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vrijzinnig humanistisch tijdschrift 
voor iedereen

Filip Meirhaeghe over zingeving en geluk

“Blijven leren, evolueren 
en jezelf ontwikkelen”
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ommil Foo zingt in een lied: “Kom hier 
dat ik u aan mijn borst druk, kom aan 
mijn hart … kom hier dat ik u draag.” Van 
die woorden gaan troost en warmte uit. 
Zorg is meer dan een bed, bad, brood 
alleen. Het is voelen en ook luisteren, 
mensen het recht geven om gezien te worden, 
het recht op een liefdevol en betekenisvol leven.

Zorg moet mensen ondersteunen en hen in hun kracht laten staan. Het dossier in dit magazine 
gaat over zorg, niet toevallig een kernthema van deMens.nu.

Welke plaats krijgt zorg binnen de samenleving van vandaag en morgen? Wetenschappelijke 
innovatie en maatschappelijke verandering hebben door de eeuwen heen het denken over zorg 
beïnvloed. Zo heeft de vrijzinnig humanistische gemeenschap binnen het zorgsysteem altijd 
succesvol geijverd voor meer zelfbeschikking. Ook het belang van existentiële zorg wordt niet 
over het hoofd gezien in het dossier, getuige een gesprek met vier moreel consulenten.

Verder vind je tal van inspirerende verhalen over hartverwarmende ideeën, verrassende projecten 
en bijzondere initiatieven. Zoals een buurtwinkel, ontmoetingsplaats en dienstverleningscentrum, 
gelegen in een piepklein dorp en gerund door mensen met een beperking. Of een woonzorg-
centrum waar bewoners en medewerkers outside the box denken en zoveel mogelijk zelf bepalen 
hoe hun zorg, maaltijden en vrijetijdsbesteding eruitzien. Of een sociaal-artistiek centrum in de 
grootstad waar jong en oud de buurt doet bruisen van creativiteit. In al die verhalen gaat het om 
een plek die verbindt, verwarmt, en waar voor elkaar wordt gezorgd.

Dat ook ruimtelijke ordening een impact heeft op de manier waarop mensen zorg beleven, vertelt 
een architect van het Team Vlaams Bouwmeester. Innovatieve projecten gaan vereenzaming tegen 
en verbinden mensen met elkaar. Hoe bouwen kan bijdragen aan een onzichtbare vorm van zorg.

Een ander aspect van zorg ten slotte is zorg voor de planeet. Dat kan onder meer door duurzamer 
te reizen, zoals twee jongeren getuigen die met de trein naar Kazachstan sporen. Het leven 
vertraagt en een avontuurlijke tocht ligt in het verschiet.

Denk voor jezelf, zorg voor elkaar. Op de kunst van het leven. En veel leesplezier.

Esther Meuwis

K

Van de redactie

Denk voor jezelf,
 zorg voor elkaar
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Inhoud

Dit magazine bevat een toegankelijke mix van luchtige en diepgravende 
artikels over eigentijdse onderwerpen die verband houden met vrijzinnig 
humanisme.

Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal

De verantwoordelijkheid voor zin en moraal ligt voor vrijzinnig humanisten 
bij de mens. We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en 
nu, en dat doen we met respect voor de keuze van anderen en voor de 
natuur. We streven daarom ook naar een warme en solidaire democratische 
samenleving waar elk individu zich ten volle kan ontplooien. Hoewel 
iedereen anders is, zijn we gelijkwaardig en moeten we onszelf kunnen zijn.

Vrijzinnig humanisten kijken kritisch naar de wereld en naar zichzelf

We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen, maar oordelen zelf 
wat goed is en wat slecht. Dé waarheid bestaat immers niet en dus kan 
niemand die opleggen. Daarom stellen we alles in vraag tot we nieuwe 
inzichten hebben. Het is onze ultieme vrijheid: het mogen veranderen van 
mening.

Vrijzinnig humanisten zijn een bont allegaartje

Jong en oud, rijk en arm, uit alle hoeken van de wereld … We geven allen 
zelf zin aan ons leven en maken er samen het beste van. Hier en nu en met 
vertrouwen in de toekomst.

deMens.nu Magazine is er voor vrijzinnig humanisten, maar ook voor 
iedereen die zich betrokken voelt bij onze samenleving en zeker ook voor 
nieuwsgierigen.
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Een vrijzinnig 
humanistisch 

magazine voor 
iedereen
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Interview met 
Filip Meirhaeghe

“Een mens 
is nooit af”



Wat onderscheidt een topsporter van een gemiddelde 
mens?
Je bent net dezelfde mens, hoor, maar je leidt wel een ander 
leven en dat begint heel geleidelijk aan. Ik kom zelf niet uit een 
sportfamilie, en mijn turnleerkracht vertelde mij later dat ik zeker 
geen uitzonderlijke l eerling w as. M aar i k h ad w el e en t alent 
- zoals elke mens wel een of ander talent heeft. En dat heb je ook 
nodig: hoe graag je het ook wil, zonder talent ga je geen wereld-
topper worden. Ik ben dus begonnen als typische kleine jongen 
die zich gewoon wat wilde amuseren. Maar toen bleek dat ik 
talent had, stimuleerde mijn vader mij wel. Hij was veeleisend, 
maar ik was eigenlijk net zo. Wat vrijblijvend begon, werd steeds 
serieuzer. Eindigde ik tiende op een wedstrijd, dan wilde ik de 
volgende keer negende zijn. I k v oelde d at i k h et k on, d us i k 
wilde mezelf telkens overtreffen. En dat hebben alle topsporters 
gemeen: de wilskracht om het steeds beter te doen. Meer 
trainen, op je voeding letten, jezelf steeds verder pushen, en 
plots is het zo ver, dan kan je van je sport leven. Dan wordt de 
focus compleet, natuurlijk. Ik ben overtuigd van de uitdrukking 
“waar een wil is, is een weg”, maar de wil moet wel sterk genoeg 
zijn. Nu heb ik die drang om te winnen helemaal niet meer. Als ik 
nu door mijn maten word ingehaald, dan lig ik daar niet wakker 
van. En voor hen is het eigenlijk extra p lezant. P lezier dat ze 
hebben, als ze mij verslaan. (lacht)

Hoe blik je nu terug op die totale inzet van toen?
Ik kan me eerlijk gezegd niet meer inbeelden dat ik toen zo leefde. 
Ik heb mij onvoorstelbaar hard ingezet voor mijn sport. Een sport-
psycholoog vroeg me in die dagen om een lijstje te maken met 
de belangrijkste dingen in mijn leven. Helemaal bovenaan stond: 
olympisch kampioen worden. Hij vroeg: “Is dat écht het belang-
rijkste voor jou?” En ja, dat was het. Die mens begreep dat niet. 
Op een bepaald moment leefde ik als een pater, gefocust tot en 
met, en zat ik zowel lichamelijk als geestelijk aan mijn limiet. Mijn 
moeder zegt dat ik mij mentaal kapot heb gekoerst. En het is een 
feit: ik ben mentaal veel minder sterk dan vroeger, veel wissel-
valliger ook. Depressies zijn mij niet vreemd.

Je bent daar vrij open over, over je psychische muize-
nissen.
Veel mensen met miserie kunnen daar niet over spreken, of zijn bang 
om erover te praten. Maar het is geen schande om je triestig te 
voelen of om hulp te zoeken - dat leer je ook in therapie trouwens. 
Babbelen met een psycholoog is sowieso zinvol, je hoeft er zelfs niet 
depressief voor te zijn. Natuurlijk kan je ook met je vrienden en je 
familie praten, maar vaak zullen die jou alleen maar bevestigen in je 
eigen verhaal en visie. Terwijl een psycholoog je een invalshoek geeft 
die van buiten je eigen kleine wereld komt, en dat is belangrijk voor 
je eigen inzichten. Ook als bondscoach stuur ik wielrenners naar de 
psycholoog, als ik merk dat ze daar nood aan hebben.

Filip Meirhaeghe: wereldkampioen mountainbike in 2003, 
olympisch zilver op de Spelen van 2000. In die periode was zijn 
sport zijn voornaamste, misschien wel zijn enige focus. Vandaag is 
mountainbike nog steeds zijn passie. De job als bondscoach is hem 
op het lijf geschreven. Maar zijn focus ligt ondertussen toch elders: 
bij zijn gezin. Tevreden zijn met je leven zoals het is, dat is nu zijn 
definitie van geluk.

 Vrijheid als hoogste goed

Lieve Goemaere - foto’s © Jeroen Vanneste

Onderhuids

Interview met 
Filip Meirhaeghe
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“Tevreden met 

wat je hebt, met 

waar je staat”

Ben je als bondscoach even streng voor je mountainbikers 
als je voor jezelf was?
Ik heb geleerd dat je als ex-topsporter niet de norm bent. Je 
mag niet vergelijken, en je verhalen van “in mijn tijd was dat toch 
helemaal anders”, houd je ook best voor jezelf. Ik geef wel toe: 
als een van mijn pupillen het naar mijn gevoel ietsje te relaxed 
aanpakt, dan heb ik het daar niet altijd even gemakkelijk mee. Ik 
moest mezelf kapot trainen om te geraken waar ik wilde, maar 
iemand anders moet op zondagavond misschien een glas wijn 
drinken om datzelfde doel te bereiken. Dat inzien en aanvaarden, 
is een belangrijke les geweest. Als coach moet je jezelf voort-
durend bijschaven. Ik volg ook geregeld cursussen om beter te 
worden in mijn functie. Ik probeer sowieso constant bij te leren.

Wat vind je nog belangrijk in je leven?
Gelukkig zijn, zeker? Al is mijn beeld van geluk de laatste jaren 
erg geëvolueerd. Op jonge leeftijd denk je: geluk, dat is constant 
in staat van opperste euforie zijn. Maar gaandeweg speel je die 
naïviteit kwijt. Nu is gelukkig zijn voor mij tevreden zijn met mijn 
gezin, met wat ik heb, met waar ik sta in het leven. Ik ben veel 
rustiger worden. Als jonge kerel piekerde ik echt over de zin van 
het leven, over het waarom van ons bestaan. Ik heb nog steeds 
geen antwoord, maar de vragen zijn gewoon minder relevant 

geworden. Gezondheid is natuurlijk ook van groot belang, nog zo’n 
cliché. Kan je het ene afwegen tegenover het andere? Gezond-
heid tegenover geluk? Ik denk het niet. Sommige mensen hebben 
op gezondheidsvlak niets te klagen, en voelen zich toch niet 
gelukkig. Anderen sukkelen met allerhande ziekten en kwaaltjes, 
en slagen er wel in tevreden in het leven te staan.

Zelf werd je vader van een zoontje met een mentale beper-
king.
Dat klopt. Laat ons eerlijk zijn: een mentaal gehandicapt kind, dat 
stond niet op mijn verlanglijstje. Van niemand, denk ik. Niets wees 
ook die richting uit, alles leek normaal bij zijn geboorte. Na een half 
jaar maakte Kind en Gezin zich al wat zorgen, terwijl wij dachten: 
ach, laat dat ventje toch op zijn eigen tempo groeien. Maar wat 
later viel het ons ook op dat er iets niet klopte. In het Centrum 
voor Ontwikkelingsstoornissen van het Universitair Ziekenhuis 
Gent werd het bevestigd: de hersenen van Thomas zijn niet 
ontwikkeld zoals het hoort. Dat was echt een zware klap. Wat 
er precies scheelt, weten we niet. Ondanks de vele genetische 
onderzoeken is er geen syndroom gevonden. Dat maakt dat 
omgaan met hem een proces van trial-and-error is. Omdat 
Thomas niet kan praten, en ook geen gebaren opneemt, is het 
vooral zoeken naar manieren om met hem te communiceren. Hij 
is nu negen, en we merken dat het hem steeds meer frustreert 
dat hij zich niet verstaanbaar kan maken.

Durven denken
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Onderhuids

Hoe heeft de beperking van Thomas je leven beïnvloed?
Als ouder heb je sowieso bepaalde verwachtingen van je kind, 
en die werden plots allemaal van tafel geveegd. Het werd ons 
letterlijk gezegd: “Vanaf vandaag heb je voor Thomas geen 
plannen meer, geen verwachtingen. Trek overal maar een streep 
door.” Heel moeilijk om te slikken, hoor. We hebben tijd nodig 
gehad om dat te kunnen plaatsen, en dan heb ik het nog niet 
over aanvaarden. Bij momenten is het nog altijd niet gemakke-
lijk. Want aan de ene kant mag je geen plannen maken en moet 
je van dag tot dag leven. Maar aan de andere kant moeten wij 
de toekomst van Thomas toch al voorbereiden. Wat als wij er 
niet meer zijn? Daar moeten wij nu al aan denken. Ook Bo, zijn 
grote broer van elf, is daarmee bezig. Nochtans proberen wij 
hem zoveel mogelijk te sparen van zulke zorgen. Bo ziet Thomas 
graag, al krijgt hij amper reactie van hem. Ja, soms krijgt hij 
Thomas aan het lachen, maar evengoed krijgt hij een kopstoot, 
of trekt Thomas aan zijn haar. Naar de bioscoop gaan met onze 
twee zonen, dat is simpelweg uitgesloten, maar dat is dan 
nog een banale kwestie. Veel groter is de impact van Thomas’ 
levenstempo op ons hele gezin. Bo heeft het daar soms wel 
lastig mee, begrijpelijk ook. Mijn vrouw is stewardess, en telkens 
ze haar vluchtschema krijgt, moeten wij onze agenda’s naast 
elkaar leggen en een volledige planning maken voor de weken 

die volgen. Dat is best veel puzzelwerk, want naast bondscoach 
ben ik ook eerste schepen in Maarkedal. Dat betekent vaak 
’s avonds vergaderen. Zowel mijn vrouw als ik hebben erg onregel-
matige uren, maar we moeten wel elk uur van de dag geregeld 
krijgen. Alles staat in functie van Thomas.

