mensen opnieuw meer elkaars
uitlaatklep kunnen zijn.
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Ook psychiater Paul Verhaeghe legt een
verband tussen psychische klachten en
ons huidige samenlevingsmodel. Het is de
neoliberale consumptiemaatschappij die tot
depressie, burn-out en vereenzaming leidt.
Niet alleen de zorgsector, maar ons hele
samenlevingsmodel moet op de schop.
Zorgenkind
Terwijl de zorgvragen toenemen, kan het
aanbod niet volgen. De laatste jaren zijn de
wachtlijsten van mensen met een zorgnood
alleen maar toegenomen. Naast mensen
met psychologische problemen blijven
ook mensen met een beperking, met recht
op sociale huisvesting, asielzoekers en
ouderen in de kou staan.

nood. Toch raakt hun werking door slinkende
subsidies steeds meer in de verdrukking.
Het economische vraagstuk - hoe zorg te
(blijven) financieren? - zet de intermenselijke en intergenerationele solidariteit onder
druk. Sociologische veranderingen zoals
migratie en vergrijzing bieden extra uitdagingen voor de beleidsmakers.
Ook wetenschappelijke vooruitgang heeft
een kostenplaatje. Zeldzame ziekten
kunnen bijvoorbeeld steeds vaker behandeld worden, maar dan wel tegen een hoge
kostprijs.

Zorg is een budgettair zorgenkind voor de
beleidsmakers. Al sinds de jaren zeventig
blijkt ons economisch systeem onmachtig
om de welvaartsstaat te financieren. Zorg
ontsnapt ook niet aan de herhaaldelijke
besparingsrondes die tot doel hebben de
staat te ‘ontvetten’. Zorg wordt daarom
steeds vaker vermarkt en geprivatiseerd,
wat de betaalbaarheid verder in het
gedrang brengt.

Een gezonde samenleving
Hartverwarmende initiatieven zoals
De Warmste Week en de inzamelactie
voor baby Pia tonen aan dat de mens
wel degelijk bereid is tot engagement
en solidariteit. Wie een zorgnood heeft
maar minder mediageniek is, valt echter
uit de boot. Die sympathieke acties
vormen geen algehele oplossing voor
de problemen van vandaag, maar wijzen
net op de vele tekortkomingen in ons
zorgsysteem.

Ook het sociaal(-cultureel) werk komt in
het vizier van het besparingsbeleid. Straathoekwerkers en socioculturele organisaties
hebben nochtans een belangrijke functie bij
het emanciperen van mensen in hun zorg-

Zorg dragen voor een kind, een ouder,
een vriend en zelfs een medeburger is een
universeel en menselijk gegeven. Maar wat
met de zorg voor de medemens waar we
geen liefde voor voelen, onszelf niet mee
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Zorg dragen voor een kind, een ouder,
een vriend en zelfs een medeburger is
een universeel en menselijk gegeven; er is
ook prehistorisch bewijsmateriaal voor het
zorgzame karakter van de mens
identificeren en misschien zelfs een diepe
afkeer voor koesteren?
Het solidariteitsvraagstuk - hoe ver gaat onze
solidariteit en hoe organiseren we die? - hangt
nauw samen met het denken over identiteit
in een superdiverse samenleving. Nationalistische politieke strekkingen proberen ons
sociaal weefsel vandaag te ‘versterken’ door
in te zetten op een afgelijnde identiteit. Solidariteit wordt hierdoor beperkt tot de historisch gedefinieerde ‘in-groep’.
De Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens stelt dat elk individu recht heeft op
een menswaardig bestaan. Dat houdt ook
in dat we een medemens, los van zijn identiteit, niet zomaar de nodige zorg kunnen
weigeren. Door het identitair denken komt
die humanistische gedachte steeds meer op
de helling te staan. En dat terwijl identiteitsbeleving meer dan ooit gelaagd en complex
is. We zijn vandaag niet alleen boeddhist,
maar bijvoorbeeld ook foodie, polyamoreus, Apple-addict, salsadanser en trouwe
aanhanger van Cercle Brugge.
In dat opzicht is het ondenkbaar onze solidariteit te beperken tot één enkele identiteit,
al dan niet ingelepeld door een schoolvak
‘keurig burgerschap’. De realiteit heeft
nood aan (levensbeschouwelijke) diversiteit,
om te werken aan een gezonde samenleving met gelukkige mensen.

Meer weten?
• De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens,
Rutger Bregman, De Correspondent, 2019.
• Ons betere ik. Waarom de mens steeds minder geweld gebruikt,
Steven Pinker, Atlas Contact, 2011.
• Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik,
Michel Foucault, Boom uitgevers, 2008.
• Borderline Times. Het einde van de normaliteit, Dirk De Wachter,
Terra Lannoo, 2015.
• De kunst van het ongelukkig zijn, Dirk De Wachter, Lannoo Campus,
2019.
• De neoliberale waanzin. Flexibel, efficiënt en gestoord,
Paul Verhaeghe, VUBPress, 2012.
• Een geschiedenis van sociaal werk, Dries Claessens, EPO, 2017.
• Het empathisch teveel. Op naar een werkbare onverschilligheid,
Ignaas Devisch, De Bezige Bij, 2017.
• De Maakbare Mens vzw, lidvereniging van deMens.nu, houdt zich
bezig met ethische discussies over genetische en medische innovatie.
Ontdek het aanbod op: www.demaakbaremens.org
• Het Museum Dr. Guislain in Gent biedt naast een vaste tentoonstelling over de geschiedenis van de psychiatrie ook boeiende tijdelijke
exposities aan, waarbij het maatschappelijke zorgthema’s bespreekbaar wil maken. Meer op: www.museumdrguislain.be
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Zingeving, motor van de mens
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Over existentiële zorg

S

Vrijzinnig humanisten beschouwen de mens als zijn eigen zingever, en moreel consulenten gaan
mee op pad met de persoon die op zoek is naar zijn eigen recept voor het goede leven

amen hebben ze ongeveer negentig jaar ervaring
als moreel consulent - in het huisvandeMens, het
ziekenhuis en de gevangenis - maar hoe die precies
verdeeld worden, dat vinden Winnie Belpaeme, Kathleen
Van Steenkiste, Corinne Assenheimer en Jan Kuilman niet zo relevant.
Wat ze wél belangrijk vinden, is existentiële zorg, de essentie van hun
dagelijkse bezigheden. En de perfecte aanleiding voor een gesprek.
Lieve Goemaere
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Vier moreel consulenten in gesprek
over existentiële zorg: Kathleen
Van Steenkiste van huisvandeMens
Gent, Corinne Assenheimer van
ZiekenhuisNetwerk Antwerpen, Jan
Kuilman van de gevangenis van Gent,
Dendermonde en Sint-Gillis, en Winnie
Belpaeme van huisvandeMens Gent
Wat is existentiële zorg precies?
Kathleen Van Steenkiste (huisvandeMens
Gent): In je leven kan een en ander
gebeuren waarvan je ondersteboven bent.
Een verlies bijvoorbeeld, iets aangaande
je relatie of net het feit dat je geen relatie
hebt, een keuze die je moet maken … Je
bent erdoor geroerd en geraakt, je zit in de
knoop en wil daar graag met iemand over
praten die geen familie of vriend is. Dan zijn
wij er.
Jan Kuilman (gevangenis van Gent,
Dendermonde en Sint-Gillis): Wie in de
gevangenis belandt, heeft een heel duidelijke stop in zijn leven. Vaak is dat een
moment van reflectie. In het beste geval
stelt men zich de vraag: “Hoe ga ik nu
verder?” Voor sommigen betekent dat
blijven doen wat ze deden, maar zonder
gepakt te worden. Anderen zeggen: “Neen,
dit wil ik niet meer. Hoe kan ik een betere
echtgenoot zijn, of een betere vader?” En
dan kom ik in beeld. Samen gaan we op
zoek naar wat die persoon echt belangrijk
vindt in het leven. Wat hij nog wil en wat zijn
dromen zijn, en hoe hij alles kan aanpakken.
Winnie Belpaeme (huisvandeMens Gent):
Wij zijn mensen nabij voor wie het leven pijn
doet, om gelijk welke reden, groot of klein,
acuut of chronisch. Die nabijheid komt er
vanuit onze levensbeschouwelijke betrokkenheid. Een deel van onze cliënten komt bij
ons terecht omdat ze specifiek op zoek
zijn naar dat vrijzinnige perspectief, omdat

dat hun eigen visie is. Zij hebben geen
god, vinden geen troost in een hiernamaals. Maar wat wij wél hebben als mens,
is elkaar. Andere cliënten komen net naar
hier omdat vrijzinnig humanisme níét hun
levensbeschouwing is. Omdat ze worstelen
met kwesties waarvan ze weten: daarmee
kan ik in de kerk bijvoorbeeld niet terecht.
Het duidelijkste voorbeeld is natuurlijk
euthanasie. Daarnaast is er ook een groep
cliënten voor wie ons levensbeschouwelijk
profiel geen rol speelt. Het gaat om zinzoekers die buiten de traditionele levensbeschouwelijke lijntjes kleuren, of voor wie
het levensbeschouwelijke geen hoofdrol
speelt in de waardenbotsing waarmee ze
te maken hebben.
Corinne Assenheimer (ZiekenhuisNetwerk
Antwerpen): Moreel consulenten hebben
een getuigenfunctie. We luisteren en beluisteren veel, zonder dat we alles noteren,
zonder dat er gevolgen aan vasthangen.
We zijn een vrijplaats waar mensen in
alle discretie dingen kunnen vertellen,
zonder dat ze raar worden bekeken. Ik
zie veel symboolwaarde in kleine contactmomentjes. Je kan een simpele vraag
horen, zoals “Doe ik de deur dicht, of laat ik
die open?” Maar ben je bereid wat dieper te
graven, dan schuilt achter die vraag zoveel
meer. “Hoe wil jij het? Wie ben jij? Hoe kan
ik écht contact met jou maken?”
Kathleen: Die medemenselijkheid is
cruciaal. Je bent een mens naast een

