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Het ‘vaart’ 
een beetje…

Normaal kijken we op dit moment aan te-
gen een trits zomeractiviteiten, maar die 
blijven dit jaar nog uit, ook al heeft covid 
ons grotendeels verlaten. Gelukkig komt 
er nu in laatste instantie een vierdaagse in 
de Westhoek opduiken. Niet met de fiets, 
maar rustig met de bus, afgewisseld met 
een wandeling. Je las er allicht al meer 
over in onze nieuwsbrief. Een ideale gele-
genheid om de batterijen op te laden voor 
het najaar. Want dan hopen we weer op 
een hele trits activiteiten. Meld ze alvast, 
dan krijgen ze een plaatsje in ons najaars-
nummer van 15 september.

de Redactie.

Eerste keer 
Zilverblad?

Je bent lid van Groen en ouder dan 
55. Dan ontvang je dit blad en ook de 
digitale nieuwsbrieven van GroenPlus. 
Waarom? Op je 55ste heb je veel 
ervaring opgebouwd. Kinderen hebben 
het ouderlijk nest verlaten. Je krijgt 
kleinkinderen. Je pensioen komt 
stilaan dichterbij. Je bekijkt opnieuw je 
maatschappelijke engagementen. Op die 
veranderende situatie wil GroenPlus, de 
ouderenwerking van Groen, inspelen. Met 
allerhande interessante activiteiten.

Als actief lid van Groen kan het zijn dat 
onze werking nog niet bij je aantikt. Geen 
probleem. Misschien ontvang je ook lie-
ver geen papieren Zilverblad (*) in je bus; 
of onze digitale nieuwsbrief, bij gebrek 
aan tijd bv. Geef dan een seintje aan eind-
redacteur walter.decoene@telenet.be.

(*) Zilverblad kan je ook lezen op onze 
website www.groen-plus.be, onder de ru-
briek ‘Het kan anders’.

Mieke Vogels, voorzitter
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Een vleugje poëzie

Zomeravond

Twee oudjes voor het raam
schoorvoetend uitgeleefd
vandaag nog niks beleefd
ze willen wel, maar durven niet
ze kijken en genieten

Twee peuters 
met hun billen 
in een pamper
wandelen hand in hand  
de tutter vol met zand

Twee kleuters op het strand
ze kijken naar de zee
ze spelen schelpjes zoeken
en roepen 
willen mee

Twee tieners 
spelen smart en phone
ze kijken naar elkander 
praten met iemand overzee

Twee oudjes  
naar de avondmarkt
ze denken aan vroeger
en aan Schapenboer met kippen

Houd goed de moed en kippen
als je dan de moed verliest
heb je nog je kippen

ze laten zich strikken
en keren terug 
naar waar het begon 
met kippen 
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c H R i s  s t E E N W E G E N

Met dit Stikstofakkoord geen landbouwtransitie!

De Europese habitatrichtlijn ver-
plicht de lidstaten om kwetsbare na-
tuur in een goede toestand te hou-
den of opnieuw te brengen. Daarom 
moet de hoeveelheid stikstof die er 
op neerdaalt sterk verminderen. 
Omdat de veeteelt in Vlaanderen 
verantwoordelijk is voor ca. 80% 
van de inlandse neerslag ligt de fo-
cus, terecht, op die veehouderij. 

Het ‘voorlopige’ akkoord uit 2015 
sneuvelde in 2021 voor de recht-
bank. De huidige regering diende 
dus een nieuwe regeling uit te wer-
ken en sloot in februari 2022 een 
nieuw stikstofakkoord. Dat akkoord 
is nu in openbaar onderzoek en er 
kan dus nog bezwaar tegen worden 
ingebracht. 

Wat vinden wij nu van dit akkoord?
Voor ons is essentieel dat er zeker-
heid komt dat de genomen maat-
regelen volstaan om ervoor te zor-
gen dat tegen 2030 50% en tegen 
2050 100% van onze kwetsbare 
natuurgebieden zich in een goede 
staat bevinden. Wij willen ook dat er 
duidelijkheid en rechtszekerheid 
komt voor de veehouders. En tot 
slot willen we dat de genomen maat-
regelen een stimulans zijn voor 
agro-ecologische landbouw en dus 
weg van de huidige intensieve vee-
houderij gericht op de export.

In welke mate beantwoordt 
het huidige akkoord hieraan?
Laat ons beginnen met een aan-
tal positieve punten. Er worden 
middelen voorzien om een aantal 
bedrijven uit te kopen. Voor zeer 
kleine bedrijven en ook voor de bio-
sector zijn er correctiemechanismen 
voorzien, waardoor die grotendeels 
gevrijwaard blijven. Positief is ook 
dat er heel wat middelen worden uit-
getrokken voor herstelbeleid in onze 

natuurgebieden. Dat herstelbeleid is 
nodig om onze natuur, zolang er nog 
teveel stikstof is, niet verder achter-
uit te laten gaan. tot slot steunen wij 
ook het  beperken van bemesting in 
kwetsbare gebieden. 

Maar wij hebben ook fundamen-
tele vragen bij dit akkoord. Het is in 
de eerste plaats nog maar de vraag 
of onze boeren met dit compromis 
de rechtszekerheid zullen krijgen 
waar ze al zo lang naar vragen. Wie 
de discussie de laatste weken heeft 
gevolgd zal beseffen dat daar heel 
veel vraagtekens bij kunnen wor-
den gesteld. ten tweede verwacht 
men veel te veel van technologische 
oplossingen. Emissiearme stallen 
doen het in de praktijk veel minder 
goed dan vooropgesteld. toch gaan 
we het gros van onze Vlaamse mid-
delen inzetten voor de bouw van 
nieuwe ‘emissiearme’ veestallen (tot 
65% van de kost). De derde grote 
vraag is: wat na 2030? Waar zit het 
plan om tegen 2050 in de vermelde  
natuurgebieden onder die kritische 

drempelwaarden te gaan? Dat vin-
den we niet terug. De focus ligt ook 
uitsluitend op stikstof. Maar wat met 
overbemesting, klimaat, dierenwel-
zijn en volksgezondheid? Dat blijft 
allemaal buiten beeld. 

Dit is een plan dat los staat van 
enige visie op waar we in Vlaande-
ren met onze veehouderij naartoe 
willen. Aan de enorme instroom van 
stikstof, via geïmporteerde veevoe-
ders, via het toepassen van kunst-
meststoffen wordt niet geraakt. 
Aan de bron, aan de oorzaak doen 
we niets. Wat ons betreft moet de 
noodzakelijke sanering van onze 
veehouderij het startpunt zijn voor 
een herwaardering van onze vee-
houderij, een veehouderij waar in 
de eerste plaats de veehouder beter 
van wordt, maar ook onze natuur, 
ook onze leefomgeving en ook onze 
landbouwdieren en onze volksge-
zondheid. Wat ons betreft moeten 
de Vlaamse middelen daar naartoe 
gaan in plaats van in end-of-pipe 
luchtwassers.
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i N G R i D  P i R A

Bossen in Vlaanderen, vogels voor de kat

‘Nieuwe bossen planten is goed. Maar als we echt meer bos 
willen, moeten we minstens even hard inzetten op bosbe-
scherming’, zegt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege. 
Aan waardevol erfgoed raak je niet. En toch stellen we vast 
dat bossen die niet in natuur, bos, of parkgebied gelegen 
zijn, in Vlaanderen de facto vogelvrij zijn. Ondanks een prin-
cipieel ontbossingsverbod krijgen nieuwbouwers gemakke-
lijk een ontbossingsvergunning, ook als het gaat om waar-
devolle bossen. Dit blijkt uit een analyse van de antwoorden 
op de meer dan 20 schriftelijke vragen die Mieke stelde. 