Ik denk dat elke ouder fier op zijn kinderen is, en ik heb het Bo 
onlangs nog gezegd: “Je bent een superbroer.” Hij blijft natuur-
lijk een kind op wie we soms eens kwaad moeten zijn, wanneer 
hij buiten de lijntjes kleurt. Maar hij is ook zeer empathisch en 
opmerkzaam. Als er iets met iemand scheelt, is hij de eerste om 
naar die persoon toe te stappen en te kijken of hij kan helpen. 
Het werd op school ook letterlijk benoemd: “Bo groeit anders 
op en wij merken dat.” En het klopt, hè, Bo groeit niet op in een 
standaardgezin. Mijn vrouw en ik worden psychologisch bege-
leid en in die begeleiding wordt over ‘bijzonder ouderschap’ 
gesproken. Klinkt wel goed, maar geloof me: bijzonder ouder-
schap, daar zit je niet op te wachten. Los van hoe graag ik onze 
Thomas ook zie, hè, begrijp me niet verkeerd.

Knap dat je desondanks toch kan zeggen: “Mijn leven is 
oké, ik ben tevreden.”
Dat is ook een van die lessen die je in de loop van je leven 
leert: je hebt niet alles zelf te kiezen. Kijk maar naar Thomas: die 
jongen heeft gewoon een slecht lotje getrokken. En uiteindelijk 

 Eén voor allen, allen voor één 
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Onderhuids

hebben wij dan nog geluk dat wij hem hier in België kunnen laten 
opgroeien. Er zijn natuurlijk paradijzen in de wereld waarvan je 
denkt: wow, hier zou ik ook wel kunnen aarden. Maar het leven 
draait niet om zulke mooie plaatjes. De therapieën voor Thomas 
op school kosten elke maand een maandloon. Wij kúnnen dat 
gewoonweg niet zelf bekostigen, mijn vrouw en ik zouden er 
allebei een job moeten bijnemen. Maar dankzij het Belgische 
solidariteitssysteem kunnen we Thomas toch zoveel mogelijk 
kansen bieden, binnen de beperkte mogelijkheden die hij heeft. 
Hij heeft alles moeten leren onder begeleiding, zelfs gewoon 
zitten en zijn eten kauwen. Stel je voor dat die therapieën er 
niet waren geweest. Dan was onze zoon een grote sukkelaar 
geweest.

Je hebt vast wel leren relativeren?
Heel zeker. Jammer genoeg, eigenlijk. Wanneer ik mensen hoor 
die veel kunnen relativeren, denk ik altijd: jij hebt vast al een en 
ander in je leven meegemaakt. Hoe meer miserie je hebt gehad, 
hoe beter je dat kan. En dan erger je je wel eens aan mensen 
die het niet kunnen. Soms zegt men mij: “Chapeau, voor de 
manier waarop je met Thomas omgaat.” Maar ik verdien daar 
geen applaus voor. Je hebt gewoon geen keuze als ouder. Stel 

dat het jou overkomt, dan doe je net hetzelfde: je doet voort, je 
kan niet anders. Maar ik probeer me niet druk te maken om zulke 
uitspraken. Ik kijk naar wat ik heb, en naar wat er goed gaat. Als 
ik Thomas ’s morgens uit zijn bed haal, kraait hij van het lachen. 
Niemand weet waarmee hij lacht, maar die jongen is gelukkig 
dat er weer een dag is aangebroken en is ons zonnetje in huis. 
Hij is erg gevoelig voor sfeer en die creëer je eigenlijk zelf. Opge-
wekt zijn, vrolijke woorden, een vriendelijk gezicht. Een blije “Hé, 
Thomas, goedemorgen!” en je hebt hem mee. En zelf ben je dan 
ook vertrokken.

Sommige mensen vinden in zulke situaties steun en kracht in hun 
geloof, en dat vind ik prima: als het hen vooruithelpt, waarom 
niet? Voor mij werkt dat niet. Nochtans ben ik katholiek opge-
voed, en ben ik zelfs nog voor de kerk getrouwd. Maar in de 
loop der jaren ben ik dat geloof toch kwijtgespeeld. ’t Is over, ik 
ben ervan af. (lacht) Ik hamer op respect en verdraagzaamheid, 
en op kritisch denken: niet zomaar alles klakkeloos aanvaarden. 
Ik probeer Bo ook bij te brengen dat hij geen vooroordelen mag 
hebben. Wat helemaal niet zo simpel is, want eigenlijk zitten we 
er vol van, zijn we er zelfs mee opgevoed. Dat merk je als je daar 
eens bewust bij stilstaat. Vandaar ook mijn pleidooi om altijd te 
blijven leren, te evolueren en jezelf te blijven ontwikkelen. Een 
mens is nooit af.

 Atheïst tot in de kist

“Hameren op 

respect en 

kritisch denken”
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Sinds oktober 2019 heeft Vlaanderen een nieuwe regering. Het 
akkoord dat de coalitie van liberalen, christendemocraten en 
Vlaams-nationalisten bereikte, telt maar liefst driehonderd pagina’s. 
Voor de vrijzinnig humanistische gemeenschap werd een aantal 
belangrijke stappen vooruitgezet. Er is echter nog veel werk voor 
de boeg.

Indien we het akkoord analyseren louter vanuit de waarden die 
we aan vrijzinnigheid koppelen, kunnen we zeker tevreden zijn 
met een aantal van de ambities van de komende regering. Zo 
was er de laatste jaren heel wat te doen over de positie van de 
patiënt in het zorgsysteem. Vroeger werd van een paternalistische 
houding uitgegaan, waarbij de arts voor de patiënt bepaalde 
wat de behandelingswijze zou zijn. En hoewel het gros van die 
bevoegdheid op federaal niveau ligt, kunnen we een kering in 
die verhouding vaststellen. Er wordt immers meer ruimte voor de 
stem van de patiënt gemaakt. Niet alleen wil men uitdrukkelijk de 
LEIFpunten (LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum) gaan 
erkennen en ondersteunen, voortaan krijgt ook de ervaringsdes-
kundigheid van de patiënt een prominentere plaats. Een evident 
voorbeeld is dat waarbij patiënten die aan een vorm van dementie 
lijden, mee hun zorgverleners opleiden om op die manier tot een 
hulpverlening te komen die zo attentief mogelijk is voor de noden 
van de patiënt.

Op het gebied van onderwijs valt het standpunt over de levens-
beschouwelijke vakken op. De Vlaamse regering lijkt zich te kunnen 
vinden in hun functie en nut, en vestigt de aandacht nog meer op 
de interlevensbeschouwelijke competenties die binnen de derde 
graad optioneel in een uur interlevensbeschouwelijke dialoog ver-

Het Vlaamse regeerakkoord
zelfstandigd worden. Wat de vertaling hiervan in de praktijk zal zijn, 
valt nog af te wachten. In ieder geval is de expertise hieromtrent 
vandaag reeds aanwezig bij de levensbeschouwelijke leerkrachten.

De meest opvallende passage is ongetwijfeld die over afvalligheid. 
De regering erkent dat er vandaag een enorm taboe rust op het 
veranderen van geloof. In de meeste levensbeschouwingen wordt 
dat nog als een ernstig misdrijf aangezien, niet zelden met ver-
stoting of erger tot gevolg. In de komende legislatuur zou men de 
mogelijkheden willen verkennen tot het ondersteunen van zij die 
hun levenswandel willen wijzigen. Dat dit een delicaat dossier is, 
is evident. Maar dat het broodnodig is die mensen een helpende 
hand aan te reiken evenzeer.

Kort samengevat biedt het nieuwe regeerakkoord de vrijzinnig 
humanistische gemeenschap tal van kansen, echter is het duidelijk 
dat het akkoord een aantal blinde vlekken telt. Wat zeker zorgen 
baart, is het gebrek aan accent op maatschappelijke solidari-
teit, iets wat onlosmakelijk met de humanistische principes is ver-
bonden. Ook bij de aanpak van de socioculturele sector kunnen 
vragen worden gesteld. Gelet op de kiesuitslag, viel het niet te ver-
wonderen dat er meer aandacht op de Vlaamse kanten zou gaan 
liggen. Nu, enkele maanden na datum, stellen we besparingen 
vast die de artistieke diversiteit in Vlaanderen niet ten goede zullen 
komen. Ook dat is bijzonder zorgwekkend.

Of de nieuwe regering voor de vrijzinnig humanistische beweging 
een goede zaak zal zijn, valt af te wachten. We kunnen niet ont-
kennen dat er mogelijkheden zijn. Echter hopen we vurig dat het 
Vlaanderen van de komende vijf jaar warm en divers mag blijven.
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Deze barometer peilt naar de stand van de vrijzinnigheid vandaag. Pakken 
donkere regenwolken zich samen boven vrijdenkersland? Of geniet de 
kritische, vrije geest van een staalblauwe lucht en een stralende zon?

Anton Van Dyck
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Koude 
machines voor 
een warmere 
zorg
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Wetenschappelijk onderzocht

Wat zijn de voordelen van technologische innovaties in de 
zorg?
Innovaties zorgen ervoor dat een aantal processen wordt versneld 
of geautomatiseerd, zodat men tijdswinst boekt in het voordeel 
van de eigenlijke zorgtaken. Een chatbot (een geautomatiseerde 
gesprekspartner, samentrekking van ‘chat’ en ‘robot’, red.) kan 
bijvoorbeeld de preconsultatie voor een operatieve ingreep over-
nemen en de antwoorden op de nodige vragen automatisch in het 
patiëntendossier schrijven. Zo kan de patiënt die vragen rustig van 
thuis uit beantwoorden en wint de arts veel tijd. Dankzij artificiële 
intelligentie (AI) kan men ook betere kwaliteit leveren, denk aan het 
nauwkeurig lezen van bepaalde scans. Machines zullen de zorg 
echter nooit overnemen, ze ondersteunen slechts. Technologie zal 
er ook voor zorgen dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven en 
de eigen gezondheidsdata kan monitoren. Zo krijg je als patiënt 
meer zelfbeschikking.

Zijn er risico’s verbonden aan die datamonitoring?
We evolueren naar een gezondheids- en preventiesysteem in 
plaats van een gezondheidszorg. We zullen van bij de geboorte 
tot de dood gemonitord worden. Het delen van data op zich zal 
geen probleem vormen, maar het moeten wel betrouwbare data 
zijn. Je kan momenteel immers met gelijk welke app data verza-
melen, maar elke app zal een ander resultaat geven. Het wordt dus 
belangrijk om geijkte metingen te verzamelen. Zo heeft de federale 
overheid een systeem ingevoerd om medische apps te valideren (zie 

De technologische ontwikkelingen gaan 
razendsnel. Voor alle sectoren worden 
nieuwe toepassingen bedacht die 
processen versnellen of overnemen. Zo 
ook in de zorg- en welzijnssector. Dragen 
die ‘koude’ technologische innovaties wel 
bij tot een betere en warmere zorg? We 
vroegen het aan Nico De fauw, directeur 
van In4care vzw.

Liza Janssens
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Mobile Health Belgium: www.mhealthbelgium.be). Daarnaast moet 
je privacy gerespecteerd blijven en moet je zelf kunnen bepalen 
wanneer je welke data wil delen. We mogen er ook niet van uitgaan 
dat iedereen die ziek is of een bepaalde technologie gebruikt, tevens 
de regie van de zorg op zich wil nemen. Soms wil je aan het stuur 
zitten, maar soms wil je gewoon horen wat het best is.

Waar loopt de zorgsector tegenaan?
Er zijn zoveel bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld AI, 
dat het niet eenvoudig is om door de bomen het bos te zien. De 
zorgsector moet er wel mee aan de slag gaan, want bijna elke 
sector is bezig met gezondheid, niet per se met ziektezorg maar 
wel met preventie.

Er wordt ook vaak veel tijd en geld geïnvesteerd in projectgroepen 
die bespreken of men iets en wat men gaat doen. Terwijl organisaties 
die ervoor kiezen om een innovatie of technologie bijna meteen in 
een afdeling uit te proberen, veel winnen. Je ziet immers onmiddel-
lijk of het werkt of niet, en je geeft medewerkers de boodschap dat 
je bereid bent toekomstbestendig te zijn, wat enthousiasmeert om 
met innovaties aan de slag te gaan. Vanuit die doe-mentaliteit is 
het ook makkelijker samenwerken met start-ups die oplossingen, 
vaak op maat, aandragen. Belangrijk daarbij is wel dat het imple-
menteren van een innovatie een positieve impact heeft, of recht-
streeks voor de patiënt of de medewerker, of voor de kwaliteit van 
de dienstverlening. Bij elke innovatie moet je vooraf goed nagaan 
of er wel iemand beter van wordt en uiteraard betrek je daarbij ook 
altijd de zorggebruikers en de medewerkers.

Een ander probleem is dat wie nu in de zorgsector werkt of de 
komende jaren afstudeert, nog onvoldoende is voorbereid om met 
nieuwe technologieën aan de slag te gaan. Terwijl zorgprofessionals 
moeten leren om ermee om te gaan en er kritisch naar te kijken, 
want zij zullen het resultaat van al die data en technologieën op een 
menselijke en empathische manier aan de patiënt moeten uitleggen.