mens, en je vertrekt vanuit gelijkwaardigheid. En je blijft die lijdende mens zien
achter het ‘geklaag en gezaag’ waarop
anderen afhaken. Ik denk dat je als consulent een gezonde nieuwsgierigheid moet
hebben voor je medemens en wat hem
of haar overkomt. Het is een privilege dat
mensen zich zo durven open te stellen, en
dat je in hun binnenste mag kijken.
Jan: Het is natuurlijk wel zo dat weinig
mensen langskomen met de bedenking:
“Ik zit met existentiële pijn.” Het existentiële zit in de onderste laag van het
verhaal. Iemand vertelt iets en dan is
het jouw taak om dingen op te pikken,
te verdiepen. Je begint bij voetbal, maar
eindigt bij samenhorigheid en eenzaamheid, het gevoel dat men in de steek is
gelaten … Dan zit je op het niveau van
de zingeving.
Winnie: En dáár gaat het om, inderdaad.
‘Het existentiële’ klinkt misschien geladen.
Maar eigenlijk zijn wij dagelijks bezig met
zowel ‘zin-verlies, zin-loosheid als zingeving’. En zingeving is een prachtig
menselijk gegeven. Het is de motor die
maakt dat mensen doen wat ze doen, het
geeft mensen de reden om ’s morgens uit
bed te stappen.
Corinne: Onze job is zeker niet alleen
kommer en kwel, niet alleen bittere ernst.
Toen ik begon in het ziekenhuis, dacht ik
dat ik vooral heel serieus moest zijn. Ik
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Kathleen Van Steenkiste en Corinne
Assenheimer: “Wij geven mensen
bestaansrecht: jij mag er zijn precies
zoals je bent, precies zoals je je voelt.”
heb pas later geleerd dat je best humoristisch en vrolijk mag zijn, en dat dat wordt
geapprecieerd.
Wat is het verschil tussen een psycholoog en een moreel consulent?
Jan: Wij kijken met een andere bril. Na
een gesprek met gedetineerden beginnen
mijn collega’s psychologen labels te
plakken. Zij zien afwijkingen en stellen
diagnoses. Ik probeer om de mens zelf te
zien en hem ook te erkennen als mens.
Los van het feit dat die persoon ook een
dader is.
Corinne: Onze vrijzinnige invalshoek maakt
een groot verschil. Wij zijn niet-wetend.
Ons vertrekpunt is niet het oplossingsgerichte, en we geven ook geen antwoorden. Integendeel, wij zorgen voor vragen
die hopelijk wat inspiratie kunnen brengen.
Kathleen: Wat niet wil zeggen dat we geen
bagage hebben, maar wij beschouwen de
mens als zijn eigen zingever en gaan dus
mee op zoek.
Jan: Wij gaan inderdaad niet zeggen hoe
een ander zijn leven moet leiden. Maar ik
begeleid die zoektocht wel. Ik ga mee op
pad met de persoon die op zoek is naar zijn
eigen recept voor het goede leven. Ik help
hem om zijn eigen koers te varen.
Hoe pak je dat concreet aan?
Winnie: Onze basis is onze methodiek,
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onze levensbeschouwing en onze medemenselijkheid. Wij staan op hetzelfde
niveau als diegenen die bij ons langskomen.
We helpen hen om hun eigen antwoorden
te vinden en doen dat door met elkaar in
contact te treden, écht contact. Daarbij
hoort onvoorwaardelijke aanvaarding. En
we luisteren, wat veel eenvoudiger klinkt
dan het eigenlijk is. Als moreel consulent
stem ik me af op de persoon voor mij en
op wat die persoon beweegt. Dat kan heel
gelijkend zijn met wat mezelf drijft, maar
soms ook heel anders. Net als er veel gelijkenissen zijn, wordt het luisteren weleens
moeilijker. Omdat je denkt dat je het allemaal verstaat, en omdat je voor die ander
zou beginnen in te vullen.
Corinne: Gelukkig hebben we tijd en
ruimte voor dat echte contact. In het
ziekenhuis zijn wij een van de weinigen die
niet gechronometreerd worden - al vrees ik
dat onze job, precies om die reden, steeds
meer op de helling zal komen te staan.
Moreel consulenten zijn moeilijk in een
hokje te duwen. Maar het is nu eenmaal
zo: wederkerigheid, loyauteit, verbondenheid en vertrouwen bouw je niet op onder
tijdsdruk.
Kathleen: Kranten en media staan er soms
bol van: hoeveel mensen op zoek gaan
naar zingeving en worstelen met gevoelens van zinloosheid. “Mensen moeten met
iemand kunnen praten”, zegt men dan.
Maar tegelijk merk je dat de tijd en ruimte

voor trage vragen steeds meer onder druk
komen te staan. Een spijtige evolutie.
Waarin vind je de vrijzinnige aanpak
nog terug?
Corinne: Wij bouwen verder op de autonomie van de mens. Een concreet voorbeeld: iemand neemt zijn medicijnen niet.
Consulenten gaan dat niet zomaar melden,
andere zorgverstrekkers wel. Natuurlijk
bespreken wij ook wel met die patiënt
waarom hij zijn medicatie laat, maar ultiem
is dat zijn eigen keuze waarover ik niet te
oordelen heb.
Kathleen: Ik vind die autonomie zeer
belangrijk. Hoe kunnen mensen weer
zoveel mogelijk zelf in handen nemen? Ook
al is er hen van alles overkomen waarbij ze
zich machteloos voelen. Tegelijk is het ook
zo dat ik machteloosheid niet uit de weg
ga. Want soms zijn de dingen gewoon
zoals ze zijn, en kunnen ze niet opgelost
worden. Het is de kunst om dan bij die
persoon te blijven, en niet gillend weg te
lopen. En om die persoon te blijven zien, in
al zijn machteloosheid.
Winnie: Je leert mensen kennen op het
moment dat alle maskers afvallen. Het gaat
niet om schone schijn. Mensen mogen
zichzelf zijn, en wij als consulent ook.
Authenticiteit is van groot belang.
Jan: Als ik mij in de gevangenis anders zou
voordoen dan wie ik echt ben, dan wordt

Jan Kuilman en Winnie Belpaeme: “Wij
zijn mensen nabij voor wie het leven pijn
doet, om gelijk welke reden. Die nabijheid
komt er vanuit onze levensbeschouwelijke
betrokkenheid.”
die ballon meteen doorgeprikt, val ik door
de mand en kan ik eigenlijk naar huis gaan.
Het is beter gewoon te benoemen dat je
een slechte dag hebt, dan te doen alsof
er niets aan de hand is en een rolletje te
spelen.
Moreel consulenten krijgen vaak met
euthanasie te maken. Zijn er nog
thema’s die terugkeren?
Winnie: We komen vaak in contact met
stervende mensen die hun levensbalans
opmaken: “Wat heeft het gebracht en wat
niet? Wat zijn de gemiste kansen geweest?
Waar sta ik nu? Is er nog een toekomst
of niet?” Er zijn veel concrete personen
die ik nooit ga vergeten, en dat gaat van
een meisje van achttien tot een vrouw
van drieënnegentig, met alle leeftijden en
genders daartussen. En er zijn inderdaad
die grote voorbeelden, zoals mensen die
je bijstaat tot het moment van hun euthanasie, of mensen die uit een diep dal zijn
geklommen en je bedanken: “Het feit dat jij
er op dat moment voor mij was, heeft mij er
weer bovenop geholpen.” Maar er zijn ook
veel kleine voorbeelden waarbij je iets kan
betekenen, zelfs in één enkel gesprek. Dat
maakt ons werk zo zinvol, het gevoel dat je
een verschil hebt gemaakt.
Jan: Dat klopt. Ik kan de gevangenispoort
achter mij dichtslaan met het gevoel: ik
heb vandaag iets gedaan dat ertoe deed.
Wat doet het deugd wanneer iemand zegt:
“Merci, Jan, ik heb echt iets gehad aan dit

gesprek.” Of wanneer je merkt dat iemand
nieuwe inzichten krijgt.

heden, en hebben ook altijd oog voor die
open toekomst die er nog is.

Kathleen: Soms zijn we de enigen in
de omgeving aan wie mensen nog iets
kunnen vertellen zonder terechtgewezen
te worden. Zo ga ik langs bij een chronisch
zieke, iemand die constant verlies lijdt. Die
mevrouw had tegen haar nicht gezegd: “Ik
voel me echt niet goed”, waarop haar nicht
had gereageerd met: “Komaan zeg, de zon
schijnt, en we zijn hier nu toch in het park?
Wat heb je te klagen?” En ja, de zon scheen
en ja, ze zaten in het park, maar dat maakte
voor haar geen verschil. Die mevrouw
ervaart constant hoe mensen haar verhaal
gewoon niet meer willen horen. En dan doet
het deugd als ze toch aan één iemand mag
vertellen hoe ze zich werkelijk voelt.

Hoe zorgen jullie voor jezelf?
Winnie: Ik heb perspectieven nodig. Dat
kunnen heel kleine dingen zijn, zoals: straks
koop ik een ijsje aan het station. Maar ik
plan ook op lange termijn. Eigenlijk ga ik op
zoek naar perspectieven voor mezelf, zoals
ik dat ook samen met mijn cliënten doe.
Ik denk dat ik door mijn job intenser in het
leven sta, beter kan relativeren.

Corinne: En dat lijkt klein, maar eigenlijk is
dat heel groot. Verdriet wordt vaak toegedekt, maar bij ons mag het er gewoon zijn.
Wij geven mensen bestaansrecht: jij mag er
zijn precies zoals je bent, precies zoals je je
voelt. Mensen worden erkend in hun menszijn, en net dat maakt soms dat ze hun
verhaal, dat ze nog maar zelden hebben
verteld, tóch delen.
Jan: Zonder dat we meegaan in medelijden. Je mag een mens niet vereenzelvigen met wat er is gebeurd, hoe erg het
soms ook is geweest. Ik probeer mensen
altijd het besef te geven dat ze meer zijn
dan hun verleden. We vertrekken vanuit het

Corinne: Ik jaag mezelf alleszins niet op als
er iets in de was is gekrompen. (lacht)
Jan: Natuurlijk moet je opletten dat je als
consulent zelf niet aan al die zware verhalen
ten onder gaat. Je moet niet al het leed van
die mensen op je eigen schouders dragen.
Daar wordt niemand beter van. Ik sport
veel. Tijdens het hardlopen of fietsen kan
ik even aan niets denken, en kan ik de dag
een beetje verwerken.
Kathleen: Ik loop ook en ga daarnaast
graag op zoek naar schoonheid: in boeken,
de natuur, een film, een tentoonstelling. Mijn
thuisfront waar ik steeds weer kan landen,
is ook erg belangrijk. Al draaien ze wel met
hun ogen als ik benadruk hoe content we
moeten zijn met alweer een mooie dag.
“Ben je daar weer met je plechtig gedoe?”,
zuchten ze dan. (lacht)
***
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Dorpspunt in Beveren