A death by a thousand cuts                                                                                       
Zo’n 20% van de Vlaamse bossen 
heeft geen goede juridische bescher-
ming. Elk jaar worden meer dan 
1.000 vergunningen afgeleverd voor 
ontbossing. De afgelopen 20 jaar 
verdween zo 4.800 ha bos onder 
asfalt en beton, een gebied onge-
veer zo groot als de stad Herentals. 
Maar ook in de periode 2014–2020 
verdween 1.935 ha bos, een opper-
vlakte zo groot als de steden tielt of 
Blankenberge. En dat ondanks toe-
nemende maatschappelijke tegen-
stand.

Het maatschappelijk debat over ont-
bossingen zwengelt aan. Overal in 
Vlaanderen verenigen (lokale) actie-
groepen zich om ontbossing tegen te 
houden. Maar de simpele vaststel-
ling is dat de bosuitbreidingsstra-
tegie van de Vlaamse regering geen 
doelstellingen bevat om bestaand 
bos te beschermen. Ondanks de 
grote maatschappelijke tegenstand 

bij ontbossing heeft deze Vlaamse 
regering niet langer de ambitie om 
ontbossing van bestaand waardevol 
bos te verhinderen.

Geen bosbehoeder                                                                                                   
De Vlaamse overheid speelt haar 
rol niet als bosbehoeder. Het Agent-
schap voor Natuur en Bos (ANB) is 
erg karig met het ongunstig beoor-
delen van een ontbossingsaanvraag. 
in minder dan 10% van de ont-
bossingsaanvragen verleent ANB 
ongunstig advies. En meestal geven 
ecologische motieven niet de door-
slag. Het gaat dan over procedurele 
overwegingen: er zijn nog geen con-
crete bouwplannen, of de ontbossing 
is niet in overeenstemming met de 
planologische bestemming. tel daar 
bovenop dat, als ANB dan eens nega-
tief advies geeft, de vergunningver-
lener in 50 tot 60% dit advies naast 
zich neerlegt en de ontbossingsver-
gunning toch uitreikt. Het Agent-
schap gaat hier nauwelijks tegen in 

beroep. Het zit erbij en 
kijkt ernaar. 

Ontbossen voor 
luxevilla’s en 
poolhouses                                                                                   
Verspreid over heel 
Vlaan deren werd in de 
periode 2014 – 2020 
1935 ha bos gekapt. Uit 
de cijfers die schauvliege 
verzamelde blijkt dat van 
alle provincies in Ant-
werpen het meeste bos 

verdwijnt, namelijk 42% van alle 
ontbossingen. Opmerkelijk daar-
bij is dat kostbaar bos in Antwer-
pen vaak gekapt wordt om plaats 
te maken voor luxewoningen met 
bijhorende zwembaden, poolhouses 
en carports. 'Bossen bieden voor-
delen voor de hele samenleving. Ze 
beschermen ons tegen droogte en 
effecten van de klimaatverande-
ring. Die voordelen worden met de 
kettingzaag neergehaald, om plaats 
te maken voor luxewoningen voor 
zij die het kunnen betalen. En de 
Vlaamse regering laat dat allemaal 
gebeuren; dat is onvoorstelbaar', 
hekelt schauvliege, die aandringt op 
betere bescherming van onze bos-
sen.

Bos beschermen nu. 
Tijd voor actie!                                                                       
in tijden van biodiversiteitscrisis en 
klimaatverandering is het gemak 
waarmee ontbossingen van waarde-
vol bos in Vlaanderen worden ver-
gund ontluisterend. Boom per boom 
wordt er geknaagd aan het kleine 
bosbestand dat Vlaanderen heeft. Er 
is dringend nood aan een efficiënte 
bescherming van onze Vlaamse bos-
sen. complexe ecosystemen vervang 
je niet door snel een paar nieuwe 
bomen te planten. Bos-ecosystemen 
hebben 100 jaar nodig om zich te 
ontwikkelen.

schauvliege legt opnieuw een voor-
stel op tafel om onze bossen beter te 
beschermen. 
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R i t A  V A N  D E  V O O R D E

Voedselbos, natuurlijk voeding vergaren 

Ga mee in de tijd, naar de prehisto-
rie en ontdek hoe jagers-verzame-
laars hun voedsel vinden. Overal 
waar iets groeit, komen ze aan hun 
trekken. Ze verzamelen wortels, 
knollen, paddenstoelen, kruiden, 
vruchten, insecten, enz. Verder ha-
len ze een deel van hun voeding uit 
de bejaging van dieren. Hun voedsel 
is natuurlijk en gevarieerd. In uitge-
strekte natuurgebieden zijn er nu 
nog volkeren die proberen te leven 
van wat de omgeving hen biedt, al 
wordt hun leefgebied steeds kleiner. 
Van rendiervolkeren in het Noor-
den, tot indianenstammen in Mid-
den- en Zuid-Amerika.

Ook bij ons hebben sommige mensen 
belangstelling voor een natuurlijke 
manier van voedselvergaring, meer 
bepaald in voedselbossen. Ze wor-
den aangelegd volgens de principes 
van de perma-cultuur. Het zijn geen 
plantages en er wordt niet getuinierd, 
terwijl er het jaar door voedsel groeit.                                                                     
Hoe spelen die mensen dat klaar? 
De bodemopbouw zorgt voor biodi-
versiteit én continuïteit. We treffen er 
verschillende lagen aan die eten ver-
schaffen, van de bodem tot in de top-
pen van de bomen. Wortels en knol-
len onder de grond; bodembedekkers 
met o.a. aardbei; een struiklaag met bv. 
frambozen; een tussenlaag van kleine 
bomen, zoals mispel en grote heesters 
zoals vlier. Dan volgt de kruinlaag van 
grote bomen, zoals hoogstamfruitbo-
men, linde en andere. Er komen ook 
klimplanten, zoals kiwi-bes en drui-
ven in voor. Het spreekt vanzelf dat 
een voedselbos realiseren geen 
werk van één adem is.

Net als bij de perma-cultuur, zorg je in 
een voedselbos voor veel variatie. Er 
is voedsel voor mensen én voor dieren 
die in het wild leven. Een voedselbos 
kan zelfs in hout voorzien. ‘Dood’ hout 
is ook belangrijk in een natuurlijk bos. 
Het moet niet per se ‘opgeruimd’ wor-

den. Voorzie hakhout of geriefhout 
met struiken of knotbomen.

Niet elk terrein is geschikt om te 
beplanten. Zo zorgt grasland voor een 
worteltapijt  waarin zaden of jonge 
planten moeilijk gedijen. Ook het tijd-
stip van aanplanten is belangrijk.

Een voedselbos is meestal het werk 
van een gemeenschap. De keuze van 
de bomen en planten en het aanleggen 
van het voedselbos vragen voorberei-
ding en (veel) werk, maar mits een 
doordacht ontwerp onderhoudt 
een voedselbos zichzelf. De groot-
ste voorbereiding is het observeren 
van het onbewerkte land, voordat het 
omgezet wordt naar een voedselbos. 
Het voedselbos is een ecosysteem 
waarin alle organismen bijdragen aan 
een evenwichtige balans. Het voedsel-
bos moet niet per se op ‘eigen grond’ 
groeien, want er zijn grondeigenaars 
die de gedachte genegen zijn en hun 
grond ter beschikking willen stellen 
van zo’n mooi initiatief.

De vruchten die een voedselbos 

voortbrengt zijn voor de lokale 
gemeenschap, voor eigen gebruik en 
niet om door te verkopen. Dit artikel 
wil niet aanzetten tot wildplukken. 
Kruiden en vruchten uit een bos weg-
nemen is eerder roven, onze schaarse 
bossen zijn daar niet (meer) op voor-
zien. Hoe klein of groot je eigen plek 
ook is, begeef je zelf aan de opbouw 
van een pluktuin of voedselbos. Ook 
in potten en geïmproviseerde bak-
ken kan je voedselplanten laten 
groeien. 