Leiden technologieën niet tot meer individualisering en 
vereenzaming?
Technologieën creëren net meer tijd voor menselijk contact, 
zowel in de zorg als in de samenleving. Denk maar aan Hoplr, 
een online platform waarmee je in een buurtnetwerk dingen kan 
uitwisselen, of Helpper, ook een online tool waarmee je een 
vrijwilliger kan vinden. Of een app die lopers tot bij eenzame 
mensen loodst, op basis van het aantal kilometers dat ze willen 
afleggen. Zo zijn er dus heel wat technologieën die mensen 
samenbrengen. Bovendien zijn wij nog nooit zo verbonden 
geweest met elkaar als nu, digitaal dan, en toch willen mensen 
nog steeds echt bij elkaar komen. Het toenemende belang van 
festivals zoals Tomorrowland getuigt daarvan. Mensen willen 
zinvol met gelijkgestemden in contact komen en dat zal steeds 
belangrijker worden.

Het implementeren van een innovatie moet een positieve impact hebben, of rechtstreeks 
voor de patiënt of de medewerker, of voor de kwaliteit van de dienstverlening

Nico De fauw

In4care vzw is een ledenorganisatie met enerzijds 
meer dan tweehonderd ‘zorgleden’ zoals ziekenhuizen, 
woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met 
een beperking, actoren uit de geestelijke gezond-
heidszorg, bijzondere jeugdzorg en kinderopvang, en 
anderzijds ‘bedrijfsleden’ die innovatieve oplossingen 
voor de zorgsector aanbieden. Daarnaast hebben ze 
ook andere netwerken als partners, zoals Zorgnet-
Icuro, Vlaams Welzijnsverbond, Poolstok, hogescholen, 
universiteiten en kennisinstellingen. In4care brengt die
drie groepen - zorgleden, bedrijfsleden en netwerken  - 
met elkaar in contact om innovaties sneller op de 
zorgwerkvloer te krijgen en om de zorg- en welzijns-
sector toekomstbestendig te maken.

Meer informatie op: www.in4care.be 

Wat is In4care?
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Zeg maar dat we met een klimaatcrísis kampen 
en niet meer met een opwarming.” Toon Lambrecht, 
zeventien jaar, en Yuni Mertens, twintig jaar, zijn 

twee jongeren die zich volop inzetten om een sterker bewustzijn 
met betrekking tot de klimaatcrisis te creëren. Toon is coördinator 
bij Youth for Climate en Yuni is medeoprichter van Students for 
Climate. Hun grote inspiratiebronnen zijn klimaatactivisten 
Greta Thunberg, Anuna De Wever en Kyra Gantois.

Ellen Vandevijvere

“Het klimaat 
raakt iedereen”
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Toon Lambrecht is coördinator bij Youth for Climate en Yuni Mertens is medeoprichter van Students for Climate: 
“Nu is het aan ons om te tonen dat we samen achter hetzelfde doel staan.”

Een beter klimaat 
en dus een betere toekomst

Wat was voor jullie het keerpunt om meer voor het klimaat 
te willen doen dan pakweg sorteren?
Yuni Mertens: Voor mij is de Zweedse klimaatactiviste Greta 
Thunberg de inspiratiebron geweest. Zij kwam met een ander 
discours, namelijk dat de grote vervuilers het probleem zijn. Ik was 
al vegan en sorteerde mijn afval, maar besefte dat er veel meer 
moet veranderen dan die kleine individuele stappen. En toen was 
er op 2 december 2018 de massademonstratie Claim the Climate 
in Brussel. Op het moment dat Anuna De Wever en Kyra Gantois, 
de Belgische activisten, in een video opriepen om naar die klimaat-
mars te komen, dacht ik: dat is geniaal.

Toon Lambrecht: Voor mij lag dat ergens begin augustus 2018, 
toen het IPCC-rapport (het Intergovernmental Panel on Climate 
Change is een organisatie van de Verenigde Naties die de klimaat-
verandering bestudeert en evalueert, red.) en het klimaat vaker in 
het nieuws kwamen, met steeds meer alarmerende berichten. De 
druppel voor mij - en voor veel jongeren - was de onthouding van 
België aan het wereldwijde klimaatakkoord van 2018 in het Poolse 
Katowice. Toen heb ik beslist om een stap verder te gaan door mee 
te betogen en mijn stem te laten horen. Het gaat over mijn toekomst.

Waarom komt er volgens jullie zo’n harde kritiek op Anuna 
en Greta, die oproepen tot een sterker klimaatbeleid?
Yuni: Beleidsmakers en grote bedrijven zien hen als een gevaar, 
omdat zoveel mensen zich achter hen hebben geschaard. Bedrijven 
en beleidsmakers zijn namelijk zelf onderdeel van de problematiek 
en geven daarom enorme bedragen uit aan het onderuithalen van 
de realiteit. Het verspreiden van fake news behoort daartoe, maar 
ook de aanwezigheid van klimaatsceptici in tv-studio’s, waarbij de 
wetenschappelijke kant van de kwestie totaal wordt genegeerd.

Toon: Algemeen kunnen we aannemen dat er angst voor verlies 
heerst, bijvoorbeeld bij bedrijven die nu erg winstgevend zijn. Maar 

evengoed zijn er veel andere mensen die negatief op de klimaat-
marsen reageren, omdat ook zij bang voor verlies zijn. De proble-
matiek is abstract en wetenschappelijk, en voor sommigen moeilijk 
te vatten. De vraag is dan: Hoe gaan we daarmee aan de slag? 
Hoe kunnen we aan die mensen laten zien dat er ook opportuni-
teiten aan vasthangen?

Yuni: Klimaatbeleid is een vaag begrip en houdt verandering in. 
Niemand wil zijn dagelijks leven veranderen. Wat zou dat voor mij 
betekenen? Ga ik het met minder luxe moeten stellen? Moet ik 
mijn gsm achterwege laten? En er is ook angst voor klimaattaksen.

Hoe kan je die negatieve kritiek als jongere tegengaan?
Toon: Je mag die kritiek en die mensen niet negeren. In het belang 
van de dialoog en de democratie moet je met hen in gesprek gaan. 
Als we hen duidelijk kunnen maken dat het een positief verhaal is, 
dat we allemaal samenwerken aan een beter klimaat en dus aan 
een betere toekomst, dan kan dat tot vooruitgang leiden.

Yuni: Als we nu niets ondernemen, stevenen we af op een cata-
strofale toekomst. Terwijl de toekomst die wij voorstellen, zoveel 
mooier is. Het gaat onder meer over openbaar vervoer, maar 
ook over meer rechten en meer gelijkheid. Vanuit Students for 
Climate proberen we daarom ook een link met Workers for Climate 
te leggen, om het sociale aspect van de transitie naar voren te 
brengen en om de werkende bevolking mee te krijgen. Veel werk-
nemers zijn bang voor verandering, voor verhoogde taksen, voor 
de invloed op hun dagelijks leven. Vandaar de beweging van de 
gele hesjes. En dat begrijpen we. De oplossing zit erin om met die 
mensen te praten, om hun problemen, noden en eisen te leren 
kennen en te begrijpen. We moeten die in ons eisenpakket inte-
greren, zodat we gezamenlijk als één beweging naar voren komen. 
Media en lobbyisten hebben voor polarisatie gezorgd en nu is het 
aan ons om te tonen dat we samen achter hetzelfde doel staan.
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Toon: Het reikt inderdaad verder dan alleen de gele hesjes. We 
moeten ons verenigen en allemaal samen achter de banner United 
for Climate staan, om sociale maatregelen en alternatieven te voor-
zien en te kiezen voor een serieus klimaatbeleid. Dan gaan we echt 
vooruitgang boeken in dit land.

Wat is jullie rol bij Students for Climate en Youth for Climate?
Yuni: Ik heb samen met mijn broer Students for Climate opgericht. 
Nu proberen we met vier andere coördinatoren de nationale beto-
gingen te organiseren. We zorgen ervoor dat de lokale afdelingen 
genoeg budget, materiaal en aandacht krijgen, en dat ze onderling 
verbonden blijven, zodat ze weten welke acties er overal zijn. En ook 
om van elkaar te leren en mekaar te ondersteunen.

Toon: Ik zorg voor de coördinatie van de lokale afdelingen en de 
projecten bij Youth for Climate. Vooraleer we een project organiseren, 
contacteren we alle afdelingen, zodat we weten wie wil meewerken. 
Ook tussen Youth for Climate en Students for Climate zijn er contacten.

Wat betekent jullie inzet voor de klimaatbeweging voor 
julliezelf?
Yuni: We hebben veel geleerd over het organiseren van evene-
menten. Het resulteert ook in vriendschappen. Je ontmoet mensen 
uit Luik, Namen, Antwerpen … terwijl ik vroeger alleen maar 
mensen uit Gent en Brussel kende.

Toon: Ja, het is echt een leerschool. Ik ben er als zeventien-
jarige ingestapt. Een jaar geleden kon ik me niet voorstellen wat 
ik nu allemaal doe. Ik heb zoveel bijgeleerd en ik heb internatio-
nale contacten gelegd. We kunnen acties opzetten, we leren wat 
samenleven is en we leren met mensen omgaan.

Hoe reageren jullie op de opmerking dat jongeren eerst hun 
rommel op de festivalweiden moeten opruimen vooraleer op 
straat te komen?
Yuni: Het antwoord is eenvoudig: we leven in een systeem en we 
zijn ook verplicht om in dat systeem te leven. Honderd procent 
klimaatneutraal leven is onmogelijk, daar moeten we niet flauw 
over doen. Maar je kan je afvragen hoe het komt dat jongeren op 
festivals er zo mee omspringen. Investeren bedrijven en overheden 
genoeg in alternatieven? Zijn er voldoende vuilnisbakken? Leent de 
infrastructuur er zich toe?

Toon: Het zijn niet alleen ‘klimaatmarsers’ die vuilnis achterlaten. 
Het is onbegrijpelijk dat plastic bekers op festivals nog bestaan. 
In Brussel pakken ze het anders aan. Daar moeten er op evene-
menten verplicht herbruikbare bekers zijn. Dat zijn kleine maat-
regelen die een enorme impact kunnen hebben.

Yuni: De stad Brussel heeft in herbruikbare bekers geïnvesteerd. 
Wij kunnen het niet alleen oplossen en dat is daar een goed voor-
beeld van. Er kan zoveel gebeuren van bovenuit.

Hoe willen jullie jongeren inspireren om ook daadwerkelijk 
de handen uit de mouwen te steken?
Yuni: Wat mij motiveert, is dat ik vecht voor de toekomst van mijn 
vrienden en mijn familie.

Toon: Het klimaat raakt iedereen. Eén persoon alleen gaat 
de klimaatcrisis niet oplossen. Maar als we allemaal onze stem 
laten horen en duidelijk maken dat we verandering en een betere 
toekomst willen, dan kan er iets gebeuren. Als we niets doen, gaat 
het niet lukken en dat besef moet bij iedereen doordringen.

Toon Lambrecht en Yuni Mertens: “Het klimaat raakt iedereen. Als we niets doen, 
gaat het niet lukken en dat besef moet bij iedereen doordringen.”
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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 fundamen-
teel veranderd? En welke plaats krijgt zorg 
binnen de samenleving van vandaag en 
morgen?

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 nakome-
lingen 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 voort-
durende strijd is. In die redenering gaan 
eigenbelang, het voortbestaan van het 

 Dossier 

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

Zorg voor een gezonde samenleving
Een historische benadering

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

Dossier: Denk voor jezelf, zorg voor elkaar
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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 om-
schreven als ‘de vader van de genees-
kunde’. 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 boven-
natuurlijke 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 belang-
rijkste 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 gede-
tailleerd 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 boven-
natuurlijke of magische gebruiken.

Ziekte en zonde
Vanaf de vierde eeuw ontstonden in Europa 
de eerste charitatieve hospitalen, gestoeld 
op de christelijke leer. De christelijke mens-
lievendheid uitte zich in werken van barm-
hartigheid, die men aan het evangelie 
ontleende. Ook de parabel van de barm-
hartige Samaritaan bood en biedt voor 
velen een bron van inspiratie voor het prak-
tiseren 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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In het christelijke wereldbeeld waren er 
weinig incentives om in te zetten op de 
genezing van het lichaam. Het verganke-
lijke 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 eeuwen-
oude 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.

De Franse filosoof Michel Foucault duidt 
in Geboorte van de kliniek. Een archeo-
logie 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 geobser-
veerd. 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 behan-
deld. 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 weten-
schap 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 revolu-
tionaire 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 Regu-
larly 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 voor-
aleer 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 verant-
woordelijkheid 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 geschie-
denis van de psychiatrie en is genoemd 
naar dokter Guislain, die beschouwd wordt 
als de eerste Belgische psychiater. Guislain 

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
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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 zwakzin-
nigen werden opgevoerd als kermisattractie 
of veroordeeld tot dwangarbeid.

Geesteszieken hebben zich door de 
geschiedenis heen steeds in een spannings-
veld 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 verlichtings-
optimisme 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 verze-
keren. 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 mutua-
liteiten spelen vandaag nog steeds een 
belangrijke rol in ons zorgsysteem.

De verschillende emancipatorische bewe-
gingen zorgden ervoor dat de verzorgings-
staat langzaam maar zeker werd uitge-
bouwd, met de sociale zekerheid als soli-
dair 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 finan-
ciering van ziekte en invaliditeit, pensioenen, 
gezinsbijslagen en andere zorgdoelstellingen.

Binnen ons zorgsysteem heeft de vrijzinnig 
humanistische gemeenschap in de twin-
tigste eeuw succesvol geijverd voor meer 
zelfbeschikking voor patiënten. Dat uit zich 
het duidelijkst in kwesties als zwanger-
schapsafbreking en het plannen van een 
waardig levenseinde, maar gaat in de prak-
tijk veel breder met bijvoorbeeld ook de wet 
op de patiëntenrechten.