© Nele Deblauwe

Een verbindend buurtinitiatief

D

Katrien Masson: “Dorpspunt in Beveren zorgt voor een wisselwerking tussen enerzijds
mensen met een beperking en anderzijds de dorpsbewoners, en is inmiddels uitgegroeid
tot een buurtwinkel, een ontmoetingsplek en een mobiliteitsknooppunt.”

iep in de West-Vlaamse velden tussen Veurne
en Poperinge ligt Beveren aan de IJzer, een dorp
met amper zevenhonderd inwoners. Begin 2017
startte De Lovie vzw, een centrum voor mensen
met een verstandelijke beperking, er met een uniek project: Dorpspunt
in Beveren. In het Dorpspunt, dat wordt gerund door mensen met een
beperking, kunnen dorpsbewoners elkaar ontmoeten of gebruikmaken
van een uitgebreide dienstverlening.
Nele Deblauwe
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Katrien Masson was jarenlang begeleidster
bij De Lovie vzw. Sinds kort heeft ze, samen
met enkele collega’s, een coördinerende
functie bij Dorpspunt in Beveren. Ze vertelt
ons over de bijzondere waarde van het
Dorpspunt, een plek die verbindt, verwarmt,
en waar boven alles voor elkaar wordt
gezorgd. En wij delen graag haar verhaal.
Basisbehoeften dicht bij huis
Beveren aan de IJzer is een piepklein dorp.
Hier was echt niets. Geen bakker, geen
slager, geen groente- en fruitwinkel. De
dichtstbijzijnde supermarkt ligt meer dan tien
kilometer verderop. Beveren heeft één café,
maar voor alle basisbehoeften moesten de
dorpsbewoners zich verplaatsen. Wie geen
auto heeft, moet een beroep op het openbaar vervoer doen. Maar dat is erg beperkt
in deze regio, hier rijdt alleen de belbus. Er
waren plannen om een mobiliteitsproject op
te starten, en toen veranderde dat idee: in
plaats van de mensen naar de winkels en
de diensten te vervoeren, brengen we de
dienstverlening naar de mensen.
Aan de dorpsbewoners werd gevraagd wat
ze in hun dorp het meest misten. Daaruit
bleek dat iedereen zijn dagelijkse aankopen,
zoals vers brood, vlees, groente of fruit,
dicht bij huis wil doen. De bevraging maakte
ook duidelijk dat de dorpsbewoners sociaal
contact misten. Vooral oudere mensen die
geen deel uitmaken van het verenigingsleven, voelden zich vereenzamen. Zo
groeide het idee van Dorpspunt in Beveren.
Lokaal, sociaal en mobiel
Sinds 2004 stond er midden in het dorp
een restaurant te huur. De Lovie vzw
besloot om het veelzijdige pand te huren en
er een wisselwerking te organiseren tussen
enerzijds mensen met een beperking, die
verantwoordelijk zijn voor de werking van
Dorpspunt in Beveren, en anderzijds de
dorpsbewoners, die duidelijk nood hadden
aan een dergelijke dienstverlening. Inmiddels
is het Dorpspunt uitgegroeid tot een buurtwinkel, een ontmoetingsplek en een mobiliteitsknooppunt. Met de buurtwinkel hebben
we bijzondere aandacht voor landbouwproducten uit de korte keten. We proberen
samen te werken met de lokale handelaren.
Zo kopen we onze zuivel bij een melkveebedrijf in de buurt, worden groente en fruit

door een boerderij wat verderop geleverd,
en kunnen we rekenen op de aanvoer van
drie vleesboeren uit de streek. We verkopen
ook dagelijks vers brood en gebak. Zelfs de
potten chocopasta in onze rekken worden
door een buurtwinkel uit een nabijgelegen
dorp geleverd.
Het Dorpspunt heeft ook een sociale functie.
We zien vaak mensen die binnenwaaien
voor een babbel bij een kopje koffie, al dan
niet gekoppeld aan een vraag om dienstverlening. Want dat doen onze medewerkers
ook. Wie een fiets wil laten herstellen, met
een paar kapotte schoenen zit, of zijn post
wil laten ophalen, kan hier terecht. De
meeste dorpsbewoners zijn oudere mensen.
Het Dorpspunt slaagt erin om hen uit hun
isolement te halen. Soms komt iemand twee
bananen kopen. Ondertussen weten we dat
die bananen een voorwendsel zijn om eens
buiten te komen en mensen te ontmoeten.
Tot slot proberen we een aanbod rond mobiliteit te creëren. Mensen spreken hier af om
te carpoolen, we lenen een bakfiets uit, of
verhuren een elektrische fiets. Op die manier
brengen we mensen dichter bij elkaar.
Een écht buurtnetwerk
Bij de opstart van het Dorpspunt was
er veel overleg met de dorpsbewoners
nodig. Mensen stonden kritisch tegenover
dit nieuwe initiatief. Gelukkig verdween
de argwaan snel. De criticasters die bij
aanvang erg wantrouwig waren, zijn nu
onze grootste fans. Veel van die mensen
zijn ondertussen vrijwilliger geworden. De
enige manier om dit project voldoende
slaagkans te gunnen, is goed naar de
lokale bevolking te luisteren. Dat blijven we
doen. Een paar keer per jaar organiseren
we een overleg waarop de dorpsbewoners
zijn uitgenodigd. Zo kwamen we te weten
dat we ons aanbod moesten uitbreiden,
met onder andere vuilniszakken.
We houden onze ogen en oren open; op
die manier detecteren we wat er in de buurt
leeft. Gaat er iemand met vakantie? Dan
komen onze mensen langs om de bloemen
te gieten of de kat te voederen. Heeft
iemand rugpijn? Dan helpen onze mensen
om het gras te maaien. Wij concurreren
ook niet met de bestaande initiatieven.
Omdat er al een café was, besloten we

om geen alcoholische dranken te serveren.
En een croque-monsieur kan je hier niet
eten, daarvoor moet je bij onze buren zijn.
Een minpunt? Dat kan. Maar goede buren
maken goede vrienden, alleen zo bouw je
aan een écht buurtnetwerk.
Zinvol werk
De meeste medewerkers van Dorpspunt in
Beveren zijn bewoners van De Lovie vzw,
sommigen wonen ook thuis. Ze komen
naar hier in wisselende groepjes van
acht personen, met de bus of met eigen
vervoer. In het Dorpspunt leven ze op het
ritme van het dagelijkse leven. Wanneer ze
’s ochtends toekomen, brengen ze eerst
de winkel in orde. Daarna wordt er koffie
gedronken en ondertussen bespreken ze
hun taken. Zo zijn er elke dag twee mensen
die ijzergalettes (of luk’n) bakken, onze
specialiteit. ’s Middags is er verse soep en
een warme maaltijd voor de medewerkers.
Hoe de mensen dat zelf ervaren? Ze komen
graag, natuurlijk.
Maar niet iedereen is hiervoor geschikt.
In het centrum van De Lovie vzw ziet de
dagbesteding er anders uit; er kan al
eens gewandeld worden of er wordt tijd
uitgetrokken voor een spelletje met de
bewoners. Bij Dorpspunt in Beveren is de
verantwoordelijkheid groter. Zo moet de
winkel elke dag open zijn en netjes worden
gehouden. Wanneer dorpsbewoners een
dienstverlening vragen, dan rekenen ze er
ook op dat die taak door onze medewerkers wordt uitgevoerd. Hier moet veel meer,
maar misschien is dat net goed. Onze
medewerkers voelen dat het werk dat ze
hier verrichten zinvol is.
Terecht trots
Dorpspunt in Beveren won de Matexi
Award, de prijs voor het meest verbindende
buurtinitiatief van België. Het project werd
ook genomineerd als Radicale Vernieuwer,
een initiatief van onder meer de Sociale
InnovatieFabriek, Radio 1 en De Standaard.
De Lovie vzw is terecht trots op dit project
en droomt van een uitbreiding in de Westhoek. Ook andere instellingen en dorpen
zijn geïnteresseerd om een gelijkaardig
initiatief op te starten.
***
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Geluk in het woonzorgcentrum

© Shutterstock.com

Luisteren, erkennen en anders denken

V

Als maatschappij hebben we de
verantwoordelijkheid om voor het geluk van
ouderen te zorgen, het leven gaat immers verder
als je in een woonzorgcentrum verblijft

Evi Mans, directrice
wzc Orelia Borgloon

Kristof Vervloesem, directeur wzc Orelia Hasselt

oortdurend afscheid nemen is een deel van het
leven als je ouder wordt. Zo ook wanneer je naar een
woonzorgcentrum verhuist. Je vertrouwde omgeving
verlaten is een ingrijpende gebeurtenis, met momenten van
verdriet én geluk. “Het leven gaat verder als je in een woonzorgcentrum verblijft. Het hoeft geen schrikbeeld te zijn”, zegt
Kristof Vervloesem, directeur van woonzorgcentrum Orelia
Hasselt. “We moeten outside the box denken”, bevestigt
Evi Mans, directrice van Orelia Borgloon.
Esther Meuwis
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Bewoners hangen hun wens in de
wensboom en bezoekers kunnen er één
uitplukken en samen met hen realiseren,
zo geeft de boom bewoners een
toekomstperspectief om naar uit te kijken
Orelia staat voor warme zorg. Hoe doe
je dat in de praktijk?
Kristof Vervloesem: Het Zweedse Tubbemodel inspireert ons om de betrokkenheid
en het persoonlijk contact te vergroten. We
werken op de plek waar mensen wonen, in
hun privéruimte dus. Dat is een belangrijk
verschil met de werkruimte van een ziekenhuis. Aan nieuwe bewoners vragen we hoe
leven en wonen zoveel mogelijk kunnen
aansluiten bij wat ze gewend zijn, wetende
dat het anders zal zijn.
Evi Mans: Wassen is wassen, en de
ochtendzorgen zijn overal druk. Maar
goedemorgen zeggen is gratis. Een knuffel
kost niets. We bieden keuzes aan in zorg,
dagbesteding en maaltijden. Er zijn bewoners die om halfzeven opstaan en anderen
die tot elf uur slapen. Tussen acht en tien
uur is er een ontbijtbuffet met verschillende soorten brood en beleg. Bewoners
kiezen of ze al dan niet gaan ontbijten en
op welk uur. Eet je twee boterhammen met
confituur of kaas, of rozijnenbrood, drink
je koffie en fruitsap, het maakt voor ons
niets uit.
Kristof: Bewoners hoeven geen dagen op
voorhand door te geven wat ze willen eten.
Ik weet evenmin waar ik overmorgen zin
in heb. Ook in het dagbestedingsaanbod
voorzien we minstens veertien activiteiten
per week, afgestemd op de mogelijkheden
van onze verschillende mensen.
Evi: In Borgloon hebben we een eigen