Mijn eigen tuin is ingericht als een 
klein natuurreservaat. ik pluk er bijna 
het jaar rond: brandnetel, zevenblad, 
bessen, lindeblaadjes, lindebloe-
sem, lindekappertjes, paardenbloe-
men, sleepruim, vruchten, nootjes… 
en daarmee maak ik zowel hartige 
als zoete gerechten. Er bestaat inte-
ressante literatuur over hoe deze 
gewone blaadjes en vruchten tot 
ongewone, maar lekkere hapjes kun-
nen worden verwerkt. We gaan er de 
bevolking niet massaal mee voeden, 
maar wel weer meer voeling krijgen 
met natuurlijk voedsel.
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B E R N A R D  D E c O c K

Digitale drempels: vallen en opstaan

De laatste tien jaar worden we aan-
gespoord (aangemaand?) om de di-
gitale technologie te omarmen, met 
de belofte van een snellere en betere 
dienstverlening. Over de bijkomen-
de kosten (internetabonnement) en 
de nodige apparatuur, die razend-
snel verandert en veroudert, wordt 
zedig gezwegen. Veel mensen erva-
ren die snelle omslag als overwel-
digend. Een vriendelijk aangeboden 
hand, die hen verder kan helpen, is 
daarom aangewezen. Veel steden en 
gemeenten spelen in op die behoefte 
en richten ‘computer-assistentie’ in. 
Gepensioneerde vrijwilligers helpen 
er de burger met vragen en proble-
men. Dat kan ook in de cafetaria van 
WZC De Weister (Aalbeke). Samen 
met anderen probeer ik er andere 
ouderen te helpen.   

Gentiel, een zeventiger, plaatst een 
laptop op de tafel. “start niet meer 
op. Ben ik dan alles kwijt? Mijn foto’s, 
mijn foto’s!”. Een back-up maken? 
Gentiel zou niet weten hoe hij daar-
aan  moet beginnen.

“Windows blijft hangen bij het 
opstarten. ik kan wel de laptop 
starten vanaf een Linux UsB-stick. 
Hoera, de foto’s zijn nog intact! ik 
zorg voor een kopij ervan op mijn 
externe harde schijf. ik leg uit dat ik 
de computer bij mij thuis zal herstel-
len, om de data daarna terug te plaat-
sen. We zoeken samen op het inter-
net naar een passende UsB-stick 
om een back-up te kunnen maken. 
Gentiel zal zich die UsB-stick tegen 
volgende week donderdag aanschaf-
fen. De week daarop laat ik zien hoe 
hij met een muisklik een back-up 
kan starten. ik krijg een glimlach als 
dank. Geen digitale smiley kan daar 
tegen op.

Jacqueline herstelt van kanker. Ze is 
nog wat angstig en onzeker. Hopelijk 

keert de kanker niet terug. Vroeger 
was ze vaardig met haar laptop. Door 
de ziekte is ze het een en ander ver-
geten. “ik zou graag enkele foto’s een 
andere naam geven en ergens naar-
toe willen kopiëren”. “In ben verge-
ten hoe het €-teken in te geven”. ik 
geef eerst wat uitleg over de knop-
pen van de muis. De linker knop 
dient om te kiezen (selecteren). Met 
de rechter knop kun je gaan bewer-
ken, zoals hernoemen, verwijderen, 
verplaatsen, kopiëren, ... Ik laat Jac-
queline wat oefenen en algauw heeft 
ze enkele vaardigheden terug onder 
de knie. twee weken later zie ik haar 
weer. “sorry, maar ik ben het weer 
vergeten!” ik antwoord met een 
kwinkslag: “Zolang je niet vergeet 
te komen is er niets aan hand”. We 
oefenen opnieuw. Het doet deugd 
haar zelfvertrouwen te zien groeien. 
ik zie haar daarna nog sporadisch 
terug.

Arlette kan met haar telefoon geen 
bankgegevens meer raadplegen. De 
app is niet up-to-date en heeft zich-

zelf uitgeschakeld. Leuk is anders, 
want Arlette heeft geen computer. 
Ze is dus op haar telefoon aangewe-
zen. Ze vindt dat prima zo. De app 
wordt in een handomdraai in orde 
gebracht. Voor Arlette is het opwaar-
deren een drempel, want ze schrikt 
ervoor terug om  ongewone zaken 
aan te klikken. Dat is eigenlijk een 
goede ingesteldheid. ik prijs haar 
daarvoor.

Zuster Rosa heeft enkele vraagjes 
over een e-mailprogramma. ik ken 
het programma zelf niet. We zoe-
ken het samen uit. Het programma 
slaat de e-mailadressen automatisch 
op, maar de voor- en familienaam 
dien je in het adresboek zelf aan te 
vullen. Dat is een werkje om thuis 
eens te doen. Verder bekijken we 
ook nog hoe je een tekst als een pdf-
document verzendt. Ze begrijpt de 
manier van werken. Ze is tevreden 
met de hulp en blij. Dat is ook mijn 
vreugde.

Foto: Laurane Berkein - Vlaamse Ouderenraad
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W A Lt E R  D E c O E N E

‘Respect voor onze voorouders en natuur’

Johan De Schacht is architect ‘op 
rust’, nou ja… Zo’n 40 jaar gele-
den kocht hij in Poperinge een stuk 
grond dat landbouwers niet kon in-
teresseren en ging er met zijn vrouw 
Gerda echt anders leven. 5 jaar gele-
den stond er in de buurt een hoeve-
tje te koop…
 
Johan, wat bracht je ertoe een afge-
leefd hoevetje aan te kopen om het 
te renoveren?             
Veel kleinere boeren stoppen ermee 
wegens pensioen of onrendabel. De 
landerijen worden verkocht aan gro-
tere boeren of industriële landbouw, 
investeerders. Al jaren kijken we aan 
tegen deze nefaste tendens voor land-
schap en kleinschaligheid. Voor dit 
boerderijtje van 2,5 ha zochten de 
eigenaars een koper die het geheel 
wilde respecteren. Voor ons was het 
een zeldzame kans om respect te 
betonen voor onze voorouders en de 
natuur.

Wat was je plan toen je eraan begon?
Eerst en vooral zochten we de geschie-
denis op via de gegevens van de eige-
naars, Gis Vlaanderen etc., dit als 
leidraad bij de renovatie. Vervolgens 
bekeken we wat nog degelijk genoeg 
was om de ingrepen tot een minimum 
te beperken. Met deze gegevens heb-
ben we geprobeerd het huisje te reno-
veren tot een bijna energie-neutrale 
woning, daarbij voor ogen houdend 
dat ook de energie-inhoud van werk 
en materiaal minimaal bleef.

Wat heb je, toen je er 4 jaar geleden 
aan begon, eerst aangepakt, wat 
wou je veiligstellen?
Het huisje was gefundeerd op drie 
lagen baksteen. Onder de steunpun-
ten van de moerbalken hebben we 
met steenbrokkenbeton de zwakke 
punten versterkt. Het strodak was in 
1949 vervangen door eterniet golfpla-
ten. Die hebben we vervangen door 
een dak van recuperatie Boomse pan-

nen. Binnenin is de plafondhoogte van 
1,90m verhoogd naar 2,20m, door 
de oude vloer uit te graven. tenslotte 
is aan de binnenzijde een houtske-
let gezet, bezet met leem, zodat we 
konden isoleren. Daardoor voldoet 
het geheel aan de normen, zonder 
afbreuk te doen aan het karakter van 
het huisje.

Van waar kwamen de te hergebrui-
ken materialen?
We hebben voor ongeveer 80% aan 
recuperatiematerialen gebruikt. Deze 
kwamen van het huisje zelf en de oude 
boerderijen die in de onmiddellijke 
omgeving afgebroken werden om een 
nieuwbouw te zetten. 