Het zelfbeschikkingsideaal mondde uit in 
meer solidariteit. Zorg en welzijn werden 
verder gehumaniseerd en gedemocrati-
seerd. 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 span-
ningsveld tussen de vrijzinnig-seculiere en de 
christelijk-charitatieve visie bestaan. Bij het 
verbeteren van de wetgeving rond zwanger-
schapsafbreking 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 beleids-
domein Welzijn gekozen, en dan nog ten 
koste van het andere erg verzuilde beleids-
domein 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 

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
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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 psychologi-
sche hulp is. We lopen toch regelmatig naar 
de huisdokter voor fysieke kwalen, waarom 
zouden we niet even vaak bij een psychia-
ter of een psycholoog aankloppen?

Er is meer aan de hand. Diverse zorg-
verleners 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 leukig-
heidscultuur waar alles altijd leuk, vrolijk en 
plezant moet zijn, achter ons te laten. Hij 
hoopt dat mensen opnieuw meer elkaars 
uitlaatklep kunnen zijn.

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.

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.

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

nood. Toch raakt hun werking door slinkende 
subsidies steeds meer in de verdrukking.

Het economische vraagstuk - hoe zorg te 
(blijven) financieren? - zet de intermense-
lijke en intergenerationele solidariteit onder 
druk. Sociologische veranderingen zoals 
migratie en vergrijzing bieden extra uit-
dagingen voor de beleidsmakers.

Ook wetenschappelijke vooruitgang heeft 
een kostenplaatje. Zeldzame ziekten 
kunnen bijvoorbeeld steeds vaker behan-
deld worden, maar dan wel tegen een hoge 
kostprijs.

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.

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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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
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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. Nationa-
listische politieke strekkingen proberen ons 
sociaal weefsel vandaag te ‘versterken’ door 
in te zetten op een afgelijnde identiteit. Soli-
dariteit wordt hierdoor beperkt tot de histo-
risch 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 iden-
titeit, 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 identiteits-
beleving meer dan ooit gelaagd en complex 
is. We zijn vandaag niet alleen boeddhist, 
maar bijvoorbeeld ook foodie, polyamo-
reus, Apple-addict, salsadanser en trouwe 
aanhanger van Cercle Brugge.

In dat opzicht is het ondenkbaar onze soli-
dariteit 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 samen-
leving met gelukkige mensen.

• 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 tentoon-
stelling over de geschiedenis van de psychiatrie ook boeiende tijdelijke 
exposities aan, waarbij het maatschappelijke zorgthema’s bespreek-
baar wil maken. Meer op: www.museumdrguislain.be 

Meer weten?

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
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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

Zingeving, motor van de mens
Over existentiële zorg

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
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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 duide-
lijke 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 betrokken-
heid. 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 hierna-
maals. 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 zin-
zoekers die buiten de traditionele levens-
beschouwelijke 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 beluis-
teren 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 contact-
momentjes. 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 gelijkwaardig-
heid. En je blijft die lijdende mens zien 
achter het ‘geklaag en gezaag’ waarop 
anderen afhaken. Ik denk dat je als consu-
lent 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 exis-
tentiële 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 eenzaam-
heid, 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 zin-
geving’. 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 

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
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heb pas later geleerd dat je best humoris-
tisch en vrolijk mag zijn, en dat dat wordt 
geapprecieerd.

Wat is het verschil tussen een psycho-
loog 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 oplossings-
gerichte, en we geven ook geen antwoor-
den. 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, 

onze levensbeschouwing en onze mede-
menselijkheid. 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 gelij-
kenissen zijn, wordt het luisteren weleens 
moeilijker. Omdat je denkt dat je het alle-
maal 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, verbonden-
heid 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 gevoe-
lens 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 auto-
nomie van de mens. Een concreet voor-
beeld: 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 

Kathleen Van Steenkiste en Corinne 
Assenheimer: “Wij geven mensen 
bestaansrecht: jij mag er zijn precies 
zoals je bent, precies zoals je je voelt.”

Dossier: Denk voor jezelf, zorg voor elkaar
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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 eutha-
nasie, 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.

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.

Corinne: En dat lijkt klein, maar eigenlijk is 
dat heel groot. Verdriet wordt vaak toege-
dekt, 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 mens-
zijn, en net dat maakt soms dat ze hun 
verhaal, dat ze nog maar zelden hebben 
verteld, tóch delen.

Jan: Zonder dat we meegaan in mede-
lijden. Je mag een mens niet vereen-
zelvigen 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 

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

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: 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)

* * *

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.”
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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

Dorpspunt in Beveren
Een verbindend buurtinitiatief
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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.”D

Dossier: Denk voor jezelf, zorg voor elkaar
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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 open-
baar 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 verenigings-
leven, 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 buurt-
winkel, een ontmoetingsplek en een mobili-
teitsknooppunt. Met de buurtwinkel hebben 
we bijzondere aandacht voor landbouw-
producten uit de korte keten. We proberen 
samen te werken met de lokale handelaren. 
Zo kopen we onze zuivel bij een melkvee-
bedrijf 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 dienstver-
lening. 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 mobi-
liteit 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 medewer-
kers 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 West-
hoek. Ook andere instellingen en dorpen 
zijn geïnteresseerd om een gelijkaardig 
initiatief op te starten.

* * *
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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 woon-
zorgcentrum 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

Geluk in het woonzorgcentrum

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
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Luisteren, erkennen en anders denken

Dossier: Denk voor jezelf, zorg voor elkaar

Kristof Vervloesem, direc-
teur wzc Orelia Hasselt
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Orelia staat voor warme zorg. Hoe doe 
je dat in de praktijk?
Kristof Vervloesem: Het Zweedse Tubbe-
model 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 zieken-
huis. 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 bewo-
ners die om halfzeven opstaan en anderen 
die tot elf uur slapen. Tussen acht en tien 
uur is er een ontbijtbuffet met verschil-
lende 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 aange-
boden. 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 keuzemoge-
lijkheden haalbaar zijn?
Evi: Je moet anders denken. Het vraagt 
meer flexibiliteit, geduld en initiatief van 
het personeel. Af en toe moet je compro-
missen sluiten. Als er twee bewoners op 
hetzelfde uur gewassen willen worden, 
zoeken we samen een oplossing, bijvoor-
beeld 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 bewo-
ners bij het dekken van de tafel en het 
afdrogen van de medicatiepotjes. Een 
ander voorbeeld is dat van onze poets-
doeken; 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 moei-
lijk 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 

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
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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 woon-
zorgcentrum. 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 groot-
moeders 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.

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 gewon-
nen.” Volgende week gaan we naar de 
kermis en zijn er oliebollen. Op die olie-
bollen 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 struc-
turele samenwerkingen aan, onder andere 
met consulenten van het huisvandeMens 
Hasselt, met de gezondheidsdienst van 
Viva die opleidingen mindfulness en asser-
tiviteit aanbiedt, en met het Cultuurcentrum 
Hasselt dat matineevoorstellingen in het 
woonzorgcentrum verzorgt. Die samenwer-
kingen 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 leer-
lingen 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 deel-
nemen, want we hebben een aantal bege-
nadigde 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: 

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
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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 bewo-
ners 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 verpleeg-
kundige 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 ontwik-
kelingen?
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 voor-
malige Vlaamse minister van Welzijn, Jo 
Vandeurzen, en het Zweedse Tubbemodel 
zijn daarbij zeer waardevolle aanzetten.

* * *
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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
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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 aange-
zien Kazachstan niet meteen een toeris-
tische plek is, vonden we het beter om 
eerst zelf op ontdekking te gaan. Reizen 
met de trein was sowieso het uitgangs-
punt, 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 

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 duur-
zaamheid 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-

ominique De Meyst 
is negenentwintig 
en mensenrechten-
jurist, Heleen Becuwe 

achtentwintig en educatief coördi-
nator. 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 avontuur-
lijker dan een vliegreis.

Annouk Brebels

Met de trein naar Kazachstan

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

D
Traag, duurzaam én avontuurlijk reizen

Dossier: Denk voor jezelf, zorg voor elkaar



deMens.nu Magazine | 35 Dossier 

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

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 Kopen-
hagen, 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 bijzon-
dere ervaring. Omdat tweede klasse was 
volgeboekt, werd de treinrit van Helsinki 
naar Moskou door de Russische spoor-
wegen 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 afge-
sproken, 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 symboli-
sche 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 vriende-
lijk. 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. Over-
stappen was altijd wel even spannend, omdat 
je nooit weet of de trein zich aan de dienst-
regeling 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 aange-
vraagd, 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 waarde-
volle ervaring. En tegelijk houd je toch ook 
rekening met de planeet.

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 werk-
gevers 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 verantwoor-
delijkheid. 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 maat-
schappij die ervoor openstaat.

* * *

Met de trein naar Kazachstan
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Beeldenstorm ligt in Kuregem, een leven-
dige wijk in hartje Anderlecht. Maar ook een 
achtergestelde buurt. Dat betekent onder 
meer slechte behuizing, hoge werkloos-
heid, lage inkomens, lage scholingsgraad, 
gebrek aan groene ruimten. De meerder-

heid van de bevolking is er van buiten-
landse 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 

 Dossier 

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, 

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
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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 iden-
tiek.

Het zoemen van de naaimachines verraadt 
de bedrijvigheid in het naaiatelier. Buurtbewo-
ners leren er kleren herstellen, maar net zo 
goed eigen creaties ontwerpen en realiseren.

In het keramiekatelier werkt de mix van 
ervaren keramisten en leergierige begin-
nelingen 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 duur-
zame dialoog op gang tussen lokale 
burgers en nieuwkomers, meer bepaald 
artiest-vluchtelingen. Samen met een textiel-
kunstenaar ondernemen de enthousiaste 
deelnemers een artistieke zoektocht naar 
wat het betekent om je thuis te voelen, om 
toe te behoren aan een stad, een gemeen-
schap, 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 teambuildings-
activiteit op maat van een groep jongvol-
wassenen die een leertraject bouw volgen.

Ook in het lasatelier gonst het van de bedrijvig-
heid. 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 vast-
pinnen op één of een beperkt aantal kunst-
vormen, maar werken multidisciplinair en 
willen net kruisbestuivingen tussen verschil-
lende 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 maatschappe-
lijke 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 sociaal-
artistieke als het kunsteducatieve en het 
sociaaleconomische netwerk. De enige 
voorwaarde die we aan belangstellende 
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scholen, verenigingen en individuele deel-
nemers stellen, is actief te participeren aan 
de buurtontplooiing.

Enna Halie: Belangrijk ook is de laag-
drempeligheid 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 vaardig-
heden 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 opge-
nomen, 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 

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 leerachter-
stand 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 leer-
plannen. 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 zich-
zelf 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 buurt-
bewoners ook bij de projecten betrokken. 
Dat kan verschillende vormen aannemen: 
kinderen plaatsen zelfgemaakte verkeers-
borden aan de schoolpoort ter bevordering 
van de verkeersveiligheid, reproducties van 
werken krijgen een ereplaats in de hal van 
een gebouw, affiches bij de plaatselijke krui-
deniers promoten gezonde voeding, straat-
meubilair 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 

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
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alleen, we streven naar onderlinge kruis-
bestuiving.

Naast de sociaal-artistieke en kunst-
educatieve 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. Tege-
lijk 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 vaardig-
heden - 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 doelgroep-
medewerkers 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 hele-
maal 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 Beelden-
storm 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 blij-
vend voor inzetten.
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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

www.beeldenstorm.be
www.facebook.com/Beeldenstorm-
vzw 
lidvereniging van deMens.nu

Meer weten?
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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

Onzichtbare zorg
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 
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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
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In dichtbevolkte en verstedelijkte regio’s 
waar ruimte schaars is, zoals in Vlaan-
deren, 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 inno-
vatieve concepten ontwikkeld moeten 
worden. Het Team Vlaams Bouwmeester, 
een organisatie binnen de Vlaamse over-
heid, ondersteunt en begeleidt publieke 
bouwheren of opdrachtgevers bij de 
opstart van hun bouwprojecten en wil 
vooral actief bijdragen aan een begelei-
dende, adviserende en kwaliteitsbewa-
kende 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 maat-
schappij kunnen samenleven in een wijk 
of stad met een divers aanbod aan woon-
typologieën, zoals collectief en interge-
nerationeel 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 beper-
king, 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 toelich-
ting 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 geformu-
leerd, dan hebben we een projectdefinitie. 
Dan lanceren we een open oproep voor 
architecten. Uit de lijst van kandidaten 
selecteren we vijf verschillende ontwerp-
teams die een eerste schets maken als 
antwoord op de projectdefinitie. Wij onder-
steunen 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 bewo-
ners en van de mensen die er werken?

Hoe kan architectuur bijdragen aan 
minder vereenzaming? Hoe kan archi-
tectuur mensen beter met elkaar 
verbinden?
Vandaag zien we nog te veel grote ‘zorg-
fabrieken’ 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. Zorg-
behoevenden, zieken, ouderen, demen-
terenden 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. Zorgbehoe-
venden moeten een plek binnen de samen-
leving 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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woners terechtkunnen om te tuinieren. Zo 
ontstaat er interactie met de bewoners en 
krijg je een mix. De omgeving wordt aan-
gepast, 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 opge-
laden: een leefruimte met ruim dakterras, 
huiselijk meubilair, fluwelen muurwanden, 
een keuken met inkijk, kunstwerken … Het 
geeft allemaal een andere beleving en archi-
tectuur 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 voor-
beeldig ontwikkelingstraject, doordachte 
aanpak en zin voor vernieuwing kwaliteit 
vooropstellen.

Nog andere voorbeelden?
Een nominatie voor excellent bouwheer-
schap 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 bewo-
ners wonen samen in een groot huis. 
Architecten van NU Architectuuratelier 

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 dokters-
praktijk, een ruimte voor muziektherapie 
en een ontvangst- en vergaderruimte. 
De grote tuin wordt opengesteld voor de 
buurt en centraal in de tuin staat een pavil-
joen met vleugelpiano waar concerten, 
tentoonstellingen en andere evenementen 
plaatsvinden.