keuken. Wanneer er een jarige is, vraagt
de kok vooraf wat hij of zij als middagmenu
wenst. Zo eten we in november voor de
vijfde keer mosselen. Mensen die geen
mosselen lusten, krijgen vol-au-vant aangeboden. Familie, vrienden of buren kunnen
elke dag voor negen euro mee-eten. In de
kitchenettes op de afdelingen zijn er de hele
dag koeken, koffie en fruit beschikbaar. Als
iemand om twee uur een koekje wil eten,
moet die niet tot halfdrie wachten, want
dan zit hij of zij misschien net bij de kapper.
Ik eet thuis ook een koek wanneer ik daar
zin in heb.
Hoe zorg je ervoor dat die keuzemogelijkheden haalbaar zijn?
Evi: Je moet anders denken. Het vraagt
meer flexibiliteit, geduld en initiatief van
het personeel. Af en toe moet je compromissen sluiten. Als er twee bewoners op
hetzelfde uur gewassen willen worden,
zoeken we samen een oplossing, bijvoorbeeld door bij de ene een kwartier vroeger
en bij de andere een kwartier later te
komen.
Kristof: Het gaat natuurlijk veel sneller om
te zeggen: “Zorg dat de mensen gekleed
zijn.” Maar je kan ook met de mensen
bekijken wat ze graag willen aantrekken.
We proberen de bewoners zo zelfstandig
mogelijk te houden.
Evi: Wat ze zelf kunnen, moet je hen niet
ontnemen. Je kan zeggen: “Ik zal het wel
doen, geef maar hier”, maar dan krijgen

bewoners al gauw het gevoel dat ze niets
meer kunnen.
Kristof: We vragen de bewoners ook of ze
zin hebben om te helpen.
Evi: De zorgkundige krijgt hulp van bewoners bij het dekken van de tafel en het
afdrogen van de medicatiepotjes. Een
ander voorbeeld is dat van onze poetsdoeken; die zijn het handigst als ze in een
rechthoek zijn geplooid, dan passen ze in
de kar. Een personeelslid doet daar een
halfuur over. Je kan ook aan bewoners
vragen: “Hebben jullie even om te helpen?”
Eerst vinden mensen dat wat vreemd, maar
na een tijd bieden ze spontaan hulp aan.
Ondertussen zitten ze samen, drinken ze
koffie, hebben ze elkaar beter leren kennen
en op tien minuten zijn alle poetsdoeken
gevouwen.
Zijn er dingen die je uitprobeerde en
die niet werkten bij bewoners?
Evi: Niet werken zou ik het niet direct
noemen, maar waar bewoners het moeilijk mee hebben, is ontbijten in groep in
kamerjas en pyjama. Iedereen gewassen
en gekleed aan tafel krijgen, is onmogelijk
in het systeem van ontbijtbuffet. Maar die
schroom is moeilijk: “Dat doe je toch niet,
in pyjama bij andere mensen eten.”
Kristof: Je moet je bewoners en hun
familieleden kennen en erkennen. Vraag
hen of een idee zou kunnen werken. Vraag
hen wat zij eraan zouden wijzigen om ervoor
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Het is belangrijk om de drijfveren van
bewoners te kennen bij het zoeken van
een activiteit: de ene gaat bijvoorbeeld
naar een breinamiddag voor het samenzijn
en de gezellige gesprekken, de andere
omdat ze graag iets aan haar kinderen en
kleinkinderen geeft
te zorgen dat het beter aanslaat. Erken hun
kennis en mogelijkheden, en gebruik al die
waardevolle informatie die zij je aanbieden.
Er staat een wensboom in het woonzorgcentrum. Wat is de bedoeling
daarvan?
Kristof: De wensboom is een ‘boom’ die
centraal in de hal staat. Wij vragen aan
bewoners wat ze nog eens echt graag
zouden doen of beleven. Iedereen die bij
ons op bezoek komt, mag er een wens
uitplukken en laten weten dat ze die willen
realiseren. De wensboom geeft bewoners
een toekomstperspectief om naar uit te
kijken.
Evi: In het begin vroegen we ons af wat
daar allemaal zou uitkomen. Maar als je
naar de wensen kijkt, dan zijn die niet
onoverkomelijk. Iemand schreef: “Spek
met eieren op grootmoeders wijze.” Toen
ik dat las, wilde ik weten wat op grootmoeders wijze is. “Als je tegenwoordig
gebraden spek eet, dan is dat een dun
plakje. Vroeger hadden we spek van
een centimeter dik en dan wisten we ten
minste dat we een stuk vlees hadden
gegeten.” Dus vroeg ik aan de kok om het
spek een centimeter dik te snijden. Die
man at zijn spek en eieren met smaak op.
Dat is niet onmenselijk moeilijk. Zo was er
ook een bewoonster die dacht dat een
rit in een cabriolet het summum zou zijn.
Een zorgkundige met zo’n auto plukte dat
briefje uit de wensboom en nam de vrouw
mee voor een tochtje.
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Wat zijn populaire activiteiten?
Evi: Activiteiten met de hond, met muziek
en kienen. Kienen wegens het competitieve
aspect en de te winnen prijzen. Die groep
wordt steeds groter door mondreclame:
“Kijk, ik heb een koekjestrommel gewonnen.” Volgende week gaan we naar de
kermis en zijn er oliebollen. Op die oliebollen van maandagnamiddag zit iedereen
al te wachten.
Kristof: Ook dagelijkse dingen zoals
rummikub met taart en koffie zijn geliefd.
Evi: Kleine activiteiten hebben succes als
ze in de woonkamers op de afdelingen
plaatsvinden. De bewoners zijn daar elke
dag in de buurt. Ze passeren er toevallig om
medicijnen te halen en worden automatisch
door de activiteiten getriggerd. Het voelt
vertrouwd aan. Kinderen en dieren werken
ook altijd goed. Twee weken geleden
kwamen kinderen van het derde leerjaar
op bezoek. Een bewoner zit in een rolstoel
en heeft een aandoening aan zijn voeten.
Een kind vraagt hem: “Meneer, je hebt rare
voeten, hoe komt dat?” Een volwassene zou
dat niet doen. De man vertelde zijn verhaal.
Er is niemand anders die hem ernaar vraagt.
Een andere bewoner is vrij gesloten. Hij zit
in een elektrische rolstoel. Een kind vraagt:
“Hoe werkt dat, meneer.” “We zullen eens
rondrijden. Zo ga je achteruit.” En de man
bloeide helemaal open.
Is het een goed idee om de plaatselijke
harmonie, toneelvereniging of dans-

club een ruimte aan te bieden in het
woonzorgcentrum?
Kristof: Jazeker. Als bewoners niet meer
naar buiten kunnen om zich te ontwikkelen,
dan moet de buitenwereld naar binnen
komen. Hiervoor gaan we een aantal structurele samenwerkingen aan, onder andere
met consulenten van het huisvandeMens
Hasselt, met de gezondheidsdienst van
Viva die opleidingen mindfulness en assertiviteit aanbiedt, en met het Cultuurcentrum
Hasselt dat matineevoorstellingen in het
woonzorgcentrum verzorgt. Die samenwerkingen zorgen ervoor dat we de mensen
blijven stimuleren om nieuwe dingen te
ervaren. Dat zorgt ook onderling weer
voor nieuwe dialoog en gespreksstof. Een
project dat nu in de steigers staat, is een
samenwerking met PIKOH, de Provinciale
Kunsthumaniora Hasselt. Onze bewoners
vinden de muren in de bewegingsruimte te
wit. Ze willen graag de zee zien. De leerlingen van de kunsthumaniora verzamelden
een collage met werken van kunstenaars
die de zee schilderden en gaan nu de
muur beschilderen. Zo brengen we sfeer
in de ruimte. De bewoners zien de werken
vorderen en kunnen eventueel zelf deelnemen, want we hebben een aantal begenadigde kunstenaars in huis.
Hoe kan je het geluk van ouderen nog
meer vergroten?
Kristof: Daarvoor is het nodig dat we
weten wat mensen belangrijk vinden in hun
leven. Dat we gesprekken hebben over
zingeving. Om een voorbeeld te geven:
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Activiteiten met dieren hebben altijd succes
in het woonzorgcentrum: bewoners kunnen
triestig zijn en zich, als ze de therapiehond
zien, toch eventjes goed voelen
twee bewoonsters gaan trouw naar de
breinamiddag. De ene gaat ernaartoe voor
het samenzijn en de gezellige gesprekken,
de andere gaat breien omdat ze graag iets
aan haar kinderen en kleinkinderen geeft.
Als ze op een dag niet meer kunnen breien,
dienen we een andere activiteit te vinden
die bij hun drijfveren aansluit.
Evi: Wat we hier realiseren, gewoonweg
door een andere mindset en outside the
box denken, vind ik al fantastisch. Als
een bewoner slechts tweemaal per week
schone kleren wil, wie zijn wij dan om
te zeggen: “Je moet elke dag propere
aantrekken.” Maken we hem daar gelukkig
mee? Ook stilstaan en luisteren helpt.
Naar een woonzorgcentrum verhuizen, is
afscheid nemen. Het is normaal dat bewoners verdrietig zijn. Ik benoem dat ook. Het
mag moeilijk zijn. Bewoners kunnen triestig
zijn en zich, als ze de therapiehond zien,
toch eventjes goed voelen. Ik erken dat
het is zoals het is, en ik probeer die pijn
niet weg te nemen. Regen en zon horen
samen.
Waar is nog groei mogelijk?
Evi: Onlangs vertelde een bewoonster dat
ze vroeger naar het graf van haar overleden
dochter fietste, maar dat ze er nu niet meer
raakt. Dan zou ik willen zeggen: “Kom, we
rijden naar de begraafplaats.” Dat is wat
je wil doen en het is ook het enige wat die
vrouw op dat moment vraagt. Ik ben een
kwartier bij haar gebleven, meer tijd had ik
niet. En toch bedankte ze mij. Wat is prio-