Wat is daarvan de aparte waarde?
Grondstoffen worden schaars. Het 
gebruik ervan gaat hoe dan 
ook problematisch worden. 
Wat zullen we aan de vol-
gende generaties achterla-
ten? Er worden voor de bouw 
onverantwoord veel nieuwe 
grondstoffen gebruikt, terwijl 
er massaal grote hoeveelhe-
den goede materialen op de 
stortplaats belanden. Materi-
alen die trouwens een grote 
energie-inhoud hebben. Het 
is vijf NA twaalf om die ver-
spilling te beperken en moe-
der aarde te ontzien!

Wat ergert je aan de heden-
daagse manier van bouwen?
We worden dagelijks gecon-
fronteerd met de gevolgen 
van ons energieverbruik op 
alle vlakken. We zijn daar 
doof voor omwille van het 
comfort en hopen dat de vol-
gende generatie de gevolgen 
die onze verspilling genereert 
wel zal oplossen.

Voor welke verrassingen 
kwam je te staan tijdens 

de verbouwing, positieve en nega-
tieve?
Het oude gebouw -oorspronkelijk 
een vakwerkhuis- was een echte 
verademing, want opgetrokken en 
in het verleden aangepast met uit-
sluitend eenvoudige, natuurlijke 
materialen: niet gekantrecht inlands 
hout, leem, stro, baksteen. Alleen 
de strodakbedekking, die in 1957 
vernieuwd werd met asbestcement 
golfplaten, vormde een spijtige uit-
zondering.

Wat wordt uiteindelijk de functie 
van het hoevetje? 
Het moet een aangename kleine 
woning worden, met elementaire 
voorzieningen en daarnaast een ver-
blijf voor de kinderen of bezoekers. 
Later kan het dienen als zorgwoning. 



i N G R i D  P i R A

Groenplus was 
in Kopenhagen 

en Aarhus
Denemarkens hoofdstad Kopenha-
gen blijft intrigeren en… inspireren. 
50 GroenPlussers trokken we er op-
nieuw naartoe. En dit keer pikten ze 
ook havenstad Aarhus mee. Maar eerst
passeerden ze Hamburg.

Hamburg 
Neen, dit is niet de bus waarmee we reden, maar een container-
schip dat we zagen tijdens een havenrondvaart. Jaarlijks lopen er 
13.000 schepen de haven binnen, we zagen een schip met liefst 

20.000 containers, naast 
mekaar 130 km of evenveel 
km vrachtwagens op de weg. 

Kopenhagen
Groenplussers op reis en 
breien ? Neen toch… jawel. 
Dag 2 deelde onze gids 
brei- en haaknaalden uit en 
kregen we de opdracht om  
een katoenen vaatdoek te 
maken. Uiteindelijk werd 

“de schotelvod” een running gag en aangenaam tijdverdrijf. 
Voor we het wisten zaten we in Kopenhagen. 

Eerste stop: de wijk Ressourceraekkerne, waar iemand 
van de Lendager architectengroep ons uitlegt hoe ze het 
bouwen met hergebruikte materialen ingang wil doen 
vinden. 

Hier een appartement met een mooi patchwork van allerlei soorten 
bakstenen, dat aantoont dat niet elke nieuw bouwsel nieuwe stenen 
behoeft.

Vervolgens ont-
vangt Hans Bruy-
ninckx, directeur 
van het Europees 
Milieu Agentschap, 
ons in het centrum 
van Kopenhagen. 

Het is spitsuur, maar we treffen er weinig auto’s, veel 
fietsen. Bruyninckx’ agentschap legde de basis voor de 
European Green New Deal en daar is hij best fier op.
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Afscheid
Beste Lieve, gisteren namen we 
afscheid van Lone, straks van 
mekaar en nu van onze fantasti-
sche, warme, gedreven en onver-
moeibare reisorganisator. En ja…er waren de voor sommigen 
té smalle bedjes in hotel Cabinn –‘strandcabine’ was mis-
schien een meer gepaste benaming!– maar dat zijn details 
die we met vijftig mantels der liefde toedekken, allerliefste 
reisorganisator. Want we hebben ons geamuseerd. Het was 
interessant, plezierig en grappig, met zelfs een verrassend 
begin dat we ons nog lang zullen heugen. Naast rijen zouden 
we ook… breien! En dat had alvast twee voordelen: de helft 
van het gezelschap heeft er een ecologische schotelvod bij en 
onze buschauffeur kon aan zijn vrouw vertellen: “Dat van die 
geitenwollen sokken, da’s dus echt hé!”. 

De rest van dit hartverwarmende afscheidswoord lees je op 
terugblik Kopenhagen 2022 - GroenPlus (groen-plus.be). 

Van Kopenhagen naar Aarhus                                                                                                                   
Dag 3 nemen we de overzet van Kopenhagen 
naar Aarhus. Op de weg naar de overzet ver-
telt gids Lone voluit over het leven in Dene-
marken. Het land wordt geleid door de soci-
aaldemocraten. Mette Frederiksen is sinds 
juni 2019 premier van Denemarken. Ze won 
de verkiezingen met een flinks programma 
dat vragen stelt bij vluchtelingen en migran-
ten. Lone is er niet bijster fier over en vertelt 
ons dat Vooruit-voorzitter conner Rousseau 
hier in de leer ging...

in Aarhus bezoeken we de internationaal gekende coöperatieve Fri-
land in Feldballe, opgericht in 2002 door 13 families die anders wil-
den gaan leven. Bedoeling was aan te tonen dat eenvoudig leven in 
eigen, zelfgebouwde huizen mogelijk is zonder verspilling van mate-
rialen en geld. De huizen zijn gemaakt van strobalen, hout en andere 
recycleerbare materialen. De coöperatieve onderhoudt goede rela-
ties met de bewoners van Feldballe.                                                                                                          

Na de inspiratievolle en licht anarchistische uitstraling van 
Friland komen we terecht in de hightech klimaatinnovatie 
in het ‘Blixen Hus’, het administratief centrum van Aarhus.                                                                                                          
Aarhus is de tweede grootste stad in Denemarken en erg ambiti-
eus op klimaatvlak. De stad wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om 

gedragsverandering aan te moe-
digen komen burgers samen, om 
na te denken over klimaatvrien-
delijke initiatieven zonder in te 
boeten op welzijn of persoonlijk 
geluk. 

Aarhus-Bremen
Op onze terugweg via Bremen 
bezoeken we in Hedensted 
‘compas’, een labo voor star-

tups. Zo is er het project ‘Plant fort he sky’, waarbij geëxperi-
menteerd wordt met groenten op hydrocultuur. De techniek 
die er ontwikkeld wordt, wordt doorgegeven aan scholen en 
opleidingscentra. En ja, menig GroenPlusser heeft hier toch 
wel wat kritische bedenkingen bij. 

Minder kritiek is er op de heerlijke, zo goed als 
vegetarische lunch die compas aanbiedt. Opval-
lend is de methode van ‘nudging’ die in vele kan-
tines wordt toegepast, waarbij via onzichtbare 
beïnvloeding gewenst gedrag wordt gestimuleerd.                                                                                                       
Zo wordt voedselverspilling tegengegaan door 
kleine bordjes te zetten en minder vleesverbruik 
door vlees in kleine stukjes aan te bieden.

9
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Plasticsoep

Ons biodiversiteit congres (oktober 
’21) stelde dat plasticvervuiling het 
afvalprobleem van de 21ste eeuw is. 
Plastic zit overal: van de Noordpool 
tot de Zuidpool, in de diepste diep-
zeetroggen in de oceaan en op de 
hoogste bergen op het land. Je treft 
het zelfs aan in ons drinkwater en in 
de vis die we eten. 