Zorg kan anders georganiseerd 
worden?
We moeten zorg onderling anders organi-
seren. 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 intergenera-
tionele projecten. Bij 1Toit2Ages bijvoor-
beeld 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 woon-
units met gemeenschappelijke ruimten en 
een grote keuken voorzien. Ze kunnen elkaar 
helpen met koken, boodschappen doen, 
vrijetijdsactiviteiten uitvoeren … in samen-
werking met vrijwilligers. Dergelijke projecten 
bieden een antwoord op de vereenzaming en 
verarming van alleenstaande ouderen uit de 
buurt. Het is een solidair en betaalbaar alter-
natief voor een woonzorgcentrum.

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
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www.vlaamsbouwmeester.be
www.pilootprojectenzorg.be
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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 leer-
lingen die te kampen hebben met piekeren, faal- en spreek-
angst, 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

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.

Met haar capability-benadering* gaat de Amerikaanse filosofe 
Martha Nussbaum op zoek naar een denkkader om de belang-
rijkste 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 mense-
lijke 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.

“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.

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 vereni-
gingen en stichtingen te geven.

Meer informatie op: www.goededoelen.be

Door
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Zorg in de klas

Leestip

Zorg voor de natuur

Goede doelen

Gezegd
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Vele jaren gaf ik les op het conservatorium aan jongens en meisjes 
die onverschrokken hadden gekozen voor het moeilijke vak van 
toneelspeler. Hun traject begon met een lastige toelatingsproef, 
want er is maar plaats voor wie echt talent heeft - de selectie is 
onverbiddelijk. Elke les genoot ik van het heilige vuur waarmee 
de studenten de lange rit naar het podium op gang trokken. Aan 
het eind van het traject bleef er telkens maar een klein groepje 
over, de rest had onderweg ontdekt dat het niet zou lukken. Pech. 
Het ‘neusje van de zalm’ vertrok richting publiek. En weer genoot 
ik van de gelukzalige blikken van de alumni en weer waardeerde 
ik de moed waarmee ze aan het professionele leven begonnen. 
Sommigen werden meteen opgemerkt en bewonderd. Op de cul-
tuurpagina’s van kranten en weekbladen verschenen hun namen in 
kapitalen naast viersterrenrecensies. Anderen verging het minder, 
ze verdwenen in de coulissen. Dit vak is genadeloos.

Kunnen die bejubelde jongens en meisjes wel behoorlijk ‘leven’ 
van hun job? Zelden. Het aantal acteurs dat in relatieve weelde 
baadt, kan ik op de vingers van één hand tellen. Veel beroemde 
‘gezichten’, spelers die zowat dagelijks de beeldbuis vullen, 
krasselen moeizaam naar het eind van de maand. Acteren in 
Vlaanderen is geen ‘vetpot’. En toch gebeuren er wonderen op 
onze podia. Ik zag voorstellingen van oud-studenten die beklijven, 
doen nadenken, doen lachen en huilen, of die de maatschappij 
vanuit een origineel standpunt bekijken en mij doen twijfelen. Die 
stukken zijn vaak zo goed gemaakt dat men in Parijs, New York en 
Tokio staat te springen om ze binnen te halen. Dan speelt mijn klas 
in verre vreemde theaters de pannen van het dak en hoor ik, via de 
sociale media, het applaus tot bij mij thuis klateren.

Als de tournee is afgelopen, de koffers vol lof, begint alles opnieuw. 
Je bent maar zo goed als je laatste prestatie. Uit het niets moet 
er dan weer een voorstelling worden geboren waarmee ze - wie 

weet - het succes kunnen overdoen. Artsen, ingenieurs, juristen 
en filologen leggen aan het eind van hun studies een examen af 
en worden vaak al op de schoolbanken door bedrijven gespot en 
binnengehaald. Jong talent is gegeerd in ons nijver landje aan de 
zee. Acteurs daarentegen leggen een leven lang elke avond een 
examen af. De jury, die we in die kringen ‘het publiek’ noemen, zit 
klaar om de duim hoog of laag te heffen. De druk stopt nooit. Het 
publiek is onverbiddelijk.

Toneelspelen is een bloedmooi vak. Het is spelen met gevoelens, 
voedsel voor geest en lichaam, schoonheid voor de ziel. Helaas 
plaatsen overheden dat levensnoodzakelijke vak in een economi-
sche omgeving. Toneelspelen kost een beetje geld. Niet veel, maak 
je niet druk, eerder heel weinig. Als die overheden een eerlijke afwe-
ging maken, zullen ze al snel merken dat de investering gering is. Alle 
economen zijn het erover eens: de ‘return on investment’ is enorm. 
Weinig sectoren doen beter. Toch worden hardwerkende toneel-
spelers in het verdomhoekje gedrumd. “Het overheidsgeld dient een 
hobby”, toeteren politici. En die hobby stoort hen, omdat die ver-
domde acteurs het publiek laten nadenken over de maatschappij. 
Theater houdt het publiek een spiegel voor, het gaat heel vaak over 
zaken die politici liever verdoezelen. “En dat met ons geld.”

Shakespeare wist al in de zestiende eeuw waarom die spiegel 
gevaarlijk is. Hij leefde op het scherp van de snee. Sophocles 
schreef tweeduizend jaar eerder dat “de waarheid altijd het sterk-
ste argument is”. Nu is de Wetstraat banger dan ooit voor dat 
argument. Met ‘newspeak’ doen zij net zo hard hun best om de 
waarheid te omzwachtelen. Kunst past niet in dat taaltje. Kunst is 
een spelbreker. Ik geef geen les meer, maar weet dat ook dit jaar 
een stel spelbrekers aan de opleiding is begonnen. Waar ze de 
moed vandaan halen, is mij een raadsel. Maar dat ik zielsveel van 
hen hou, is een evidentie. Het zijn helden.

Schoonheid 
voor de ziel

urt
Van Eeghem
K
Kurt Van Eeghem is presentator, 
acteur en schrijver.
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Achter de schermen

De sfeer van die eerste jaren is nog springlevend bij UPV Weten-
schapspopularisering. Net zoals vijftig jaar geleden trekken idealis-
tische professoren en andere experts de straat op om complexe 
wetenschappelijke inzichten uit te leggen en te duiden. Die 
‘straat’ is maar een metafoor: in achterzaaltjes van cafés, af en 
toe schouwburgen of parochiezalen, veel vaker huizenvandeMens 
en gemeenschaps- en dienstencentra, populariseren ze weten-
schappelijk onderzoek in alle vakgebieden en - vooral - beant-
woorden ze vragen van toehoorders. Want een activiteit van 
UPV Wetenschapspopularisering is nooit een ex-cathedralezing: 
kritische vragen, opmerkingen en feedback zijn niet alleen welkom, 
maar worden gestimuleerd. “Mensen solide informatie aanreiken, 
hen in staat stellen om weloverwogen beslissingen te nemen op 
maatschappelijk en individueel vlak”, vat voorzitter Jacky Goris de 
missie van de organisatie samen.

En dat is nodig … “De burger wordt nu geconfronteerd met een 
overaanbod aan informatie”, stelt Jacky vast. “Die is vaak tegen-
strijdig en mengt niet zelden wetenschappelijke bevindingen met 
louter meningen. Het is dan ook steeds moeilijker om de meest 
betrouwbare actuele informatie te verwerven, en het waarschijn-
lijke van het onwaarschijnlijke te onderscheiden. Daarnaast wordt 
gepoogd om de reikwijdte van de wetenschap te relativeren door 

ze op reductionistische wijze in oppositie te plaatsen tot de affec-
tieve componenten van het menselijk bestaan. Gevolg: een opruk-
kend antirationalisme en anti-intellectualisme - de voedingsbodem 
voor populisme.”

Hoe gaat UPV Wetenschapspopularisering al die onwetendheid te 
lijf? “Met een actueel en vooral degelijk aanbod aan workshops, 
debatten, films, lezingen, rondleidingen, maar ook meer en meer 
eigentijdse didactische tools als podcasts en blended learning”, 
gaat Jacky verder, “in heel Vlaanderen en Brussel, dankzij onze 
plaatselijke afdelingen, vrijwilligers en sympathisanten. Vrijdenkende 
mensen die beseffen dat alleen het verstrekken van wetenschap-
pelijk relevante informatie en degelijke antwoorden een dam kan 
opwerpen tegen de desinformatie, waarmee we door de (sociale) 
media worden overspoeld.”

Meer weten?
Wetenschapspopularisering betekent iedereen proberen te 
bereiken. Dus vind je UPVvzw op Twitter, UPV Wetenschaps-
popularisering op Facebook en LinkedIn, upvwetenschapspopula-
risering op Instagram, en upv.vub.ac.be op het internet. Brochures 
zijn verkrijgbaar via de site of na een telefoontje naar 02 614 82 20 
of een mailtje naar upv@vub.be

Uitstraling Permanente Vorming vzw is de officiële naam, een restant van de roots in 
de pioniersdagen van de Vrije Universiteit Brussel. Inmiddels veranderde de roepnaam, 
én zijn missie en visie bijgestuurd. UPV Wetenschapspopularisering, een lidvereniging 
van deMens.nu, stelt zichzelf voor.

UPV Wetenschapspopularisering

Ariane De Borger - foto’s © UPV vzw
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Ingezoomd

Drie experten deelden hun visie en expertise, en gingen in op vragen 
uit het publiek. Sprekers waren: Christophe Busch, expert radicalise-
ring en dadergedrag bij collectief geweld; Khalid Benhaddou, imam 
en medeoprichter van CIRRA, expertise- en onderzoekscentrum 
islam in Vlaanderen; en Wies De Graeve, directeur van Amnesty 
International Vlaanderen. De bijeenkomst werd ingeleid door Freddy 

Mortier, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Gent en voorzitter van 
deMens.nu, en gastvrouw van dienst was VRT-journaliste Marjan 
Temmerman. De gespreksavond vond plaats op 26 september 2019 
en was een initiatief van Humanistisch Verbond Mechelen, Humanis-
tisch Verbond en deMens.nu, in samenwerking met Amnesty Inter-
national, Vormingplus regio Mechelen en Vermeylenfonds Mechelen.

Wij, zij, samen. 
Hoe polarisatie doorbreken?
Hoe werkt polarisatie? Is polarisatie altijd slecht? Wat zijn de gevaren? Hoe kunnen we 
het wij-zij-denken doorbreken? Die en andere vragen over de toenemende polarisatie in 
de samenleving en het doorbreken ervan kwamen aan bod op een boeiende gespreksavond 
in de Stadsschouwburg van Mechelen.

DONDERDAG 26 SEPTEMBER, 20 u.
STADSSCHOUWBURG MECHELEN

Een initiatief van Humanistisch Verbond Mechelen, Humanistisch Verbond en deMens.nu, in samenwerking met Amnesty International, Vormingplus regio Mechelen en Vermeylenfonds Mechelen. Met de 
steun van Humanists International, IMD Antwerpen, huisvandeMens Mechelen, UPV, CIRRA, Kazerne Dossin, Welcome in Mechelen, Jong Groen Mechelen, 8 Mei Comité, 11.11.11. Mechelen, Jongsocialisten 
Mechelen, HLWM, De Zondvloed, De Voorzorg prov. Antwerpen afdeling Mechelen-Turnhout, Beweging.net, Wereldsolidariteit prov. Antwerpen, Willemsfonds Mechelen, Averroës vzw en Ehipassiko Mechelen.

VOORAF INSCHRIJVEN VIA

WWW.WĲ ZĲ SAMEN.BE
INKOM: € 4 ALGEMEEN / € 2 UITPAS EN KANSENTARIEF 

(T.V.V. AMNESTY INTERNATIONAL) 

INFO: CONTACT@VCDESCHAKEL.BE 
OF T 015 21 24 71
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FREDDY MORTIER
Universiteit Gent en deMens.nu
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Humanistisch Verbond - foto’s © deMens.nu
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Vrijwilligersvan bij ons

Ellen Vandevijvere - foto’s © Isabelle Pateer

Hoe is het idee van de Vinnie de Vis knuffel bij je opge-
komen?
Ik ben een fervente haakster, en maakte eerder al troostknuffels 
voor het huisvandeMens Antwerpen. Eind 2015 zag ik een tv-
reportage over voelschorten die door de seniorenvereniging 
S-Plus aan mensen met dementie worden uitgedeeld. Aan die 
schorten hangen allerlei materialen om aan te friemelen en voor 
mensen met dementie is dat vaak rustgevend. Ik vond het alleen 
jammer dat ze enkel worden uitgeleend, en daarom kwam ik 
op het idee van een persoonlijk item, gebaseerd op een gelijk-
aardig concept in Nederland: een gehaakt knuffeltje in de vorm 
van een visje. Ik zocht contact met S-Plus en sprak erover in het 
huisvandeMens Antwerpen. Beide reageerden enthousiast en de 
samenwerking was een feit. We vonden ook professor Christine 
Van Broeckhoven bereid om onze meter te zijn; zij is dé autoriteit 
op het gebied van onderzoek naar dementie. Vandaag hebben 
verschillende huizenvandeMens in samenwerking met S-Plus al 
zo’n 1.500 gratis Vinnie de Vis knuffels uitgedeeld in zorgcentra van 
de provincie Antwerpen. Ondertussen is ook het huisvandeMens 
Genk-Bree gestart, en toont Kortrijk interesse.

Hoe ziet de perfect gehaakte Vinnie de Vis knuffel eruit?
Hij moet in de eerste plaats veilig zijn en wasbaar op zestig graden. 
Hij wordt uit één stuk gehaakt, dus zonder losse onderdelen. Voor 
ze worden uitgedeeld, worden de Vinnies gekeurd: is het haak-
werk regelmatig en zijn de gaatjes klein genoeg, is de afmeting in 
orde, zijn er geen losse draden, enzovoort. Liefst hebben ze felle 
kleuren en eventueel streepjes, want die stimuleren het gebruik.