ritair? Dat is voortdurend kiezen. Recent
was iemands man overleden. Ik ben blij
dat ik tien minuten met de weduwe kon
praten, bloemen heb gekocht en ben gaan
groeten. Ik wil wekelijks naar haar toe om
naar haar te luisteren, maar dat lukt niet.
Met ruimere financiële middelen kunnen
we meer tijd vrijmaken om naar bewoners
te luisteren. Ook de personeelsleden
worden daar gelukkiger van. Zelfs vijftien
minuten maken het verschil. Niet alleen
wij missen dat, ook bewoners worden er
beter van.
Kristof: Als je naar de zorgtegraad van
ouderen of mensen met een beperking
kijkt, dan is die vergelijkbaar. Toch is er
een groot verschil in subsidiëring. In de
ouderenzorg is er een subsidie voor één
voltijds personeelslid per vijftien bewoners.
Bij mensen met een beperking gaat het
om één voltijdse per acht bewoners. In
Scandinavië werkt men met kleinere
woonvormen, waar er één verpleegkundige is voor een ‘totaalpakket’. Dat
werkt, maar niet met de middelen die
we nu krijgen. “It takes a village to raise
a child”, zegt het spreekwoord. Wel,
in de ideale wereld is er een dorp dat
zorg draagt voor alle bewoners. Het is
ook belangrijk dat de maatschappij een
ander beeld krijgt. Het leven gaat verder
als je in een woonzorgcentrum woont.
De naam ‘rusthuis’ wil ik eruit. Je komt
hier niet om te rusten, maar om verder
te leven. Ook als maatschappij hebben
we de verantwoordelijkheid om voor het

geluk van ouderen te zorgen. Vrijwilligers
hier zijn van onschatbare waarde. Ze
nemen mensen mee naar de markt en
organiseren extra activiteiten zoals yoga
en sensitief tekenen. Vooral het feit dat
zij dat met passie en zin doen, maakt dat
hun contacten en relaties met bewoners
en medewerkers zo waardevol zijn.
Zijn er ook nieuwe interessante ontwikkelingen?
Evi: We moeten inzetten op innovatie.
Een nieuw toestel registreert onverwachte
bewegingen zoals valmomenten. Dankzij
dat apparaat kan je zien wie rustig slaapt,
zonder de bewoners in hun slaap te
storen. Personen met dementie krijgen een
armband. Als zij aan de voordeur komen,
gaat het alarm op onze smartphone af.
Dan kom je daar toevallig langs en zeg je:
“Kom, we gaan een tas koffie drinken.” De
sleutel is door een badge vervangen. Die
kunnen we zo programmeren dat hij alleen
toegang geeft tot lokalen waar men geen
kwaad kan. Elke bewoner krijgt een badge.
Daardoor heeft iedereen het gevoel dat hij
of zij overal binnen of buiten mag.
Kristof: Innovatie is ook nodig met
betrekking tot de manier waarop we het
welzijn van de mensen behartigen. Het
ontwikkelde woonleefbeleid van de voormalige Vlaamse minister van Welzijn, Jo
Vandeurzen, en het Zweedse Tubbemodel
zijn daarbij zeer waardevolle aanzetten.
***
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Met de trein naar Kazachstan

D

Traag, duurzaam én avontuurlijk reizen

ominique De Meyst
is negenentwintig
en mensenrechtenjurist, Heleen Becuwe
achtentwintig en educatief coördinator. In hun vrije tijd zijn beiden
actief als reisbegeleider bij KrisKras,
een organisatie die duurzame
reizen voor jongeren organiseert.
In april 2019 ondernamen zij een
treinreis naar Kazachstan. Die
alternatieve tocht was niet alleen
duurzamer, maar ook veel avontuurlijker dan een vliegreis.

Wanneer je trager reist en je tijd neemt, dan zie en beleef je
meer; je komt in contact met de lokale bevolking, je voelt een
zekere rust en tegelijk houd je rekening met de planeet
Annouk Brebels

Met de trein naar Kazachstan is geen
alledaagse onderneming. Hoe is dat
idee ontstaan?
We hadden het idee opgevat om de reis
voor KrisKras uit te werken. Maar aangezien Kazachstan niet meteen een toeristische plek is, vonden we het beter om
eerst zelf op ontdekking te gaan. Reizen
met de trein was sowieso het uitgangspunt, uit duurzaamheidsoverwegingen. En
een hele week alleen maar treinen, leek
ons wel een cool plan. We vroegen ons af
wat zoiets met ons zou doen. Duurzaam
reizen bestaat eigenlijk niet, maar je kan
je voetafdruk wel verkleinen. Bovendien
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is reizen met de trein ook gewoon leuk.
En het brengt je in contact met de lokale
bevolking. Je leert mensen op een andere
manier kennen. Je reist veel dichter bij de
mens dan wanneer je de toeristische route
zou volgen.
Hoe reageerde de omgeving op jullie
trip?
De reisbestemming alleen al zorgde voor
verbaasde blikken, en dan hadden we nog
niet verteld dat we met de trein zouden gaan.
Kazachstan was een idee van Dominique.
Zij reist graag naar plaatsen waar geen
toeristen zijn, om rust te vinden en aan

het hectische stadsleven te ontsnappen.
Uiteindelijk vond iedereen het een gewaagd
plan, maar diegenen die ook om duurzaamheid geven, hadden wel respect voor
onze beslissing.
Hoe verliep de planning van de reis?
Dat was niet zo evident. De kortste route
van Brussel naar Kazachstan loopt via
Wit-Rusland en Rusland. Maar door het
politieke conflict tussen die landen waren
de visumvereisten erg ingewikkeld. Dat
soort problemen heb je natuurlijk niet met
het vliegtuig. Tegelijk leer je wel veel bij
over de internationale politiek. De toeris-

tische reiswereld is afgestemd op reizen
met het vliegtuig. Om onze bestemming te
bereiken, hebben we dus een langere route
moeten nemen. Met de bus naar Kopenhagen, dan met de trein naar Stockholm,
vervolgens met de boot naar Helsinki, en
dan opnieuw met de trein naar Moskou,
naar Saratov en ten slotte naar Almaty in
Kazachstan. Reizen met de trein is ook
duurder dan met het vliegtuig. We hebben
het dubbele betaald, maar we zijn natuurlijk
wel een hele week op reis geweest.
En hoe was de treinrit?
Met de trein door Rusland was een bijzondere ervaring. Omdat tweede klasse was
volgeboekt, werd de treinrit van Helsinki
naar Moskou door de Russische spoorwegen naar eerste klasse geüpgraded en
die van Moskou naar Saratov naar derde
klasse gedowngraded. Die tweede rit
duurde vijftien uur en was geen lachertje.
Iedereen zat erg dicht op elkaar, de toiletten
stroomden over en veel mannen waren
dronken. Als twee Europese vrouwen
waren we uiteraard een apart fenomeen op
die trein. Mensen op dit traject nemen de
trein hoofdzakelijk om naar familie of werk
te gaan, en niet als vrijetijdsbesteding. In de
trein kwam wel iemand met een voedselkar
rond. En in alle coupés was een kom met
heet water aanwezig, om thee te maken
of noedels te koken. Je verhongert dus
zeker niet. Maar je mag er wel niet te veel
bij stilstaan, want in Kazachstan werd de
ketel water nog met steenkool verwarmd,
in Rusland gebeurde dat elektrisch. Na die
ellendige treinrit zaten we in Saratov. We
hadden nood aan een dagje hotel om even
op adem te komen. Daarna stapten we op
de trein richting Almaty.
Almaty is de grootste stad in het zuiden
van Kazachstan. De zijderoute loopt er
langs en het is dus zeker een interessante
bestemming. In Almaty hadden we ook met
andere reisbegeleiders van KrisKras afgesproken, om onze reis door Kazachstan
samen verder te zetten. Toen we Saratov
verlieten, hadden we bijna de trein gemist,
althans dat dachten we. Want na een week
onderweg te zijn, ben je wel je structuur
en tijdsbesef helemaal kwijt. Die laatste rit
naar Almaty was enigszins een symbolische overwinning, omdat we het gehaald

hebben. De tocht duurde twee dagen,
maar die zijn voorbijgevlogen. De trein
stopte vaak, zodat we altijd gezelschap van
andere mensen hadden. Sommigen wilden
graag met ons praten, anderen wilden liever
slapen. De trein bestond uit oude houten
wagons, het personeel was heel vriendelijk. De reizigers waren voornamelijk op
weg naar familie of vrienden. Op dat traject
rijdt de trein niet elke dag. Mensen hebben
dus weinig keuze, ze moeten opstappen
wanneer de trein in hun dorp of stad stopt.
We zijn met het echte Kazachse leven in
contact gekomen en zijn blij dat we die
ervaring mochten meemaken.
Waar hebben jullie je het meest zorgen
over gemaakt tijdens de reis?
Eigenlijk waren we niet zo bezorgd. Overstappen was altijd wel even spannend, omdat
je nooit weet of de trein zich aan de dienstregeling houdt. Het spannendste moment was
toen we de grens overstaken van Europa naar
Rusland en van Rusland naar Kazachstan.
We hadden wel een Russisch visum aangevraagd, maar toeristen die er over land reizen
is ongebruikelijk. Tijdens de grenscontroles
moet je je paspoort afgeven en dan zie je het
enkele uren niet terug. Dat is wel heel eng. Bij
de oversteek van Rusland naar Kazachstan
hebben we zelfs vijf uur gewacht. De trein
stond stil en om het kwartier, midden in de
nacht, kwamen Russische of Kazachse
douaniers onze treincoupé binnen. Ze
openden hardhandig de deur, deden het licht
aan en haalden onze rugzakken overhoop.
Het voelde aan als machtsvertoon. Het was
heel onaangenaam, maar tegelijk is het voor
veel mensen ook gewoon een realiteit. Een
Europees paspoort is echt wel een luxe.
Hoe kijken jullie nu terug op de reis?
Wanneer je trager reist en je tijd neemt, dan
zie en beleef je veel meer. Je beseft beter
waarom je op reis gaat en waarom traag
reizen waardevol is, ook los van het treinen.
Dit was de verst doorgedreven versie van
traag reizen. We zouden het sowieso
opnieuw doen, daarom niet meteen naar
Kazachstan. Mensen denken dat er op de
trein niets te beleven valt, maar eigenlijk
hebben we veel contacten met de lokale
bevolking gelegd. Het is een zeer waardevolle ervaring. En tegelijk houd je toch ook
rekening met de planeet.