Vooral de plasticvervuiling van onze 
zeeën en oceanen is zorgwekkend. 
Per uur belandt er een hoeveelheid 
plastic in zee, waarmee je 11 Olym-
pische zwembaden kan vullen! in 
zee breekt het plastic niet of maar 
heel langzaam af. Het kan jarenlang 
met de stroming mee dobberen en 
zich ophopen in grote 'plasticeilan-
den’. Plastic verteert niet, het valt uit 
elkaar in almaar kleinere stukjes, die 
daardoor steeds schadelijker wor-
den. Al die kleine deeltjes verande-
ren de oceanen in een plasticsoep.
Een nieuw WWF-rapport, 'impacts 
of plastic pollution in the ocean on 
marine species, biodiversity and 
ecosystems’ rekent uit dat de pro-
ductie van plasticafval tegen 2040 
meer dan verdubbelt en tegen 2050 
verviervoudigt. 

tot nu toe is bekend dat 2144 dier-
soorten er de gevolgen van onder-
vinden in hun leefomgeving. Geschat 
wordt dat 90% van de zeevogels en 
52% van de zeeschildpadden plastic 
heeft binnengekregen. Dat varieert 
van stukjes in de maag, plasticafval 
om de nek van een dier, tot week-
makers in het bloed. Ook cruciale 
ecosystemen, zoals koraalriffen en 
mangroves lopen groot gevaar door 
vervuiling.

Als we niet ingrijpen zijn de gevolgen 
van plasticvervuiling niet te over-
zien. Overheden, het bedrijfsleven 
en de samenleving kunnen het pro-
bleem alleen maar samen oplossen. 

Maatregelen zijn bv. het verbieden 
van wegwerpplastic, alternatieven 
voor plastic promoten en plasticpro-
ducten beter recycleerbaar maken.                                            
in 2019 keurde Europa de richt-
lijn 2015/720 goed, om kunststof-
producten voor eenmalig gebruik 
terug te dringen, met een duide-
lijke prioriteit voor wegwerpzakjes.                                                                                                       
Europa stelt ook een campagne voor, 
om mensen bewust te maken van de 
gevolgen van de plasticvervuiling.                                                                                                 
Op ons congres stelden we dat er 
structurele maatregelen moeten 
komen, zoals een statiegeldsysteem 
voor drankverpakking. Extra belas-
ting van plasticverpakking moet 
producenten dan weer motiveren 
om andere duurzame verpakkings-
materialen te ontwikkelen en te 
gebruiken.

tot voor kort bestond er geen inter-
nationaal verdrag over de preventie 
van vervuiling door plastic doorheen 
de gehele levenscyclus, van de fase 
van productie tot de fase van afval. Na 
verschillende jaren van intens over-
leg op internationaal niveau hielden 
verschillende landen een pleidooi 
voor het uitwerken van een glo-
baal, juridisch bindend instrument.                                                                                                          
WWF verzamelde wereldwijd 2 

miljoen handtekeningen om druk 
uit te oefenen. Op de VN-milieutop 
(UNEA) die doorging in Nairobi van 
28 februari tot 3 maart 2022 werd 
het bindend akkoord voor het terug-
dringen van plasticvervuiling einde-
lijk goedgekeurd. Hopelijk kan dit 
het tij doen keren!

Ben je op zoek naar tips om je 
plastic gebruik te verminderen? 
in het boek ‘Minder plastic’ geven 
moeder clara en dochter Louise Wil-
liams informatie over het plasticpro-
bleem en ook een heleboel tips om 
minder plastic te gebruiken in de 
keuken, de badkamer, je kleding…
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Doet Crevits het beter?

Geacht Zilverblad,

Ik ben aangenaam verrast over de boekbeschrijving van Teun Toebes in 

het driemaandelijks tijdschrift Zilverblad.

Mijn vrouw en ikzelf zijn 90 jaar oud. In 2010 besloten we om ons te 

laten opnemen in een flat in Sint-Augustinus in Halle. We verbleven er 

10 jaar heel gelukkig in volle vrijheid, kookten nog zelf en woonden heel 

ontspannen.
Na een val van mijn vrouw, waarbij ze haar knie brak en zes weken in 

het ziekenhuis verbleef, was ons mooie leventje uit. We konden onszelf 

niet meer behelpen en moesten noodgedwongen naar het zorgcentrum.

Toen hadden we nog geluk. Er kwam een kamer voor twee personen vrij. 

Spijtig genoeg was dit geluk van korte duur. Onze huisdokter stelde een 

lichte vorm van dementie vast bij mijn vrouw en haar zelfstandigheid 

ging achteruit.
De beslissing viel heel vlug. Na 68 jaar huwelijk werd mijn vrouw ver-

wezen naar een kamer op de afdeling voor dementerenden. Ikzelf moest 

verhuizen naar een kamer op de tweede verdieping. Voor mijn vrouw 

was de oplossing snel gevonden. Ze kreeg een pyjama met rits op de rug-

zijde en het probleem van de pampers was opgelost. Waarom kon men 

die pyjama niet aandoen toen we samen op een kamer woonden?

Ik mag nu mijn vrouw enkel bezoeken in de namiddag, na het eten, van 

13 uur tot 17 uur. De meeste pijn heb ik telkens ’s avonds bij het afscheid, 

als ze telkens weer vraagt, laat ge me weer alleen? Waarom mogen we 

niet meer ’s morgens en ’s avonds samen eten? Je kunt elkaar steeds min-

der missen, je kan je het leven niet meer indenken zonder de ander; maar 

bij deze grote instelling hebt ge als kleine man toch geen verhaal, voor 

alles is er een antwoord. De vraag blijft ook, hoelang mag ik nog leven na 

12 jaar betalen in Sint-Augustinus? Wat daarna? 

Zilverblad en mijnheer Toebes heel erg bedankt en zeer genegen,

Jef Loris

In ons Lentenummer bespraken we 
het boek ‘Verpleeg thuis’ van Teun 
Toebes. Teun (22 jaar) woont in een 
huis voor dementerenden in Utrecht. 
Hij schrijft liefdevol over mensen 
met dementie, maar toont dat bij de 
opvang te veel aandacht gaat naar 
hygiëne en gezondheid en te weinig 
naar mentaal welzijn.

Dat teun een punt heeft, lezen we in 
de pakkende lezersbrief die Jef Loris 
uit Halle ons stuurde (hiernaast).

(Jef Loris voegt zijn laatste maan-
delijkse factuur bij. Hij betaalt voor 
twee kamers in het zorgcentrum 
€ 4727,90.) 

Grootschalige voorzieningen kun-
nen de veiligheid en het welbevin-
den van de bewoners niet garande-
ren; dit bleek pijnlijk tijdens corona. 
Jef leert ons dat ook na corona het 
welzijn van de bewoner niet centraal 
staat. De zorg voor de meest kwets-
baren hoort niet in anonieme groot-
schalige zorgbedrijven, maar maakt 
integraal deel uit van onze samenle-
ving. Een fundamentele keuze, tus-
sen grootschalige woonzorgcentra 
en kleinschalige buurtgebonden 
zorg, dringt zich op. De Vlaamse 
regering investeert echter verder in 
grootschalige zorg, zo blijkt uit cij-
fers die Vlaams parlementslid voor 
Groen Ann De Martelaere opvroeg.
Voormalig minister Beke pleitte 
in een beleidsnota voor zorgzame 
buurten. Gedurende twee jaar wordt 
50 miljoen besteed aan buurtprojec-
ten. Ondertussen wordt de 4 miljard 
investering in de klassieke ouderen-
zorg verder gegarandeerd. Zelfs de 
leegstaande bedden na de vele over-
lijdens door corona, worden gecom-
penseerd. Volgens het Rekenhof gaat 
het om € 384 miljoen. 

Benieuwd of de nieuwe minister 
Hilde crevits, het beter doet!