Hoe reageren demente mensen op de knuffels?
We hebben demente mensen met wie geen contact meer mogelijk 
is, geobserveerd: ze praten ertegen, beginnen te zingen, knijpen 

erin, en frutselen aan de staarten. We zien dat ze de knuffels 
koesteren, dat ze zich minder eenzaam voelen. Ook de verzorgers 
zijn enthousiast omdat er, hoe miniem ook, toch een soort contact 
mogelijk is.

Hoe voelt het nu dat ‘jouw’ Vinnie zo hard aan het groeien 
is?
Als je demente mensen ermee bezig ziet, geeft dat een geweldig 
gevoel. Verbinding zoeken met mensen die het zo nodig hebben, 
is iets wat iedereen zou moeten doen. Een haakcafé verbindt ook 
de hakers zelf en onze hele ploeg, in het samen streven naar 
het goeddoen voor anderen, omdat iedere mens belangrijk is. De 
Vinnies maken ons rijk … vanbinnen.

Anne Verledens

Vanuit het huisvandeMens Antwerpen ontwierp vrijwilliger Anne Verledens een bijzonder 
gehaakt diertje met een missie: de Vinnie de Vis knuffel. Die heeft als doel mensen 
met verregaande dementie te troosten. Het project kent een groeiend succes én een 
toenemend aantal haakvrijwilligers. Anne ging mee op pad naar het nieuwe haakcafé in 
het huisvandeMens Genk. Daar spraken we eveneens met vrijwilliger Marianne Wanten.
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Vrijwilliger worden bij Vinnie de Vis knuffel?

Vinnie de Vis knuffel is een kleurrijk knuffeltje dat volgens een vast patroon wordt gehaakt. Mensen met dementie in 
een verregaand stadium koesteren dat kleine vriendje vaak en worden er rustig van. De Vinnies worden gratis uitgedeeld 
in de geïnteresseerde woonzorgcentra. In een workshop kan je leren hoe je het knuffeltje haakt, en volgens welke 
veiligheidsrichtlijnen.

Wie meer informatie wil, kan terecht op de website: www.vinniedevisknuffel.be 
Wil je graag aan het project meewerken, dan kan je er online de rubriek ‘deelnemen’ invullen. 
Of je kan een mailtje sturen naar: info@vinniedevisknuffel.be

Je bent nu een jaar vrijwilliger bij het huisvandeMens Genk. 
Hoe ben je daartoe gekomen?
Het huisvandeMens Genk heeft mijn huwelijksplechtigheid 
verzorgd en dat was het hoogtepunt van mijn trouwdag. Ik wilde 
al langer vrijwilligerswerk doen, maar het was moeilijk om iets te 
vinden dat ik kon combineren met mijn fulltime job. Toen zag ik een 
oproep van het huisvandeMens om plechtigheden te schrijven. Met 
de consulente in Genk vond ik een mooie oplossing: ik zou drie 
ceremonies per jaar verzorgen. En dat heb ik gedaan. Tegelijker-
tijd kwam de Vinnie de Vis knuffel op mijn pad. Hierbij zochten ze 
hulp van organisatorische aard. Ik heb even getwijfeld, omdat ik 
wist dat ik er wel wat tijd zou insteken, maar ik ben er toch mee 
ingestapt.

Wat trok je dan specifiek aan in dat project?
Ik werk in een medisch-technologisch bedrijf, en ben altijd geïnte-
resseerd geweest in zorg. Ik vind het fijn om voor bijvoorbeeld zieke 
mensen iets te kunnen betekenen. Ik wilde dan ook heel graag 
vrijwilligerswerk in die richting doen. Dementie kan je niet genezen 
en heel veel mensen worden ermee geconfronteerd. Met de Vinnie 
de Vis knuffel kunnen we dat mooi onder de aandacht brengen en 
kunnen we vooral iets voor demente mensen doen. Wanneer ik 
vakantie heb, probeer ik altijd enkele dagen aan het Vinnie-project 
te wijden. Ik heb ook een flexibele job. Ik kan wat met mijn uren 
schuiven en dankzij mijn laptop kan ik overal werken. Het bedrijf 
waar ik werk draagt het project trouwens een warm hart toe.

Inmiddels heeft het haakcafé in het huisvandeMens Genk 
er al enkele edities opzitten. Waaruit bestaat jouw taak?
De haakcafés zijn bedacht om mensen samen te brengen en 
om het project in de buurt kenbaar te maken. Ik help de haak-
cafés mee organiseren en promoten. We zorgen dat er altijd 

minstens één handige haker aanwezig is die de vrijwilligers kan 
verder helpen waar nodig. Tijdens zo’n bijeenkomst komen de 
gesprekken heel spontaan op gang. Zo creëer je ook een praat-
café met gelijkgestemde zielen.

Heb je zelf nog ideeën of plannen voor het project?
We hebben nog heel wat ideeën. Vanuit de zorgcentra is er veel 
interesse. Er wacht ons dus veel werk qua sponsoring voor de 
aankoop van katoen en vulling. Nu organiseren we de haakcafés 
nog in het huisvandeMens, maar volgend jaar gaan we ‘on the 
road’ naar onder meer woonzorgcentra en dienstencentra om daar 
ter plaatse te haken. We zijn ook op zoek naar meer vrijwilligers, 
hierbij dus een warme oproep.

Marianne Wanten
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Een 
bank 
vooruit

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aantal jaren voor de klas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

School: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Studierichtingen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jaren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoe kunnen de lessen niet-confessionele zedenleer bijdragen aan meer solidariteit of zorg 
voor elkaar?

Het knappe aan de humanistische levensbeschouwing is dat je zowel aan de jongste als 
de oudste leerling van de school heel eenvoudig kan uitleggen waar die voor staat: in het 
woordje ‘humanistisch’ hoor je het Engelse ‘human’, wat mens betekent. Humanisme 
betekent dus dat we ernaar moeten streven om alle mensen gelijkwaardig te behandelen 
én dat we nadenken over hoe we een gelukkig leven kunnen leiden. Een hele boterham.

Dat klinkt aanvankelijk vrij simpel. De praktijk leert ons andere dingen. Zo merkte ik in mijn eerste jaar als 
leerkracht niet-confessionele zedenleer (ncz) dat het geen evidentie is dat leerlingen elkaar gelijkwaardig behandelen. Laat 
staan dat ze elkaars eigenheid respecteren om op termijn misschien wel zorg voor elkaar te dragen. Dat is wellicht een 
gezonde dosis naïviteit die ervoor kan zorgen dat ons beroep zo mogelijk nog mooier wordt.

Maar goed, elke klas kent zo haar moeilijkheden en er is niet in elk vak evenveel tijd om thema’s als respect en 
gelijkwaardigheid te bespreken. Gelukkig echter hebben we in de lessen ncz net iets meer tijd om bij het belang van zorg en 
solidariteit stil te staan.

Een van de uitgangspunten van mijn lessen ncz is dat de ander belangrijk is. Naast de klassiekers als naar elkaar luisteren 
en respect voor elkaars mening opbrengen, zijn er nog andere mogelijkheden.

Een manier om extra in de verf te zetten dat de ander meetelt en van belang is, is de ‘complimentendoos’. Een oude 
schoenendoos met een rood A4’tje erop gekleefd met het opschrift ‘complimentendoos’. Je moet het niet moeilijker 
maken dan het is. Van zodra de leerlingen de doos zien, weten ze meteen hoe laat het is: ze trekken er een papiertje uit 
met daarop de naam van een willekeurige medeleerling en met op de achterzijde voldoende ruimte voor een onderbouwd 
compliment.

Ik leg graag de nadruk op het onderbouwde aspect, want iedereen wil stiekem een compliment dat meer is dan ‘is leuk’. 
De leerlingen moeten de moeite doen om dieper te graven dan dat. De bedoeling hiervan is om actief na te denken om in 
iedereen - of je nou overeenkomt met een klasgenoot of niet - ook het goede te zien. Toegegeven: bij de oudere jaren lukt 
dat wel eens beter dan bij de jongere.. Op die manier kan een leerling zich gewaardeerd voelen door iemand met wie die niet 
zo’n sterke band heeft, en dan kan je als leerkracht alleen maar hopen op het domino-effect.

Tot slot is ook de rol als leerkracht ncz belangrijk. Als uithangborden van het vrijzinnig humanisme kunnen we, door 
te luisteren en te beamen dat elke leerling ertoe doet, een belangrijke rol spelen. Misschien dat, als leerlingen ons ‘zien’ 
luisteren, het hen ook wel dóét luisteren.

Die specifieke (zorg)vaardigheden die ze in de lessen ncz opsteken, nemen ze hopelijk mee naar huis en naar de grote 
wereld, waarin ze op hun manier voor hun peers zorgen.

Jelle Lauwers

5

GO! atheneum Campus Kompas Wetteren

5de, 6de en 7de leerjaar

ASO, TSO en BSO

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak
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Breinpijn Speel mee en maak kans op een prijs
Vul de sudoku en/of de Zweedse puzzel in en stuur je oplossing voor 17 februari 2020  
naar info@deMens.nu (vermeld in het onderwerp: Oplossing Breinpijn) of met de post naar 
deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87, bus 9 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Vermeld volgende gegevens: je volledige naam en adres, zodat wij je kunnen contacteren als je 
tot de winnaars behoort, en de oplossing, namelijk de gele lijn in de sudoku en/of het sleutel-
woord van de Zweedse puzzel.

Uit de juiste inzendingen worden zes winnaars getrokken: drie voor de sudoku en drie voor de 
Zweedse puzzel. Ieder van hen krijgt het boek Nagelaten geschriften. Etienne Vermeersch onder 
redactie van Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt (zie Van de bovenste plank, p. 52). In het vol-
gende nummer publiceren we de oplossingen. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

Oplossingen vorig nummer
Gele lijn sudoku: 758.943.162
Sleutelwoord Zweedse puzzel: meningsuiting
De winnaars ontvangen elk het boek Kan ik iets voor je doen? van Wilma Koolstra.
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“Hoe wil je herinnerd worden?”, vragen 
Lieve Blancquaert en Barbara Debusschere 
aan Etienne Vermeersch. Zijn antwoord: “Ik 
zou bijvoorbeeld graag hebben dat mensen 
die mijn teksten lezen, daardoor los kunnen 
komen van de gedachte dat er iets bestaat 
zoals de God van de Bijbel of de Koran. Dat 
zoveel mogelijk mensen door mijn werk afvallig 
worden, zou ik positief vinden. (lacht)” Dat is 
een fragment uit een interview, opgenomen in 
het boek Nagelaten geschriften.

Filosoof, ethicus en opiniemaker Etienne 
Vermeersch overleed op 18 januari 2019. Hij 
werd 84 jaar. Etienne Vermeersch was hoog-
leraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, 
atheïst en scepticus. Hij was een van de 
bekendste en invloedrijkste Vlaamse denkers 
en had een belangrijke stem in een aantal 
grote debatten.

De teksten, de gedachten, de interviews die 
filosoof Etienne Vermeersch naliet, werden 
door Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt in 
het boek Nagelaten geschriften verzameld. Zij 
waren medewerkers, collega’s en ook intieme 
vrienden van Vermeersch. Johan Braeckman 
is filosoof en hoogleraar wijsbegeerte 
aan de Universiteit Gent, Dirk Verhofstadt 

is moraalwetenschapper en auteur van 
diverse boeken.

In het eerste deel van het boek worden essays, 
lezingen en artikelen gebundeld die zowel 
over de Belgische euthanasiewet, ecofilosofie, 
de islam en de hoofddoek in België gaan als 
over de Mattheuspassie en de betekenis van 
poëzie. In het tweede deel vinden we een kleine 
selectie uit de honderden opiniestukken die 
Etienne Vermeersch over tal van onderwerpen 
voor diverse media schreef. En in het derde deel 
lezen we een aantal interviews, opgenomen in 
de laatste drie decennia van zijn leven.

In Nagelaten geschriften komen zowat alle 
onderwerpen uit zijn leven aan bod. Want het 
moet gezegd: de interesses van Vermeersch 
besloegen haast alle disciplines. “Of het nu 
over Shakespeare of de tweede wet van de 
thermodynamica ging, over Sophocles of de 
niet-euclidische meetkunde, over de Vespers 
van Monteverdi of de moleculaire biologie, hij 
kon erover meepraten”, lezen we in het woord 
vooraf van het boek. Dat Vermeersch naast 
een goede schrijver ook een gepassioneerde 
verteller en debater was, leidt geen twijfel. Hij 
kon als geen ander de kracht van zijn argu-
menten poneren.

Vermeersch drukte een duidelijke stempel op 
de mentaliteitswijzigingen die tijdens zijn leven 
plaatsvonden. Zonder Vermeersch zou België 
er vandaag waarschijnlijk anders uitzien. Hij 
was een heel belangrijke stem in de totstand-
koming van de abortus- en euthanasiewetten. 
Reeds in 1971 verdedigde hij op de natio-
nale omroep, de toenmalie BRT, het recht op 
euthanasie. In het boek lezen we dat een van 
de laatste zinnen die hij neerschreef, was: “Ik 
sterf dankzij mijn levenswerk.” Hij koos geheel 
in lijn met zijn eigen filosofie voor euthanasie.

Het boek Nagelaten geschriften is een 
aanrader. Het schetst een goed beeld van de 
veelzijdigheid, de interesses en de gedreven-
heid van Etienne Vermeersch. Het is een grote 
verdienste van de auteurs om in de chaos 
van de veelheid aan materiaal de tijdsgeest 
van de voorbije decennia weer te geven. Het 
is een selectie die uitnodigt om zich nog meer 
in de intellectuele erfenis van die bijzondere 
man te verdiepen. Zoals bijvoorbeeld het 
boek De ogen van de panda over de kern van 
het milieuprobleem. In Nagelaten geschriften 
wordt voor meer informatie naar de website 
www.etiennevermeersch.be doorverwezen.