Duurzaam reizen bestaat eigenlijk niet,
maar je kan je voetafdruk wel verkleinen

Kan deze manier van reizen ons iets
leren over de maatschappij?
We leven heel snel, ook als we reizen. We
willen zo veel mogelijk zien op zo weinig
mogelijk tijd. Ons dagelijks leven is erg
druk, dus het is sowieso waardevol om
daar afstand van te nemen. Wanneer je
twee dagen op een trein zit en nergens
heen kan, dan ga je die rust ook vanbinnen
voelen, als je ze toelaat ten minste. Je moet
het eigenlijk zelf meemaken om te begrijpen
wat zoiets met je doet. We hopen dat we
mensen ook geïnspireerd hebben, om na
te denken over de manier waarop zij reizen.
Denken jullie dat dit soort reizen ooit
toeristisch zal aanslaan?
Of treinreizen toeristisch zullen worden, is
moeilijk in te schatten. Het probleem is dat
je maar een beperkt aantal vakantiedagen
hebt. Dit soort reizen vraagt tijd, zowel bij
de voorbereiding als ter plekke. Je moet
er tijd voor vrijmaken. Sommige werkgevers houden er niet van dat je meer dan
twee weken vakantie neemt, zodat je er
niet kan voor kiezen om traag te reizen. Zij
dragen daarin dus een zekere verantwoordelijkheid. We zouden met zijn allen moeten
nadenken over wat we nu eigenlijk willen.
Willen we wel volledig onthaasten? Indien
we daar inderdaad meer tijd voor willen,
dan moeten we ook werken aan een maatschappij die ervoor openstaat.
***
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Beeldenstorm,
centrum van verbeelding
© Beeldenstorm

Sociaal-artistieke zorg

Z

Opgroeien in armoede zorgt vaak voor een laag zelfbeeld: zich artistiek kunnen uiten,
draagt bij aan het herstellen van het zelfvertrouwen en het vergroten van de weerbaarheid

orgen voor een warme, solidaire en inclusieve
samenleving, daar staat het vrijzinnig humanisme voor.
Dat ook kunst daartoe kan bijdragen, ligt voor velen
misschien minder voor de hand. Nochtans, muzische
creativiteit en maatschappelijk engagement gaan naadloos samen.
Een mooi voorbeeld uit de praktijk is Beeldenstorm, centrum van
verbeelding, een sociaal-artistieke oase in de Brusselse grootstad.
Hilde Vandervelde

Beeldenstorm ligt in Kuregem, een levendige wijk in hartje Anderlecht. Maar ook een
achtergestelde buurt. Dat betekent onder
meer slechte behuizing, hoge werkloosheid, lage inkomens, lage scholingsgraad,
gebrek aan groene ruimten. De meerder-
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heid van de bevolking is er van buitenlandse origine en een groot deel ervan is
jonger dan vijfentwintig jaar.
Kuregem behoort tot de armste wijken van
Brussel, zelfs van België. Met achterstellings-

factoren die weinig toekomstperspectieven
bieden en sociale uitsluiting in de hand
werken, is het ook een transitzone. Eens
de bewoners het iets beter hebben, ook al
is hun situatie nog steeds precair, zoeken
ze andere oorden op en zwerven ze uit naar
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Straatmeubilair en plantenbakken,
gecreëerd in het las- en keramiekatelier van
Beeldenstorm, toveren een kaal pleintje in
de stad om tot een gezellige rust- en zitplek
steden en gemeenten waar het goedkoop
wonen is.
In die omstandigheden is Beeldenstorm
een lichtpunt, een oord van schoonheid,
een plek waar inclusie en gelijkwaardigheid
vanzelfsprekend zijn. Al meer dan twintig
jaar inmiddels.
Drijvende kracht achter het centrum is
Nik Honinckx, directeur en oprichter van
Beeldenstorm, en zelf beeldend kunstenaar:
“Beeldenstorm staat voor een overvloed,
een storm aan beelden. In die zee van
prikkels en zintuiglijke sensaties zetten we
koers naar een verdraagzame en diverse
bestemming.” “Die uitwisseling tussen
mensen van verschillende culturen en
achtergronden is mooi om te zien”, beaamt
productieassistente Enna Halie.
Een storm aan beelden
Geen enkele dag bij Beeldenstorm is identiek.
Het zoemen van de naaimachines verraadt
de bedrijvigheid in het naaiatelier. Buurtbewoners leren er kleren herstellen, maar net zo
goed eigen creaties ontwerpen en realiseren.
In het keramiekatelier werkt de mix van
ervaren keramisten en leergierige beginnelingen inspirerend. Deelnemers van een
nabijgelegen buurtvereniging zijn zo fier op
hun keramische creaties dat ze besluiten
met de foto’s van hun werkstukken een
jaarkalender samen te stellen.

Het atelier immaterieel erfgoed brengt
leden van een seniorenvereniging en
jongeren uit naburige scholen bij elkaar.
Samen verfilmen zij oorlogsgetuigenissen.
De enen vertellen en getuigen, de anderen
zijn nieuwsgierig en stellen vragen.
In het dansatelier wordt naarstig geoefend
op de tonen van Born to Be Alive. De
dansers geven aan dat ze iedere week met
ongeduld naar dit moment uitkijken. Ze
beleven veel plezier aan het dansen én het
samenzijn.
Het Homelands-project brengt een duurzame dialoog op gang tussen lokale
burgers en nieuwkomers, meer bepaald
artiest-vluchtelingen. Samen met een textielkunstenaar ondernemen de enthousiaste
deelnemers een artistieke zoektocht naar
wat het betekent om je thuis te voelen, om
toe te behoren aan een stad, een gemeenschap, een wijk …
In het kortfilmatelier ervaren jongeren wat
het nut van teamwerk en organisatie is
om hun zelfbedacht verhaal tot een goed
filmeinde te brengen. Een teambuildingsactiviteit op maat van een groep jongvolwassenen die een leertraject bouw volgen.
Ook in het lasatelier gonst het van de bedrijvigheid. Een bank krijgt er stilaan vorm. Zitvlak
en rugleuning worden ingelegd met tegels uit
het keramiekatelier. De zitbank zal weldra,
samen met keramische plantenbakken,
verhuizen naar een pleintje in de buurt.

Het gebeurt er allemaal. En het is maar
een kleine greep uit de bedrijvigheid
die er heerst. Want dan hebben we het
nog niet gehad over de kunsteducatieve
projecten, de naschoolse activiteiten en
de sociaaleconomische werking. Of over
de eigen producties, de cd-opnames en
de concerten. Spreken van bedrijvigheid is
hier dus wel op zijn plaats.
Hoe gaat Beeldenstorm te werk?
Nik Honinckx: We willen ons niet vastpinnen op één of een beperkt aantal kunstvormen, maar werken multidisciplinair en
willen net kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines uitlokken. Door alle media
aan te wenden, trachten we een zo ruim
mogelijk publiek te bereiken, ook de verbaal
zwakkeren of anderssprekenden. Op die
manier werken we aan de democratisering
van de kunst. Tegelijk sporen we de meest
kwetsbaren aan om zich via muzische
werkvormen weerbaar op te stellen ten
opzichte van de sociale en maatschappelijke valkuilen die ze in het dagelijks leven
ervaren (muzisch verwijst naar de muzen
en slaat op alle kunstvormen, red.). Want
zich artistiek kunnen uiten, draagt bij aan
het vormen van een positief zelfbeeld, het
herstellen van het zelfvertrouwen en het
vergroten van de weerbaarheid. Door die
aparte methode en door onze bewuste
keuze voor bijzondere doelgroepen, slaan
we een brug tussen zowel het sociaalartistieke als het kunsteducatieve en het
sociaaleconomische netwerk. De enige
voorwaarde die we aan belangstellende
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Musici repeteren voor hun optreden in het
kader van de maandelijkse concertreeks
bij Beeldenstorm; in het aanpalende
zaaltje staken kinderen ondertussen hun
activiteiten om verbaasd mee te genieten
scholen, verenigingen en individuele deelnemers stellen, is actief te participeren aan
de buurtontplooiing.
Enna Halie: Belangrijk ook is de laagdrempeligheid van Beeldenstorm. Mensen
moeten te allen tijde de kans krijgen
om deel te nemen aan de activiteiten en
projecten. Financieel mag er geen enkele
belemmering zijn. Ook de artistieke vaardigheden zijn altijd op maat van de deelnemers.
Eerst wordt hen de basiskennis van de
artistieke discipline bijgebracht en daarna
kunnen ze zichzelf ontplooien. Maar wel
steeds onder deskundige begeleiding.
Laagdrempelig mag nooit betekenen van
lage kwaliteit.
Hoe ervaren deelnemers Beeldenstorm?
Wat vinden ze hier?
Enna: Wat telkens weer naar voren komt,
is dat ze zich hier thuis voelen. Ze vinden
hier een warme plek. Wie er ook komt,
iedereen wordt gewoon in de groep opgenomen, zelfs al werken ze niet aan hetzelfde
project of zitten ze niet in hetzelfde atelier.
Dat niemand hier wordt uitgesloten, is
essentieel. Ook de uitwisseling tussen de
verschillende culturen en achtergronden
speelt een belangrijke rol. Dat is zo mooi
om te zien.
Hoe kan kunst ertoe bijdragen dat
kinderen en jongeren weerbaarder
worden?
Nik: Veel kinderen en jongeren die in
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armoede opgroeien, hebben een laag
zelfbeeld. Dat wordt in de hand gewerkt
door de moeilijke omstandigheden waarin
ze leven: slechte huisvesting, één of twee
ouders werkloos, weinig groene ruimte
om te spelen. Ze lopen een leerachterstand op en raken gedemotiveerd op
school. Via artistieke expressie proberen
we te werken aan het zich durven uiten,
het zich goed leren voelen, het creëren,
het maken en meemaken van iets moois.
De begeleidende artiest haalt zijn inspiratie
en onderwerpen uit de opgelegde leerplannen. Hij gaat op een artistieke manier
om met die onderwerpen, in de school, in
de buurt en in de ateliers. De bedoeling
van onze kunsteducatieve projecten is dat
leerlingen en leerkrachten op een andere
manier naar de leerstof kijken. Niet via een
rechte weg, maar via een omweggetje,
via het creatieve spel dat de kunstenaar
iedere dag hanteert en waardoor hij zichzelf verrast en plezier vindt in zijn werk.
Creëren is spelen is leren. Die aanpak
helpt het zelfvertrouwen van de kinderen
en jongeren te sterken.
Er worden regelmatig toonmomenten
georganiseerd. Wat is daar het belang
van?
Nik: Tijdens die toonmomenten worden
de resultaten van de verschillende ateliers
en projecten aan het publiek getoond.
Want ook dat is belangrijk, het tonen van
het werk en de receptie ervan in de buurt.
Het gaat om een vorm van bewustmaking.