Foto: Sylvia Mellemans - Vlaamse Ouderenraad
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‘Minder is meer’
Hoe ‘ontgroei’ de wereld zal redden

Jason Hickel

‘Minder is meer’ begint met een ver-
helderende uiteenzetting over het 
ontstaan van het kapitalisme, de 
mythe van het Bruto Binnenlands 
Product en de obligate groeiverplich-
ting. Het kapitalisme, aldus de auteur, 
is niet in staat de klimaatverandering 
en de ecologische ineenstorting te ver-
mijden. Het legt een enorme druk om 
te blijven consumeren, om schulden 
aan te gaan zonder dat men er geluk-
kiger van wordt. Groei zorgt niet voor 
algemeen welzijn, maar is integendeel 
dodelijk. Landen waar het BBP is blij-
ven stijgen, hebben zelf hun algemeen 
welzijn zien afnemen (de Vs). Wel-
vaart is het resultaat van het herver-
delings-mechanisme opgelegd door 
de overheid. Wordt die afgebouwd, 
dan komt de opbrengst terecht bij een 
steeds kleiner wordende groep, wiens 
machtstoename steeds groter wordt. 
Het  gezinsinkomen groeit amper mee. 
De groei in het Westen gebeurde ten 
koste van Amerika, daarna van Azië en 
Afrika en nu zelfs van de eigen bevol-
king. Groei houdt in dat een bedrijf 
winst boekt bovenop die van de vorige 
jaren. Multinationals willen ieder jaar 
groeicijfers voorleggen, stilstaan is 
sterven. De reële toename vergroot 
elk jaar en stijgt steeds sneller. Dat 
betekent dat productie en consumptie 
mee stijgen en ook   materiaalextrac-
tie, energieverbruik, transport, … Hier 
en daar probeert men hieraan te ver-
helpen door recyclage en groene ener-
gie. Dit is echter een illusie, want het 
draagt niet bij tot een daling van het 
productiepakket dat verder aangroeit.                                                                                                                          
Ook het onbeperkt geloof in technolo-
gie en in economie is een illusie, want 
dat vraagt nog meer groei. Een radi-
cale andere economie is noodzakelijk 
en moet gebeuren op politiek vlak.                                                                                                                                

in het tweede deel van het boek toont 
Hickel alternatieven, zonder te moe-
ten terugkeren naar de middeleeu-
wen. Daarvoor is overal een overheid 
nodig die kiest voor het algemeen 
belang. Enkele tips die Hickel ons 
geeft.

Maak een einde aan de ‘geplande’ 
veroudering van een product. Dit 
geldt bv. voor koelkasten, wasma-
chines, magnetrons, printers, smart-
phones... Deze sterven niet door een 
defect dat het hele systeem aantast, 
maar door kleine componenten die 
makkelijk kunnen vervangen worden.                                                                                                     
Beperk de reclame. tot in de jaren 
’20 kochten mensen producten die 
ze nodig hadden. Vanaf dan worden 
reclametechnieken ontworpen om 
iedereen aan te sporen meer te con-
sumeren dan men nodig heeft. Het 
is een soort psychologische oorlogs-
voering. Hoe hoger de uitgaven, hoe 
hoger de consumptie. samen met 
de veroudering vormt dit een giftig 
cocktail, o.a. in de mode-industrie.                                                                                 
Verander bezit in gebruik. Veel 
spullen die we kopen zijn wel nut-
tig, maar worden (relatief) weinig 
gebruikt. Grasmaaiers bv, en elek-
trisch gereedschap, dat gemakkelijk 
kan worden gedeeld. Of buurtwerk-
plaatsen, waar gereedschap wordt 
opgeslagen, dat mensen kunnen 
lenen. in die zin bestaat er in ons 
land al een systeem van autodelen.                                                                                    
Maak een einde aan de voedselver-
spilling. Hier gaat het om de aanpak 
van bewuste inefficiëntie, maar ook 
om het afschalen van industrieën die 
slecht zijn voor de ecologie en min-
der belangrijk voor de samenleving. 
Voorbeelden zijn de fossiele brand-
stof- en de rundvleesindustrie, plas-

tiek voor eenmalig gebruik, sUV's, … 
En waarom nieuwe stadions  bouwen 
voor WK en Olympische spelen i.p.v. 
bestaande infrastructuren te herge-
bruiken?
Dit is geen volledige lijst, maar het 
illustreert dat er zonder negatieve 
gevolgen belangrijke reducties moge-
lijk zijn in materiaalgebruik. Als we 
nog maar half zoveel producten consu-
meren, hebben we half zoveel fabrie-
ken en machines nodig, half zoveel 
vervoer, half zoveel opslag, enz…

Een bezwaar is wel, dat naarmate 
de economie rationeler en efficiën-
ter wordt, er minder arbeid nodig is. 
Dat maakt ‘ontgroei’ voor sommigen 
ondenkbaar. Oplossingen zijn o.a. een 
kortere werkweek en meer vrije tijd. 
Waarbij mensen zich richten op acti-
viteiten met een lager impact, met een 
daling van energieverbruik, verminde-
ring van de ongelijkheid, uitbreiding 
van publieke goederen en commons.                                                                                                                        
Al die elementen zullen de logica van 
het kapitalisme fundamenteel ver-
anderen, want die draait om de con-
stante productie van schaarste. 

Conclusie? Het boek geeft eerst een 
heel pessimistisch zicht op het kapita-
lisme, maar in het tweede deel wordt 
aangetoond hoe het anders kan, wat 
mogelijke oplossingen zijn. Een aan-
rader voor al wie bezorgd is om de 
toekomst van onze planeet.
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LGBTQI-beleid in Europa

We lezen dat in het Groot-Orthodoxe 
rijk van Poetin en patriarch Kirill 
geen plaats is voor LGBTQI. Dat is 
ook zo in het Hongarije van Orbàn. 
Een volksreferendum zal volgens 
hem de antihomowet extra recht-
vaardigen, terwijl men daarmee en-
kel bewijst dat een meerderheid ook 
zo denkt..

in 2020 verklaarden ook een 100-tal 
gemeenten in het katholieke Polen 
zich LGBtQi-vrij. Een lesbienne werd 
gevangen genomen wegens ‘beledi-
ging van religieuze overtuigingen’! 
Hopend op ultraconservatieve stem-
men bij de verkiezingen uitte presi-
dent Duda, dat LGBtQi erger is dan 
communisme. senator Fourat Ben 
Chikha coördineert het EU-dossier 
om subsidies aan Polen te blokkeren. 
Maar via financiële sanctioneringen 
verander je niet ieders overtuiging.

Op grond van welke aanna-
mes en waarden discrimi-
neert men?
Je geaardheid is een puur persoon-
lijke kwestie, zonder nadelige conse-
quenties voor anderen. Het enige dat 
kan storen is het weten van iemands 
anders zijn. 

in het Westen hebben we al een hele 
weg afgelegd. Bij ons is LGBtQi al niet 
meer ‘strafbaar’ gesteld in de 19de 
eeuw. toch zijn wij, senioren, nog 
getuige geweest hoe delicaat het in 
1970 was voor Will Ferdy om ‘uit de 
kast te komen’. Ook recent blijkt een 
bekende journalist op straat uitge-
scholden en geschopt te zijn geweest. 
Dus, zelfs bij ons is de tolerantie nog 
kwetsbaar. LGBtQi-fobie vindt gro-
tendeels haar voedingsbodem in de 
Abrahamitische godsdiensten. 