[jg]

Nagelaten geschriften
Etienne Vermeersch
Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt (red.)
Houtekiet, 2019
ISBN 978 90 8924 752 0

Van de bovenste plank

Nagelaten geschriften schetst een goed beeld van de veelzijdigheid, de 
interesses en de gedrevenheid van wijlen Etienne Vermeersch, filosoof, ethicus 
en opiniemaker. Het boek nodigt uit om zich nog meer in de intellectuele 
erfenis van die bijzondere man te verdiepen

boek



“Paulette wil dat de dokter helpt om dood 
te gaan. De dokter zal ervoor zorgen dat 
Paulette geen pijn heeft. Ik snap het niet. Een 
dokter moet er toch voor zorgen dat je weer 
gezond wordt?” 
Euthanasie is geen eenvoudig onderwerp, 
en al helemaal niet als je het bij een kind wil 
aankaarten. Gelukkig is er nu Paulette. Wat 
een pareltje. In dat fraaie prentenboek wordt 
het thema euthanasie concreet, duidelijk en 
volledig toegelicht. Paulette is namelijk zodanig 
ziek dat sterven een betere optie is dan verder 
leven met alle pijn die ze heeft. Dat wordt heel 
zorgvuldig uitgelegd aan de ik-figuur in het 
boek, het kleine vogeltje Kiki, dat met heel wat 
vragen zit. Bovendien wordt de euthanasie 
zelf ook letterlijk benoemd: Paulette krijgt een 
drankje zodat ze niets meer kan voelen, en 
daarna zal ze stoppen met ademen. Mooi dat 
dit niet uit de weg wordt gegaan. 
Verder in het boek is er ruimte voor verdieping. 
Wat als een kind bijvoorbeeld graag bij de 
euthanasie aanwezig wil zijn? En waarom zeg 
je beter niet “hij of zij is ingeslapen” wanneer 
iemand is overleden? Paulette is een absolute 
must in elke rouwkoffer en voor elke volwas-
sene die het met kinderen over het thema 
euthanasie wil hebben.

[lg]

“We hebben inmiddels een leger van profes-
soren, opiniemakers en deskundologen die het 
populisme vanuit de meest verscheiden hoeken 
duiden, maar de betrokkenen horen we zelden”, 
zegt Jan Antonissen, journalist en documen-
tairemaker, in zijn boek De onfatsoenlijken. 
En dat is precies wat de auteur heeft gedaan, 
de betrokkenen opgezocht en aan het woord 
gelaten. Hij maakte een reis door de voormalige 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
de wieg van de Europese Unie. Een ontnuchte-
rende reis door populistisch Europa. Hij luisterde 
naar verhalen zonder te oordelen over uit-
latingen die als racistisch, seksistisch, homo-
foob, xenofoob of islamofoob bestempeld 
zouden kunnen worden. Met één doel voor 
ogen: door het pantser van rancune en ressen-
timent heen dringen om te vernemen wat er nu 
al zolang ettert. Om te begrijpen wat er achter 
het populistische discours schuilgaat. Want 
misschien is het wel een schreeuw om hulp? 
Meer dan vijftien verhalen tekende hij op, 
waaruit telkens weer ontreddering, verlies 
en angst blijken. Verteld door medeburgers 
voor wie de globalisering geen pretje is, 
mensen die de pech hebben om uit de boot 
te vallen. Een verhelderend boek, voor al wie 
wil begrijpen.

[hv]

Het hoofdpersonage in de roman Mijn jaar van 

rust en kalmte is jong, intelligent, pas afgestu-
deerd aan Columbia University, werkt in een 
trendy galerie, woont in de Upper East Side 
van Manhattan, en betaalt alles in het leven van 
haar ouderlijke erfenis. Ze heeft het voor elkaar. 
Althans, zo lijkt het, want het is slechts schone 
schijn. Ze gaat ten onder aan intellectuele en 
emotionele leegte.

Ze worstelt met de dood van haar vader en de 
daaropvolgende zelfmoord van haar moeder, 
en kan bij niemand terecht. Ze heeft een 
sadomasochistische relatie met haar vriendin 
Reva die aan boulimia lijdt en een relatie met 
Trevor, een onmens die haar misbruikt. De 
enige levensvreugde die haar rest, is naar films 
van Whoopi Goldberg kijken. Haar psychiater 
gelooft steevast dat pillen alle emotioneel lijden 
kunnen herstellen.

Wat volgt is een bijzonder jaar. Het hoofdperso-
nage keert zich af van de realiteit, raakt volledig 
vervreemd van de wereld, om vervolgens op 
9/11 te ontwaken. De Amerikaanse Ottessa 
Moshfegh beschrijft die zoektocht naar zingeving 
op een fijnzinnige en zwartgallig grappige 
manier én zonder enig taboe.

[ab]

Paulette
Een verhaal over euthanasie 
voor jong en oud
Amélie Javaux, Corinne Huque, Aurore 
Poumay en Charline Waxweiler
Clavis, 2019 - ISBN 978 90 448 3665 3

De onfatsoenlijken
Een reis door populistisch Europa
Jan Antonissen
Polis, 2018

ISBN 978 94 6310 304 6

Mijn jaar van rust 
en kalmte
Ottessa Moshfegh
Hollands Diep, 2018

ISBN 978 90 488 4604 7

Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het boek Nagelaten geschriften. Etienne Vermeersch te winnen.
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Wim Distelmans en Nic Balthazar in De inzichten op Eén

Actua

Freedom of Thought 
Report

De inzichten

Actua
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Op 13 november 2019 werd het inmiddels achtste jaarlijkse 
Freedom of Thought Report door Humanists International voor-
gesteld in het Europees Parlement te Brussel. Dat Freedom of 
Thought Report analyseert hoe het wereldwijd met het recht op 
vrijheid van gedachte en vrijheid van meningsuiting is gesteld en 
brengt de schendingen ervan in kaart. Het rapport rangschikt alle 
landen ter wereld afgaand op de manier waarop zij met atheïsten, 
humanisten en niet-gelovigen omgaan.

België, Nederland en Taiwan prijken, net zoals vorig jaar, op een 
gedeelde eerste plaats. Frankrijk en Japan vervolledigen de top 
vijf. In concreto betekent dit dat niet-gelovigen niet systema-
tisch worden gediscrimineerd en dat er bescherming is als er 
toch sprake is van discriminatie. Helemaal onderaan de lijst met 
196 landen bengelen Pakistan, de Malediven, Afghanistan, Iran en 
Saudi-Arabië.

Het rapport van 2019 waarschuwt “dat de wereld verdeeld is” 
wat betreft wetten inzake godslastering (blasfemie) en afvalligheid 
(apostasie). Het rapport viert het feit dat die wetten in acht landen, 
waaronder Noorwegen, Frankrijk, Griekenland en Denemarken, de 
afgelopen vijf jaar werden afgeschaft. Maar 69 landen handhaven 
en verscherpen zelfs de wetten inzake blasfemie en apostasie.

Voor het opmaken van de rangschikking houdt Humanists Interna-
tional rekening met vier thema’s: Grondwet en overheid - Onderwijs 
en kinderrechten - Samenleving, gemeenschap en familie - Vrijheid 

van meningsuiting en humanitaire waarden. Het rapport vraagt ook 
aan landen zoals België om waakzaam te blijven en verantwoor-
delijkheid op te nemen voor landen waar het met de vrijheid van 
gedachte en vrijheid van meningsuiting slecht is gesteld.

Humanists International is de internationale koepelorganisatie van 
humanistische verenigingen. Ook deMens.nu is er lid van. Het 
Freedom of Thought Report is online te raadplegen.

Meer informatie vind je online op: 
humanists.international en fot.humanists.international

De inzichten op Eén is een reeks van diepgaande gesprekken met 
inspirerende gasten. Het programma werd samen met deMens.nu 
ontwikkeld als vrijzinnig humanistisch alternatief op de televisie 
naast de erediensten.

De volgende gasten van presentator Nic Balthazar in De inzichten 
zijn journalist en oorlogsverslaggever Rudi Vranckx op zondag 
22 maart 2020 en gynaecologe en fertiliteitsexperte Petra De 
Sutter op zondag 26 april 2020, telkens rond 10.20 uur op Eén.

De vorige afleveringen van De inzichten met VUB-rector Caroline 
Pauwels, gynaecologe Marleen Temmerman, oncoloog Wim 
Distelmans en humorist Geert Hoste zijn nog steeds online 
beschikbaar. Ze zijn terug te vinden op de themasite ‘wereldbeeld’ 
van Canvas via www.canvas.be/wereldbeeld en zijn integraal te 
bekijken op VRT NU of te beluisteren op www.een.be als podcast.
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Investeer voluit in mensen en in samen-leven: open brief aan de 
Vlaamse regering.

Naar aanleiding van de geplande besparingen in de cultuur- en 
welzijnssector lanceerde VuurWerk op 20 november 2019 een 
open brief aan de Vlaamse regering. Meer dan 170 middenveld-

organisaties die ijveren voor een warme, solidaire en inclusieve 
samenleving, onderschreven de brief. Ook de Unie Vrijzinnige 
Verenigingen/deMens.nu ondertekende de oproep.

Je vindt de open brief op: www.deMens.nu 
en www.vuur-werk.vlaanderen/blog/2019/11/20/open-brief 

VuurWerk

Actua

Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinaire en meertalige 
lezingen- en activiteitenreeks van de Vrije Universiteit Brussel, 
zowel voor studenten als voor een breed publiek. Redelijk Eigen-
zinnig wil aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke 
maatschappelijke vraagstukken en wil een brug slaan tussen de 
academische wereld, het werkveld en de publieke sfeer.

Tijdens het academiejaar 2019-2020 focust de vijfde editie van 
Redelijk Eigenzinnig op klimaatactie, burgerprotest en klimaat-
transitie. Wat zijn de voorwaarden voor efficiënt klimaatprotest 
en welke elementen zijn onontbeerlijk voor rechtvaardige 
klimaattransitie?

De lezingen- en activiteitenreeks wordt afgesloten met een groot 
slotevenement op dinsdag 11 februari 2020. Tijdstip en locatie 
zijn nog te bepalen. Het slotevenement is publiek toegankelijk.

Meer informatie vind je op: 
www.deMens.nu en www.redelijkeigenzinnig.be 

De aanwezigheid van artificiële intelligentie (AI) in het dagelijks 
leven staat buiten kijf: de zoekmachine van Google, Alexa van 
Amazon Echo, stofzuigerrobots, chatbots die therapeutische 
gesprekken voeren, zelfs morele beslissingen kunnen aan 
algoritmen worden uitbesteed. Maar welke beslissingen dele-
geren we aan machines en welke liever niet? En van wie leren 
zelflerende systemen eigenlijk? En wat met je stofzuigerrobot 
die het grondplan van je huis als geen ander kent? Ethische 
vragen over ontwerp moeten worden gesteld vóór en tijdens het 
ontwerpproces. Innovatie gaat immers ook om het (h)erkennen 
van de morele keuzes die de technologie in zich draagt en daar 
bewust mee omspringen.

In het boek Regels voor robots. Ethiek in tijden van AI buigt 
Katleen Gabriels zich over die vragen. Katleen Gabriels is 
moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Ze werkt 
als assistant professor aan de Maastricht University. In 2019 
bekleedde ze de Leerstoel Willy Calewaert aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Die wordt jaarlijks onder auspiciën van deMens.nu 

georganiseerd. Regels voor 
robots. Ethiek in tijden van AI is 
een uitgave in het kader van de 
Leerstoel Willy Calewaert.

Redelijk 
Eigenzinnig

Regels 
voor robots
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Mensen nemen, waar mogelijk, steeds meer zelf de regie 
over hun levenseinde in handen. Ze formuleren hun wil via de 
bestaande wettelijke documenten voorafgaande zorgplanning 
of ze plannen zelf hun uitvaart. De vrijzinnig humanistische 
consulenten van het huisvandeMens ontmoeten vaak mensen 
in die situatie, onder meer bij de organisatie van een afscheids-
plechtigheid, bij ondersteunende rouwbegeleiding of bij infor-
matiegesprekken rond voorafgaande zorgplanning. En daarom 
ontwikkelde het huisvandeMens het boekje Laatste wensen, 
een planner voor je nalatenschap.

In Laatste wensen, een planner voor je nalatenschap kan je 
heel wat regelingen voor je uitvaart noteren. Welke muziek je 
wenst. Welke kist of urne je wil. Wie je er graag bij wil hebben 
op je uitvaart. Ook wat er moet gebeuren met je socialemedia- 
accounts, je telefoon of je huisdieren. Alle mogelijke wensen 
kan je in één boekje invullen en voor je nabestaanden bewaren. 
Je vindt er ook uitleg over hoe je bepaalde regelingen rechts-
geldig kan uitwerken. Het boekje is bedoeld als een aanzet 
tot gesprek met anderen en/of een hulpmiddel voor jezelf. Het 
helpt je om na te denken over wat je zinvol acht. Het is een 
vorm van zelfzorg én zorg voor je nabestaanden.

Het boekje Laatste wensen, een planner voor je nalatenschap 
is gratis te verkrijgen bij alle locaties van de vrijzinnige gemeen-
schap in West-Vlaanderen, namelijk bij de huizenvandeMens 
en de vrijzinnige ontmoetingscentra. Het initiatief wordt moge-
lijk ook uitgebreid naar andere provincies.