Want al te vaak wordt muzische vorming
als bijkomstig en zelfs verwaarloosbaar
beschouwd. “We sturen onze kinderen niet
naar school om te spelen”, is een regelmatig
terugkerende opmerking. Door ervoor te
zorgen dat de creaties een plek in de buurt
krijgen, gaan mensen het nut van muzische
vorming begrijpen. En worden buurtbewoners ook bij de projecten betrokken.
Dat kan verschillende vormen aannemen:
kinderen plaatsen zelfgemaakte verkeersborden aan de schoolpoort ter bevordering
van de verkeersveiligheid, reproducties van
werken krijgen een ereplaats in de hal van
een gebouw, affiches bij de plaatselijke kruideniers promoten gezonde voeding, straatmeubilair en plantenbakken, gecreëerd
in het las- en keramiekatelier, toveren een
kaal pleintje om tot een gezellige rust- en
zitplek …
De buurt, de stad is altijd aanwezig?
Nik: We beschouwen het als onze taak
om een positieve dynamiek in de buurt te
ontwikkelen. Dat kan niet door binnen de
muren van de ateliers te blijven. We gaan
samenwerkingen aan met alle mogelijke
buurtactoren: scholen, woonzorgcentra,
buurtverenigingen, de gemeente, het
OCMW, de wijkantenne van de politie,
het sociaal restaurant, de academie …
En uiteraard met de buurtbewoners zelf:
kinderen, ouders, leerkrachten, maar
ook winkeliers, kappers, dokters … Door
actoren en bewoners samen te brengen,
beogen we meer dan samenwerking
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Senioren vertellen en getuigen over hun
oorlogservaringen als kind; het atelier
immaterieel erfgoed van Beeldenstorm
maakt een documentairefilm met de
getuigenissen
alleen, we streven naar onderlinge kruisbestuiving.
Naast de sociaal-artistieke en kunsteducatieve projecten is Beeldenstorm
ook actief op het vlak van de sociale
economie?
Nik: Onze bedrijvigheid heeft ertoe geleid
dat we zelf een reeks toeleveringsactiviteiten
hebben uitgebouwd. Die zijn telkens gelinkt
aan onze artistieke werking: de drukkerij
werkt voor de non-profitsector, het naaiatelier
kan toneelkostuums en modeontwerpen
realiseren, het lasatelier kan theaterattributen,
decorelementen of straatmeubilair leveren,
enzovoort. Die bedrijvigheden worden
geleid door vakbekwame artiesten. Tegelijk geven de begeleiders hun kennis door
aan jongeren uit projecten deeltijds leren
deeltijds werken, aan jongeren die een
persoonlijk ontwikkelingstraject volgen, en
aan zogenoemde doelgroepmedewerkers.
Enna: Bij doelgroepmedewerkers gaat het
om volwassenen die in de maatschappij
uit de boot zijn gevallen en vaak niet in het
reguliere arbeidscircuit terechtkunnen. Zij
volgen een traject van één of twee jaar bij
ons. Het gaat om mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Beeldenstorm
is dan een goede stap om hun vaardigheden - al dan niet artistieke - aan te sterken
en hun arbeidsattitudes te versterken. Wij
ondersteunen en begeleiden hen, zodat ze
(opnieuw) aansluiting kunnen vinden bij het
reguliere arbeidscircuit.

Hoe ervaren doelgroepmedewerkers
Beeldenstorm? Krijg je vaak respons
van hen?
Enna: Dat is individueel heel verschillend.
Wanneer ze aangeven dat ze hun periode
hier positief ervaren, dan doet je dat wel
iets. Of wanneer iemand heel erg bij de
werking van Beeldenstorm betrokken is en
niet alleen in zijn ‘hokje’ zit, maar meedenkt
met de andere disciplines. Als je dat ziet
gebeuren, dan geeft je dat ook voldoening.
Ooit gaf een doelgroepmedewerker me
een doosje met mijn lievelingsthee om me
te bedanken. Dat was zo’n mooi moment.
Hij wilde graag iets terugdoen en dat heeft
me persoonlijk aangegrepen. Niet omdat
het iets materieels is, wel het gebaar op
zich. Maar het leukste is natuurlijk wanneer
mensen, eens ze hun traject hier hebben
voltooid, nog eens langskomen of aan
onze activiteiten deelnemen. Wanneer ze
zelf ook het gevoel hebben dat ze er iets
aan hebben gehad, zowel op menselijk als
professioneel vlak.
Zijn er ook moeilijke momenten?
Enna: Het blijft moeilijk dat doelgroepmedewerkers aan het einde van hun traject
bij ons, niet kunnen blijven. De vaste ploeg
moet zich telkens aan andere medewerkers
aanpassen, maar erger nog is dat de
middelen voor doorstroming zo beperkt
zijn geworden. Vaak willen ze hier ook helemaal niet weg. Je merkt dat ze zich dan
zorgen beginnen te maken. Ze beseffen dat
ze nadien op eigen kracht verder moeten

en dat ze mogelijk opnieuw een stap
achteruitgaan. Dat is heel triest om te zien.
Sommigen vinden een baan, we hebben
ook een costumier begeleid die nu een
eigen zaak heeft geopend, maar lang niet
iedereen slaagt erin een job te vinden.
Wat is je persoonlijke drijfveer?
Enna: Ik heb vroeger altijd voor artistieke
projecten in de privésector gewerkt. Dat ik
inmiddels hier aan de slag ben, betekent
voor mij dat ik de gelegenheid krijg om iets
aan de maatschappij terug te geven. Dat
klinkt heel groots, maar alle kleine beetjes
helpen. En dat is wat we hier met Beeldenstorm willen bereiken: de maatschappij
helpen, ondersteunen en versterken.
Nik: De missie van Beeldenstorm bestaat
erin te revolteren tegen vastgeroeste clichés
en dwarsliggen voor ieder vooroordeel en
doemdenken. Vandaar dat we muzische
activiteiten aanbieden en verspreiden,
ook daar waar men denkt dat men onze
inspanningen zal overstemmen met taboes
en onverschilligheid. En daar wil ik me blijvend voor inzetten.

Meer weten?
www.beeldenstorm.be
www.facebook.com/Beeldenstormvzw
lidvereniging van deMens.nu
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Onzichtbare zorg

“

© Joke Goovaerts

© Stijn Bollaert

Impact van architectuur op zorg

Onzichtbare zorg is zorg die in het maatschappelijk
leven en de publieke ruimte is geïntegreerd; zo krijgen
zorgbehoevenden een plek binnen de samenleving,
zoals in het woonzorgcentrum De Drie Platanen in
Oostende wordt bewerkstelligd
Annelies Augustyns, architecte
Team Vlaams Bouwmeester

Architectuur kan een enorme impact hebben op de
manier waarop mensen zorg beleven”, zegt Annelies
Augustyns. Zij is architecte en sinds 2009 maakt ze deel uit van
het Team Vlaams Bouwmeester, dat momenteel door Leo Van
Broeck wordt geleid. “Een van onze hoofddoelstellingen is de
kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen te verbeteren.”
Joke Goovaerts
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In De Drie Platanen wordt de stad
werkelijk binnengetrokken en bestaat er
interactie tussen de bewoners van het
woonzorgcentrum en de buurtbewoners
In dichtbevolkte en verstedelijke regio’s
waar ruimte schaars is, zoals in Vlaanderen, is het van groot belang om de zorg
ruimtelijk in de woon- en leefomgeving in
te bedden. Met de toenemende vergrijzing
is dat een hele uitdaging. Er zullen meer
mensen zijn die zorg nodig hebben. In
2050 zouden er in Vlaanderen volgens
demografische prognoses 800.000 extra
65-plussers zijn en 300.000 extra inwoners
ouder dan 85 jaar. Dat betekent dat 28%
van de bevolking ouder zal zijn dan 65,
tegenover 18% vandaag. Het gaat echter
niet alleen om de kwantiteit, maar ook
over de kwaliteit. Om hierop een waardig
antwoord te bieden, zullen nieuwe innovatieve concepten ontwikkeld moeten
worden. Het Team Vlaams Bouwmeester,
een organisatie binnen de Vlaamse overheid, ondersteunt en begeleidt publieke
bouwheren of opdrachtgevers bij de
opstart van hun bouwprojecten en wil
vooral actief bijdragen aan een begeleidende, adviserende en kwaliteitsbewakende rol.
De vorige bouwmeester, Peter Swinnen,
plaatste het maatschappelijk thema zorg
op de agenda door de lancering van de
pilootprojecten Onzichtbare Zorg. Die
projecten onderzoeken hoe we als maatschappij kunnen samenleven in een wijk
of stad met een divers aanbod aan woontypologieën, zoals collectief en intergenerationeel samenwonen, cohousing en
kangoeroewonen. De pilootprojecten
halen de zorg uit haar klassieke cocon.

Het gaat niet alleen over infrastructuur
voor ouderen of personen met een beperking, maar evenzeer over de noden van
jonge gezinnen met kinderen of mensen
die in een tijdelijke zorgsituatie zitten en
zelfstandig willen blijven functioneren.
Annelies Augustyns geeft graag toelichting bij de missie van het Team Vlaams
Bouwmeester.
In België is vergrijzing vaak synoniem
met het bouwen van meer serviceflats
en woonzorgcentra, maar kunnen we
er ook anders over denken? Welke rol
kan architectuur spelen?
Er is een heel belangrijke rol voor de
opdrachtgevers weggelegd. Je kan pas
een innovatief project ontwikkelen als je
een ambitieuze bouwheer hebt. Het is
cruciaal dat de opdrachtgever zijn ambities
goed formuleert. Wat wil je bereiken voor
de bewoners? Wat zijn de doelstellingen
voor het personeel? Voor de vrijwilligers?
Hoe ga ik bezoekers ontvangen? Welke
positie wil ik in de stad of dorpskern
innemen? Als dat eenmaal goed is geformuleerd, dan hebben we een projectdefinitie.
Dan lanceren we een open oproep voor
architecten. Uit de lijst van kandidaten
selecteren we vijf verschillende ontwerpteams die een eerste schets maken als
antwoord op de projectdefinitie. Wij ondersteunen en begeleiden de hele procedure.
Wij koppelen ook opdrachtgevers aan
elkaar, zodanig dat de verworven expertise
niet verloren gaat. Nieuwe innovaties kan
je pas echt aftoetsen als ze gebouwd zijn.