Mede door het seculariseringproces 
vanaf de jaren ’50 zijn we deze aanna-
mes in het Westen  ontgroeid, tenmin-
ste toch qua beleid. De Oost-Europese 
landen bleven lang achter een ijze-
ren gordijn, de secularisering vond 
er minder doorgang en men bleef er 
zich vasthouden aan oude aangeprate 
taboes. 
Erger nog is wanneer instanties of 
regimes die aannames mee poneren. 
Dat gebeurt in vele Arabische en Afri-
kaanse landen. Men riskeert er gese-
ling of levenslange gevangenschap; 
of de doodstraf, zoals in Oeganda. 
Het cHanGEproject komt er op voor 
LGBtQi-rechten en het vraagt ons dit 
fenomeen niet te relativeren!

Het kan ook anders
•  Los van geaardheid, groeit tegen-

woordig het besef, dat we allen 
vrouwelijke kwaliteiten (vb. intu-
itie, het zorgende) naast manne-
lijke (vb. daadkracht, ratio) meer 
moeten integreren in onszelf. Bij 
het ouder worden wijzigt trouwens 
onze hormonenverhouding.

• Amerikaanse indianenstammen 
ken den al 4 à 5 geslachten: man, 
vrouw, vrouwman, manvrouw, en 
bi. Deze laatsten werden geëerd 
omdat ze toegang hadden tot ‘2 
geesten’: namelijk juist die vrou-
welijke en mannelijke aspecten. Ze 
kregen daarom belangrijke func-
ties. sinds de jaren ’90 komen india-
nen terug op voor hun oude cultuur. 
Zo vormt hun benadering voor ons 
een eye–opener.

• In het oude Indië kende men vanuit 
de Veda’s (Hindoeïsme) 3 geslach-
ten. Het ‘derde geslacht’ kwam 
overeen met LGBtQi. Van hen werd 
juist gedacht dat ze meer goddelijke 
kracht en inzicht hadden. De maat-
schappij moest daarom extra zorg 
dragen voor hen. 

Een breder inzicht van de meer 
gelaagdheid in onszelf maakt het 
anders zijn van ieder juist zo boeiend.
in ieder geval: relationeel telt het 
recht om zelf in te vullen bij wie men 
zich thuis voelt. 

Deze kaart toont het beleid rond
LGBTQI per land, wat wel niets zegt
over persoonlijke attitudes. 
Groen=positief; rood=negatief.

Hopelijk kleurt heel deze regenboog-
kaart zo vlug mogelijk groen. 
Niet door het weigeren van subsidies, 
maar door inzicht, respect voor ieders 
eigenheid en blijdschap voor mekaars 
geluk; hoe anders dat ook wordt 
beleefd. 
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Zorg in
de Westhoek

Eigenlijk is de Westhoek een uitste-
kende plek om ouder te worden. Het 
is er rustig, mooi open landschap en 
de mensen kennen er elkaar nog. 
Toch is er een reden om je zorgen  
te maken. Als je begint te sukkelen 
met de gezondheid of minder mobiel 
wordt, merk je dat wat er in de stad 
vanzelfsprekend is, hier niet altijd 
zo is. Jonge gezinnen trekken naar 
de stad waar ze werk vinden. Op die 
manier ontstaat er ook een tekort 
aan nabije mantelzorgers. 

Wonen en valincidenten
Ouderen wonen hier veelal in ver afge-
legen te grote oude huizen of boerde-
rijen. Deze woningen, in combina-
tie met een verminderde mobiliteit, 
vormen een dagelijks risico voor de 
bewoner. Binnenhuis trappen, drem-
pels, slechts buitentoilet, een tuinpad 
met mos en onkruid, verouderde elek-
trische leidingen met verlengkabels. 
Dit alles maakt het valrisico bijzonder 
groot. De woningen liggen ver uiteen, 
wat maakt dat als je gevallen bent 
het lang kan duren eer iemand je kan 
recht helpen. Een ander gevaar stelt 
zich als je via de landelijke wegen naar 
de dorpskern moet. Met wandelstok 
of rollator en zonder voetpaden is de 
kans groot dat je door zwaar land-
bouwverkeer in de graskant wordt 
gedrongen. 

Een grote bezorgdheid bij oudere 
Westhoekbewoners is wel, dat wan-
neer het minder goed gaat om in eigen 

woning te blijven, ze zullen verkast 
worden naar een instelling in de stad. 
Ze kennen daar meestal niemand, 
want het is ver van hun eigen ver-
trouwde omgeving. Daarvoor pleiten 
wij voor kleinschalige aangepaste 
en veilige woongelegenheden in de 
eigen dorpskern. Daar zal het ook 
veiliger zijn. Als je er gevallen bent of 
de rolluiken blijven omlaag, zal dat 
door de buurt opgemerkt worden en 
kan je sneller hulp verwachten. 

Thuiszorg
Voldoende aangepaste kwalitatieve 
thuiszorg is in de Westhoek ook meer 
dan op zijn plaats. Nochtans zien we 
dat ouderen hier vaak moeten inboe-
ten op kwaliteit. En dat ligt niet aan 
de verzorgenden zelf, maar aan het 
systeem. Daarom is een grote transitie 
naar ‘goede zorg voor iedereen’ drin-
gend nodig.

De thuisverpleegkundigen wor-
den door de overheid vergoed voor 
de uitgevoerde handelingen, maar 
niet voor de tijd en de afgelegde 
kilometers. Je zal in de Westhoek 
maar ouder zijn met een incontinen-
tieprobleem, waarbij je hulp nodig 
hebt om je te verschonen. in de stad 
kan dit bv. driemaal/dag, maar als je 
ver woont wordt er algauw voor jou 
beslist dat het met twee maal ook 
wel zal gaan. 

Bij de gezinshulp (poetsen, huis-
houden, boodschappen, strijken…) 

is er een gelijkaardig probleem. De 
verzorgsters worden betaald door 
de klant. Ze werken 8 u aan één stuk, 
veelal voor 4 klanten van telkens 2 u. 
Om zich te verplaatsen tussen 2 klan-
ten is geen tijd voorzien, noch om ’s 
middags te eten. Ze moeten die afstan-
den afleggen met de eigen wagen. 
Veelal naar een ander dorp (10 km 
verder of meer). Om dit mogelijk te 
maken moeten ze tijd stelen van de 
klant; bij de één vroeger vertrekken of 
bij de ander later aankomen. De klant 
betaalt wel voor volle 2 u zorg. Dit ver-
oorzaakt veel discussie.  

Mogelijke oplossingen 
Lokale overheden kunnen mensen die 
erg verspreid wonen stimuleren om 
tijdig te beslissen in kleinere, ener-
giezuinige en aangepaste woning in 
de dorpskern te gaan wonen.  Dit kan 
door hen hierover aan te spreken. 
Maar beter nog door als gemeente 
zelf enkele woningen aan te passen 
als model en deze dan aan te bieden 
voor een haalbare huurprijs. Dit moet 
wel gecombineerd worden met een 
leeftijdsvriendelijke inrichting van de 
dorpskern met groenvoorzieningen, 
rustbankjes… En vooral ook met een 
ontmoetingsruimte waar ouderen 
terecht kunnen voor een babbeltje, 
om de krant te lezen… en voorzien 
van een afzetruimte met koelkast voor 
bestelde groenten, brood, vlees en zui-
vel van de korte keten. Dit kan gerund 
worden door vrijwillige leeftijdsgeno-
ten. 

Kleinschalig wonen heeft veel voor-
delen, o.a. voor zorgverstrekking. Er 
kunnen betere afspraken worden 
gemaakt met bv een groepspraktijk 
van thuisverpleegkundigen. Dat helpt 
hen om een globaler zicht te krijgen 
op de toestand van hun patiënt. Mede-
bewoners zullen sneller veranderin-
gen signaleren dan de patiënt zelf; 
valpartijen bv. of tekenen van begin-
nende dementie. 
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Geniet mee van het Mechelse platteland!