Meer informatie vind je op: 
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be/laatste-wensen.pdf 
en www.deMens.nu

Laatste wensenLooking Back 
to Look Forward

Het seculiere denken, in eigen land doorgaans vrijzinnig denken 
genoemd, is in opmars. Onderzoek toont aan dat er de afge-
lopen jaren wereldwijd een stijging van het aantal seculiere 
mensen is opgemeten. In het boek Looking Back to Look 
Forward. Organised Humanism in the World: Belgium, Great 
Britain, the Netherlands and the United States of America, 
1945-2005 brengt een team van historici de evolutie van het 
georganiseerde vrijzinnig humanisme en het seculiere huma-
nisme in kaart.

Er wordt onderzocht hoe, in de nasleep van de Tweede Wereld-
oorlog, het georganiseerde vrijdenken in de verschillende 
pionierslanden is geëvolueerd, met name in België, Groot-
Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten. De vrijzinnig 
humanistische organisaties in die landen zijn enkele van de 
oprichters en langdurige leden van Humanists International, 
de internationale koepelorganisatie van humanistische vereni-
gingen, voorheen bekend als International Humanist and Ethical 
Union. Het boek onthult hoe het westers vrijzinnig humanisme 
in verschillende omstandigheden is gegroeid tot de georgani-
seerde vrijzinnigheid en het seculiere humanisme zoals we het 
vandaag kennen.

Looking Back to Look Forward. Organised Humanism in the 
World: Belgium, Great Britain, the Netherlands and the United 
States of America, 1945-2005 staat onder redactie van Niels 
De Nutte en Bert Gasenbeek, en bevat bijdragen van Niels De 
Nutte, Bert Gasenbeek, David Nash, Caroline Sägesser, Jeffrey 
Tyssens en Stephen Weldon. De publicatie is een realisatie van 
het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) 
in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum 
(HHC), en kwam tot stand met de steun van deMens.nu, 
de Vrije Universiteit Brussel en het Centrum voor Vrijzinnig 
Humanistisch Erfgoed.
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VeelZIJdig is een project door en voor vrouwen in het kader van 
de Internationale Vrouwendag op 8 maart. De zesde editie van 
VeelZIJdig vindt plaats van 2 tot 6 maart 2020 in Leuven en is 
een initiatief van deMens.nu in Vlaams-Brabant.

Het festival brengt al zes jaar een gevarieerd programma aanslui-
tend bij de Vrouwendag. Gezien het succes van de vorige edities 
wordt ook nu gekozen voor het thema ‘seksualiteit en intimiteit’. 
De Parijsstraat en het Helleputteplein worden zo opnieuw de 
warmste buurt van Leuven. De etalages van de handelspanden 
worden pikant aangekleed en alle activiteiten en workshops 
gaan door in de horeca- en winkelpanden zelf. VeelZIJdig zal 
het onder meer hebben over prostitutie, seksualiteit bij ziekte, 
de orgasmekloof en zelfbevrediging. Deskundigen van dienst 
zijn onder meer Sigrid Schellen, Wim Slabbinck, Paul Enzlin en 
Mandy Ronda.

Meer informatie vind je op: 
www.facebook.com/veelzijdig 
en www.veelzijdig.be 

In het voorjaar van 2020 trapt jongerenorganisatie Hujo de zesde editie 
van de Debatwedstrijd af, een debatcompetitie voor leerlingen uit de 
derde graad van het secundair onderwijs. Keer op keer bewijzen de 
deelnemers dat ook jongeren een uitgesproken mening hebben en 
tonen ze zich van hun meest kritische en welsprekende kant.

Dit jaar wordt gedebatteerd over negen centrale stellingen, onderge-
bracht in drie clusters en alle gelinkt aan brandend actuele thema’s: 
Goed in je vel - Groen achter de oren - Geef diversiteit een kans.

De Debatwedstrijd bestaat uit vijf provinciale voorrondes die plaats-
vinden in februari en maart 2020: op zaterdag 1 februari in Hasselt, op 
zaterdag 8 februari in Antwerpen, op zaterdag 15 februari in Kortrijk, 
op zaterdag 7 maart in Gent en op zaterdag 14 maart in Brussel. De 
winnaars van de voorrondes stoten rechtstreeks door naar de finale 
op zaterdag 21 maart 2020 in het Vlaams Parlement in Brussel.

Ben je geïnteresseerd, surf dan naar de website. Daar vind je het 
reglement, de locaties, de stellingen en heel wat interessante tips. 
Leerkrachten die in hun klas aan de slag willen met de Debatwed-

strijd, kunnen er ook terecht voor lesmateriaal met tal van active-
rende werkvormen rond debatteren.

Meer informatie en inschrijven op: www.debatwedstrijd.be 

VeelZIJdig

Debatwedstrijd

Actua

Week van 
de Verlichting

De Week van de Verlichting heeft tot doel de verlichting, het 
vrij onderzoek en de vrijzinnigheid via tal van evenementen in 
de verf te zetten. In 2020 is de Week van de Verlichting aan 
de tiende editie toe. Centrale thema van het event is ‘traditie’.

Alle activiteiten in het kader van de Week van de Verlichting 
vinden plaats in het voorjaar van 2020, op en rond de campussen 
Etterbeek en Jette van de Vrije Universiteit Brussel. Meer infor-
matie over datum, tijdstip en programma volgt later online.

De Week van de Verlichting is een initiatief van: Brussels 
Studentengenootschap (BSG), Studiekring Vrij Onderzoek, 
Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA), 
huisvandeMens Brussel, Humanistische Jongeren (Hujo), Huma-
nistisch Verbond Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Masereel-
fonds, Oudstudentenbond VUB (OSB), Uitstraling Permanente 
Vorming (UPV Wetenschapspopularisering), Universitair Centrum 
voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS), Vermeylenfonds, 
Werkgemeenschap Leraren Ethiek - DigiMores, en Willems-
fonds. Alle evenementen worden mede mogelijk gemaakt dankzij 
de ondersteuning van deMens.nu en de Vrije Universiteit Brussel.

Meer informatie op: www.wvdv.be 
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Column

Tinneke 
Beeckman

Overschot 
van gelijk

Tinneke Beeckman is filosofe en schrijfster.
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Soms komt de gelijkheidsboodschap van de verlichting opvallend 
in het nieuws, al wordt ze door niemand opgemerkt. In eenzelfde 
week las ik krantenberichten over twee kinderen van het Belgische 
koningshuis. Het ene kind is Elisabeth, de dochter van koning Filip. 
Zij viert haar achttiende verjaardag. Het andere kind is Oscar, de elf-
jarige zoon van Delphine Boël. Hij kan geen zichtrekening openen, 
omdat zijn moeder op een lijst van politiek prominente personen 
staat. Dan hanteren banken striktere criteria, zoals berichtgeving in 
media, verduidelijkt Isabelle Marchand van Febelfin. Oscars moeder 
voert al jaren een verbeten strijd om erkend te worden als biologi-
sche dochter van Albert II. Die procedureslag komt in de media. 
Dus staan banken op de rem. Delphine beweert dat haar zoon wel 
een rekening zou krijgen, indien zij verklaart niets met Albert II te 
maken te hebben. Maar ze weigerde dat.

Oscar en Elisabeth leiden andere levens, omdat hun ouders een 
andere plaats in de pikorde bekleden. De vader van Elisabeth is 
een officieel erkend kind van Albert II, de moeder van Oscar niet. 
Nochtans kunnen die kinderen daar helemaal niets aan doen. De 
ene treft geen schuld, zoals de andere er geen verdienste aan 
heeft.

Die fundamenteel onrechtvaardige ongelijkheid wordt al sinds de 
verlichting aangekaart. Door Olympe de Gouges (1748-1793) bij-
voorbeeld, schrijfster, filosofe en activiste. Zij schreef al in 1791, 
twee jaar na de Verklaring van de Rechten van de Mens en de 
Burger uit 1789, een vrouwelijke versie van die tekst: Verklaring van 
de Rechten van de Vrouw en de Burger.

Daarin eist zij gelijke rechten voor ‘bastaardkinderen’, geboren uit 
buitenechtelijke liefdesrelaties. Die kinderen hadden geen recht 
op een opvoeding, een eerbare reputatie, een erfenis. Volgens 
de Gouges staat dit haaks op de fundamentele rechten van elke 
mens. Ze had overschot van gelijk. Olympe de Gouges putte uit 
haar eigen levenservaring. Officieel wordt ze geboren als Marie 
Gouze, dochter van Pierre Gouze, een beenhouwer in Montauban. 
Maar ze weet dat ze het natuurlijke kind is van markies Le Franc de 
Pompignan, een geleerde man die in zijn tijd naam had gemaakt 
als schrijver. Die man verdwijnt echter snel uit haar leven. De kleine 
Marie groeit dan ook in armoede op en krijgt geen enkele opleiding. 
Maar ze leeft in de overtuiging dat ze bijzondere kwaliteiten heeft. 
Later, in 1788, publiceert ze haar autobiografische verhaal Mémoire 
de Madame de Valmont. En ze ijvert voor vrouwenrechten. In 
haar pamfletten pleit ze voor economische en sociale steun voor 
alleenstaande moeders. Ze wil ook dat zij het recht krijgen om hun 
kinderen zonder stigma of schaamte op te voeden. En getrouwde 
vrouwen moeten het volle recht krijgen om te scheiden, zonder 
dat ze sociale paria’s worden. Alleen dan kunnen ze zich aan hun 
persoonlijke ontwikkeling wijden.

Heel wat principes die Olympe de Gouges voorstelde als een 
ideaal, zijn ondertussen werkelijkheid geworden. Vandaag de 
dag is er ook meer aandacht voor de rechten van kinderen. Het 
is echter jammer dat het koningshuis die moderne wending nog 
niet heeft gemaakt. Ongetwijfeld heeft het ermee te maken dat 
het instituut zelf voortvloeit uit het politieke regime waartegen de 
verlichting en de revolutie zich keerden: het ancien régime.
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Denk voor jezelf, zorg voor elkaar

Levenskunst
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Meer info op
www.deMens.nu

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

Provincie
Antwerpen

Jan Van Rijswijcklaan 96 
2018 Antwerpen 
03 259 10 80 
antwerpen@deMens.nu 
antwerpenlokaal@deMens.nu

Lantaarnpad 20 
2200 Herentals 
014 85 92 90 
herentals@deMens.nu

Begijnhofstraat 4 
2500 Lier 
03 488 03 33 
lier@deMens.nu

Hendrik Consciencestraat 9 
2800 Mechelen 
015 45 02 25 
mechelen@deMens.nu

Laar 2 bus 3a 
2400 Mol 
014 31 34 24 
mol@deMens.nu

Begijnenstraat 53 
2300 Turnhout 
014 42 75 31 
turnhout@deMens.nu

Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Sainctelettesquare 17 
1000 Brussel 
02 242 36 02 
brussel@deMens.nu 
jette@deMens.nu

Campus Etterbeek VUB 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
Blok 3, unitkamers 253-256

Provincie
Limburg

Klokkestraat 4 bus 1 
3740 Bilzen 
089 30 95 60 
bilzen@deMens.nu

Opitterstraat 20 
3960 Bree 
089 73 05 00 
bree@deMens.nu

Grotestraat 10 
3600 Genk 
089 51 80 40 
genk@deMens.nu

A. Rodenbachstraat 18 
3500 Hasselt 
011 21 06 54 
hasselt@deMens.nu

Koningstraat 49 
3970 Leopoldsburg 
011 51 62 00 
leopoldsburg@deMens.nu

Hertog Jan Plein 24 
3920 Lommel 
011 34 05 40 
lommel@deMens.nu

Rijksweg 380 
3630 Maasmechelen 
089 77 74 21 
maasmechelen@deMens.nu

Kazernestraat 10/001 
3800 Sint-Truiden 
011 88 41 17 
sinttruiden@deMens.nu

Vlasmarkt 11 
3700 Tongeren 
012 45 91 30 
tongeren@deMens.nu

Provincie  
Oost-Vlaanderen

Koolstraat 80-82 
9300 Aalst 
053 77 54 44 
aalst@deMens.nu

Boelare 131 
9900 Eeklo 
09 218 73 50 
eeklo@deMens.nu

Kantienberg 9D
9000 Gent 
09 233 52 26 
gent@deMens.nu

Zuidstraat 13 
9600 Ronse 
055 21 49 69 
ronse@deMens.nu

Stationsplein 22 
9100 Sint-Niklaas 
03 777 20 87 
sintniklaas@deMens.nu

Hoogstraat 42 
9620 Zottegem 
09 326 85 70 
zottegem@deMens.nu

Provincie
Vlaams-Brabant

Molenborre 28/02 
1500 Halle 
02 383 10 50 
halle@deMens.nu

Tiensevest 40 
3000 Leuven 
016 23 56 35 
leuven@deMens.nu

In een huisvandeMens kan je terecht voor: informatie (o.a. waardig levenseinde) - gesprekken - 
vrijzinnig humanistische plechtigheden - gemeenschapsvormende activiteiten - vrijwilligerswerk

Beauduinstraat 91 bus 1 
3300 Tienen 
016 81 86 70 
tienen@deMens.nu

Frans Geldersstraat 23 
1800 Vilvoorde 
02 253 78 54 
vilvoorde@deMens.nu

Provincie  
West-Vlaanderen

Hauwerstraat 3C 
8000 Brugge 
050 33 59 75 
brugge@deMens.nu

Esenweg 30 
8600 Diksmuide 
051 55 01 60 
diksmuide@deMens.nu

Korte Torhoutstraat 4 
8900 Ieper 
057 23 06 30 
ieper@deMens.nu

Overleiestraat 15A 
8500 Kortrijk 
056 25 27 51 
kortrijk@deMens.nu

Godshuislaan 94 
8800 Roeselare 
051 26 28 20 
roeselare@deMens.nu

De huizenvandeMens
zijn een initiatief van
deMens.nu
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