Wat zijn dan de ervaringen van de bewoners en van de mensen die er werken?
Hoe kan architectuur bijdragen aan
minder vereenzaming? Hoe kan architectuur mensen beter met elkaar
verbinden?
Vandaag zien we nog te veel grote ‘zorgfabrieken’ die buiten de centra liggen en
alleen met de auto bereikbaar zijn. Zorg is
momenteel nog te veel onttrokken aan de
wijk of stad en aan de samenleving. Zorgbehoevenden, zieken, ouderen, dementerenden en revaliderenden willen mee
blijven deelnemen aan het dagelijkse leven.
Anders krijg je problemen van isolement
en vereenzaming. De pilootprojecten die
we in 2012 hebben opgestart, pleiten voor
onzichtbare zorg. Dat is zorg die niet meer
is afgezonderd van, maar geïntegreerd in
het maatschappelijk leven. Een zorg die
is ingebed in het dagelijks bestaan en in
de publieke ruimte. Daarbij is het ook een
opgave van de stad of wijk om de publieke
ruimte leefbaarder te maken. Zorgbehoevenden moeten een plek binnen de samenleving krijgen.
Heb je daar voorbeelden van?
In het nieuwe woonzorgcentrum De Drie
Platanen in Oostende bijvoorbeeld wordt
de stad werkelijk binnengetrokken. Door
het gebouw loopt de groene wandeling. De
cafetaria is open voor passanten. Bewoners
hebben zicht op wat er in de straat en het
park gebeurt en kijken dus niet op een
parking. Er zijn tuinen, waar ook buurtbe-
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Huis Perrekes in Oosterlo is een
ander voorbeeld van een bijzondere
woonzorgomgeving: het biedt begeleid
wonen voor mensen met dementie aan,
ingebed in een gewone woonbuurt;
in het tuinpaviljoen vinden concerten,
tentoonstellingen en andere evenementen
plaats
woners terechtkunnen om te tuinieren. Zo
ontstaat er interactie met de bewoners en
krijg je een mix. De omgeving wordt aangepast, maar ook de leefomgeving. Er zijn
bijvoorbeeld ook geen doodlopende gangen
meer. Dementerende bewoners hebben zo
de indruk dat ze kunnen rondwandelen in
plaats van de gang op en af te lopen. Er
geven niet alleen kamers op de gang uit,
maar er zijn ook rustgevende patio’s met
zithoeken. In De Drie Platanen hebben
architecten van het bureau Bovenbouw
Architectuur de klassieke zorgomgeving met
een geruststellende dosis huiselijkheid opgeladen: een leefruimte met ruim dakterras,
huiselijk meubilair, fluwelen muurwanden,
een keuken met inkijk, kunstwerken … Het
geeft allemaal een andere beleving en architectuur kan hier dus een belangrijke impact
hebben. De opdrachtgever kreeg in oktober
dan ook de Prijs Wivina Demeester voor
excellent bouwheerschap 2019. Die prijs
bekroont opdrachtgevers die met hun voorbeeldig ontwikkelingstraject, doordachte
aanpak en zin voor vernieuwing kwaliteit
vooropstellen.
Nog andere voorbeelden?
Een nominatie voor excellent bouwheerschap ging ook naar Huis Perrekes in
Oosterlo. Dat is een ander voorbeeld van
een bijzondere woonzorgomgeving. De
vzw biedt begeleid wonen voor mensen
met dementie aan, ingebed in gewone
dorpen en woonbuurten. Vijftien bewoners wonen samen in een groot huis.
Architecten van NU Architectuuratelier
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ontwierpen drie gastenkamers ingericht
voor familie en twee kleine appartementen
voor begeleid wonen. Er zijn ruimtes voor
studiebezoeken of artistieke residenties
voorzien. Een uitbreiding van de villa
herbergt tien kamers voor kortverblijf, een
ruimte voor kinesitherapie, een dokterspraktijk, een ruimte voor muziektherapie
en een ontvangst- en vergaderruimte.
De grote tuin wordt opengesteld voor de
buurt en centraal in de tuin staat een paviljoen met vleugelpiano waar concerten,
tentoonstellingen en andere evenementen
plaatsvinden.
Zorg kan anders georganiseerd
worden?
We moeten zorg onderling anders organiseren. Mensen beslissen vandaag graag
zelf over hun manier van zorgverlening en
ook de opdrachtgevers spelen daar op in.
Ze denken ambitieuzer, want patiënten
zijn eerder klanten geworden. Zorg anders
organiseren, betekent ook dat we niet
alleen over de zorgbehoevenden praten.
We moeten ook denken aan de mensen
die in de zorg werken, als werknemer
of als vrijwilliger, en aan de familie en de
bezoekers. Zij moeten makkelijk op de
bestemming raken en zich eveneens
goed voelen in de ruimte. Zorg is ook iets
flexibels. Met de projecten denken we aan
de toekomst en aan duurzaamheid. De
vergrijzing zal een piek hebben in 2050,
maar daarna zien we een curve die naar
beneden gaat. Je moet die gebouwen dan
een andere bestemming kunnen geven en

ombouwen overeenkomstig andere en
nieuwe noden.
Gemengd wonen zoals cohousing,
kangoeroewonen … is een nieuwe
trend. Is er een mentaliteitswijziging?
Er zijn mooie voorbeelden van intergenerationele projecten. Bij 1Toit2Ages bijvoorbeeld koppelen ze alleenstaande senioren
aan studenten. Mensen willen meestal om
emotionele redenen hun vaak te grote woning
niet verlaten of hebben angst om naar een
serviceflat of woonzorgcentrum te gaan. En
voor studenten is het dikwijls moeilijk om
een betaalbare kamer te vinden. Bij dit soort
projecten betaalt de student niet veel, maar
doet bijvoorbeeld wel de boodschappen. Er
is dus een win-winsituatie. Ook de sociale
huisvestingsmaatschappijen denken meer
en meer na over hoe alleenstaande senioren
kunnen samenleven en faciliteiten delen. Zo
worden er voor alleenstaande senioren woonunits met gemeenschappelijke ruimten en
een grote keuken voorzien. Ze kunnen elkaar
helpen met koken, boodschappen doen,
vrijetijdsactiviteiten uitvoeren … in samenwerking met vrijwilligers. Dergelijke projecten
bieden een antwoord op de vereenzaming en
verarming van alleenstaande ouderen uit de
buurt. Het is een solidair en betaalbaar alternatief voor een woonzorgcentrum.

Meer weten?
www.vlaamsbouwmeester.be
www.pilootprojectenzorg.be

Door

Zorg in de klas
Leerkrachten doen zoveel meer dan leerlingen onderwijzen.
Ze zorgen voor een veilige omgeving waar jongeren zichzelf
kunnen ontplooien. Een hele uitdaging.
Klasse.be biedt inspirerende tips en ervaringen hoe je leerlingen die te kampen hebben met piekeren, faal- en spreekangst, hypersensitiviteit … kan ondersteunen.
Die tips zijn overigens niet alleen bruikbaar in de klas, maar
ook op de werkvloer.
Meer informatie op:
www.klasse.be/thema/zorg-en-welbevinden

Zorg voor de natuur
Met haar capability-benadering* gaat de Amerikaanse filosofe
Martha Nussbaum op zoek naar een denkkader om de belangrijkste elementen van levenskwaliteit van mensen in rekening te
brengen bij het vergelijkend onderzoek tussen samenlevingen
op het vlak van fundamentele rechtvaardigheid.
In haar onderzoek laat zij zich ook in met de capabilities van
niet-menselijke dieren. Zij verklaart daarmee de discussie voor
geopend: van wie/wat nemen we de capabilities in aanmerking?
Een van de in haar ogen fundamentele capabilities van de
mens is het in staat zijn te leven met zorg voor (en in relatie met)
dieren, planten en de wereld van de natuur. Die capability kan
worden verantwoord omdat we als mens relaties aangaan met
niet-menselijke wezens (die ook als intrinsiek waardevol kunnen
worden gekenmerkt).
In een leergesprek kan dat leiden tot de bespreking van allerlei
vragen:
• Kan ook dieren onrecht worden aangedaan?
• Hebben zij ook rechten en hoe (op welke basis) kunnen we
die vastleggen?
• Kunnen we via die capability-benadering een politiek draagvlak
bekomen om structureel in te grijpen op de voedselindustrie en
in te zetten op de ‘productie’ van kunstmatig vlees, gewonnen
uit het kweken en synthetisch verwerken van stamcellen?
* Martha Nussbaum ontwikkelde, samen met econoom Amartya
Sen, een ontwikkelingsmodel waarmee de stand van de menselijke ontwikkeling kan worden bepaald, gebaseerd op capabilties
die antwoord geven op simpele vragen als: Wat kan elke mens
doen en zijn? Welke reële mogelijkheden staan voor hem of
haar open?
Bron: Mogelijkheden scheppen. Een nieuwe benadering van de
menselijke ontwikkeling, Martha Nussbaum, Ambo, 2012.

Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Goede doelen
Wil je als effectieve altruïst de wereld verbeteren, maar weet
je niet welk goed doel te steunen?
De Koning Boudewijnstichting heeft een website waarbij ze
betracht betrouwbare informatie over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen te geven.
Meer informatie op: www.goededoelen.be

Gezegd
“Het is beter het goede te willen, dan de waarheid te kennen.”
- Francesco Petrarca, Italiaanse dichter en schrijver.
“Leef, en wees gelukkig, en maak anderen gelukkig.”
- Mary Shelley, Engelse schrijfster.
“Waar leven we voor als het niet is om elkaar het leven minder
moeilijk te maken?”
- George Eliot, Engelse schrijfster en dichteres.
“Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt.”
- Jeroen Brouwers, Nederlandse romanschrijver.
“Wij zijn allemaal slechts mens geworden in de mate waarin
we van mensen hebben gehouden en in de gelegenheid
waren van ze te houden.”
- Boris Pasternak, Russische dichter, schrijver en componist.

Leestip
In zijn boek Effectief altruïsme pleit de Australische filosoof Peter
Singer voor solidariteit gestoeld op redelijkheid. Hij onderzoekt
hoe we als mens op een efficiënte en effectieve manier onze
medemens kunnen helpen.
Peter Singer is een utilitarist en beoordeelt morele waarden op
basis van hun bijdrage aan menselijk welzijn én aan dat van
andere dieren.
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