Fietsend het Mechelse platte-
land proeven en beleven, het 
kan… Je krijgt zelfs de keu-
ze uit twee leuke fietslussen.                                                                                                                  
Smullen van vers roomijs? Wild-
plukken en koken?  Een blotevoe-
tenpad lopen? Zelf groentjes kwe-
ken? Herten voederen? Je verliezen 
in een strobalen labyrint? En zo’n 
fijne fietsdag afsluiten met je benen 
onder tafel voor een heerlijk avond-
maal, in het groene kader van ‘De 
Kettinghe’ in Heffen? Er zullen ook 
wilde, eetbare planten zijn, die we 
samen kunnen bereiden tot verras-
sende gerechten!

Dat kan allemaal op zaterdag 3 sep-
tember 2022. 
‘Mechels Natuurlijk’ organiseert dan, 
samen met ‘Lokale Voedselstrategie 
Mechelen’, ‘Klimaan’, ‘ORiOM’, de Pro-
vincie Antwerpen en de stad Meche-
len ‘DE PROEVERsLUs’! 
Langs het parcours van DE PROEVER-
sLUs kom je ook leerzame elemen-
ten van de Kievitslus tegen. Je kan 
het parcours ook fietsen zonder de 
10 proevers en de belevingen van DE 
PROEVERsLUs, maar zaterdag 3 sep-
tember wordt hoe dan ook van 14 
tot 20 uur een recreatief-culinair 
belevingsevenement! 
• DE KIEVITSLUS: Een kaart van de 
Kievitslus vind je bij ‘samen op Pad’. 
• DE PROEVERSLUS: De Proeverslus 
vindt plaats op het parcours van de 
Kievitslus. Ze toont je dat lokaal, eco-
logisch en fair best samen kunnen 
gaan. 
 
Hoe dat kan?
• Doordat Mechelse boeren hard 
werken om gezond voedsel te leveren. 
Ze staan voor moeilijke uitdagingen, 
want het heersende landbouwmodel 
maakt een bocht. Deze mensen leve-
ren grote financiële, wetenschappe-
lijke, fysieke... inspanningen.
• Een moderne boer produceert niet 
alleen gezonde voeding, hij ‘levert’ 

ook zuurstof en biodiversiteit en stoot 
minder cO² uit. Daarvoor zaait hij 
groenbemesters die water ophouden 
en humus opbouwen. Hij voorziet ook 
bloemenranden die voor biodiversi-
teit zorgen. Hij creëert kleine land-
schapselementen en re-integreert zo 
de natuur in zijn bedrijf. 
• De Wereldwinkel toont ons dat een 
faire levensstijl mogelijk is met WW-en 
korte ketenproducten waarvoor boe-
ren een eerlijke prijs ontvangen.
• Kabas wil ons verleiden om plas-
tiek- en verpakkingsvrij te leven. Ver-
pakkingsvrij leven en winkelen kun-
nen best samengaan. 
‘DE PROEVERSLUS” biedt je 10 proe-
vers aan langs een bewegwijzerde 
fietstocht van 19 km.  ‘Mechelen 
klimaatneutraal’ steunt het pro-
ject, waardoor je zelf als volwassene 

slechts € 10 en als kind slechts € 7 
zelf betaalt voor de proevers. Ook 
het avondmaal wordt voor een zacht 
prijsje  aangeboden. 
Je kan de lus met of zonder kinde-
ren fietsen, je vrienden uitnodigen, of 
samen met je vereniging erop uittrek-
ken.

Praktisch:
schrijf je voor 27 augustus in voor 
DE PROEVERsLUs, met of zonder 
avondmaal, via de website https://
klimaatneutraal.mechelen.be/proe-
verslus, dan ontvang je de plek waar 
je moet starten. Aarzel niet om nu al 
in te schrijven, want dit wordt een 
groot succes! Na inschrijving ont-
vang je alle praktische info.

Nieuw voorzittersduo
Zaterdag 11 juni kozen we met zijn allen een nieuw voorzittersduo. 
Het werd uiteindelijk het team Jeremie Vaneeckhout – Nadia Naji.
Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (36) was een tijdlang geleden de 
teamgenoot van Meyrem Almaci. Hij was ook schepen (en nu nog gemeente-
raadslid) in Anzegem. Nadia Naji (30) komt uit Molenbeek en is o.a. Adviseur 
Gezondheid en sociale Zaken in het kabinet van Brussels minister Elke Van 
den Brandt. Voor dit nummer kwam de verkiezing te laat, maar in ons herfst-
nummer stellen we het nieuwe voorzittersduo graag aan u voor.
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F R A N s  R O G G E N

centen uit Moskou

Mijn vader werd in februari ’14 geboren. In augustus passeerden de Duitschen en 
namen mijn grootvader mee. Een paar dorpen verderop lieten ze hem weer lopen. 
Zou hij hen hebben omgekocht? Mijn grootmoeder had goudstukjes in zijn revers 
genaaid! Veel kunnen dat er niet geweest zijn. In elk geval, voor Leuven had hij er 
niet genoeg bij. Dat hebben ze dan maar in brand gestoken. ‘t Waren Sjarels die 
Fritzen. Ons vader had problemen met de communisten in Rusland, goddeloos en 
zo, maar hij is niet tegen hen gaan vechten. Hij zal niet gedurfd hebben. Hij was al 
bang van het paard van mijn grootvader! En de Russen waren ook kwaaie man-
nen, net zoals den Olivier, dat paard. Maar goed, ik ben opgevoed in de vreze Gods 
en voor de Russen. Toen ik op mijn veertiende communist werd, ging dat over. Het 
waren de Amerikanen voor wie we moesten oppassen. Vietnam, Chili, Panama … In 
Bolivië hebben ze de Ché laten vermoorden. Zeker niet mijn vrienden! Oké, je kon in 
Rusland geen platen van de Beatles kopen en Solzjenitsyn had het ook niet onder 
de markt, want ze waren daar voorzichtig met de ‘vrije meningsuiting’. Dat moest 
om de verworvenheden van het socialisme te beschermen, zoals mijn kameraden 
vertelden. Maar ze hadden beloofd om nooit als eersten atoombommen te gooien. 
De Amerikanen, de slechterikken, hielden alle opties open en placeerden hier in 
Florennes en Kleine Brogel hun kernraketten. En wij maar betogen! Ook tegen de 
bommen van de Russen, dat spreekt. Duidelijk niet hard genoeg. Gooien ze die nu 
op Oekraïne? Overigens vond ik Solzjenitsyn een goede schrijver, ook al ging hij 
met Poetin op de foto.

Ik heb mij politiek altijd als links gezien, héél. Maar ik heb steeds geloofd in goede 
manieren en beleefdheid, zelfs bij een standrechtelijke executie. Iemand van zijn 
velo schieten vind ik geen manieren. Ik ben democraat uit lijfsbehoud en redelijk 
christelijk. Iemand de andere wang toekeren, weet je wel.  Het is niet altijd simpel, 
anders houdt een handgemeen nooit op. Maar ik moet zeggen, dat ik het vermijd 
om die eerste klap te krijgen. Misschien hadden die Oekraïners dat dan ook maar 
moeten doen. Er zijn er die dat zeggen. Als ik Zelensky geweest was, was ik kajie-
tend onder de sofa weggekropen. Ik ben dan wel niet bang van paarden, maar wel 
van de Russen. Mijn hart bloedt, maar chapeau voor die Oekraïners. 

Wij hadden een leraar Geschiedenis die ervan overtuigd was dat ik geld kreeg uit 
Moskou om hier subversief te doen. Hij ging achterhalen hoeveel ik wel niet kreeg. 
Subversief, een beroep met toekomst!  Ik kreeg alleen goeie punten voor geschiede-
nis. Op de centen uit Moskou wacht ik nog altijd. 

Allemaal de schuld van Poetin, die Sjarel houdt nu ook eens nooit zijn belofte! Tijd 
om kajietend onder de sofa weg te kruipen?


