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Een boeiend 
werkjaar 
tegemoet

En zo kijken we alweer uit naar een koe-
lere herfst, met allicht wat meer adem-
ruimte. Aan artikels intussen geen tekort. 
Naast de stukken die de redactie bijeen 
pent, ontvangen we geregeld vrije bij-
dragen van GroenPlussers. Als die kade-
ren in onze groene of sociale denkwereld 
komen ze uiteraard in aanmerking voor 
publicatie. ‘Naar een buurtgerichte ou-
derenzorg’ en ‘Hoog-gevoeligheid’ zijn 
daar voorbeelden van.   Verder kom je 
in dit nummer te weten wat het nieuwe 
voorzittersduo, Jeremie en Nadia, in zijn 
mars heeft. We wuiven ook Elke De-
cruynaere uit, na 10 jaar gedreven in-
zet als schepen van onderwijs in Gent.                                                                                                                                          
En onze eigen voorzitter, Mieke Vogels, 
wensen we een spoedig herstel toe, na de 
chirurgische ingreep die ze in augustus 
moest ondergaan. Samen gaan we weer 
een boeiend werkjaar tegemoet, met ons 
congres over ‘Wonen’, op 2, 3 en 4 oktober 
2023; met leerrijke bijeenkomsten en –la-
ten we hopen- ook met een of twee meer-
daagse fiets- of wandeltochten volgende 
zomer.

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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Plein

Stil ligt de avondwind                                                                                                                                        
              je hand schuift over                                                                                                                                             
          het tafelkleed 
De luiken van het huis                                                                                                                                             
   klapperen zacht, filteren                                                                                                                                         
         dit late licht 
Je legt je hand op het                                                                                                                                              
    papier, het schrift                                                                                                                                          
               van de dagen 
Op het plein drinken                                                                                                                                          
             de vissers, zwijgend                                                                                                                                         
                      de nacht tegemoet. 

‘Ach, de tijd’ (1985)
Hans van de Waarsenburg

(1943-2015)

Een vleugje poëzie



3

R I T A  V A N  D E  V O O R D E

Een ongewoon landbouwbedrijf

In het hartje van de 
Vlaamse Ardennen 
runnen twee man-
nen een ongewoon 
landbouwbedrijf. Ze 
noemen het ‘Modest 
en Kamiel’. Het is een 
vreemde combinatie, 
maar alles is er op een 
prettige manier speci-
aal, zowel de bedrijfs-
voering als de bedrijfs-
leiders. De mannen heten in het echt 
Steven en Didier. Hun bedrijfsnaam 
verwijst met Modest naar ‘beschei-
denheid’ en met Kamiel naar de rust-
gevende werking van ‘kamille’. Ze 
kweken varkens, telen bloemen en 
stellen ingerichte tenten ter beschik-
king van meerwaardezoekers. De 
ene volgde een landbouwopleiding, 
de andere was reeds als kind in de 
natuur geïnteresseerd. Samen deden 
ze een stage op een varkensbedrijf 
in Frankrijk. In de enkele jaren dat 
ze hun boerderij uitbaten, hebben 
ze al meer natuur gecreëerd dan ze 
er hebben verbruikt. De monotone 
grasvlakte bij het woonhuis is gron-
dig veranderd. Er groeien nu bes-
senstruiken, verschillende groen-
ten voor eigen gebruik en voor de 
glampers (*). Er zijn fruitbomen én 
eiken geplant, wat gezien de eikels 
niet vreemd is op een varkensbe-
drijf! Het is er één groene, levendige 
omgeving. Steven en Didier komen 
uit de sociale sector. Zonder ‘zorg-
boerderij’ te zijn, staan ze open om 
mensen die dat nodig hebben te ont-
stressen.

Vrije varkens
Bij Modest en Kamiel lopen de var-
kens buiten en slapen ze in een 
eenvoudig schuthok. Hier geen pro-
blemen, zoals mestoverschot, veel-
vuldig grote transporten, overma-
tige stallen, concentratie van te veel 
dieren, hinderlijke geur, afzetproble-

men, enz. De varkens mogen er hun 
specifiek gedrag vertonen, namelijk 
onbeperkt wroeten. Miljoenen var-
kens zouden er jaloers op zijn. Ze 
krijgen lokaal geteeld voer, maar 
hoeven geen antibiotica. Ze stralen 
gezondheid en gelukzaligheid uit. 
Het transport naar het slachthuis is 
een korte rit en er wordt geen varken 
te veel geslacht. “Ooit hebben we de 
fout gemaakt om naar een slachthuis 
te gaan, waar ze met stroomstoten 
de dieren naar de slachtbank leiden. 
Dat doen we nooit meer. Onze dieren 
moeten die pijn en dwang niet onder-
gaan”, zegt Didier. Toch zijn de var-
kens geen troeteldieren voor deze 
boeren, ze krijgen geen naam en hun 
lot is gekend vanaf het begin. Daarte-
genover staat dat ze een goed leven 
hebben, tot het laatste moment. Dit 
varkensvlees is lekker en gezond. 
Alles van het varken wordt verwerkt 
tot heerlijke producten, van snuit tot 
staart. Het vlees wordt in pakketten 
verkocht op bestelling.                                                                            

Gelukkige glampers
De weide is verdeeld als een drie-
slagstelsel: op één derde lopen de 
varkens; de twee andere stukken 
transformeren een zomer lang in 
een bloemenzee. Na de pluk is er 
een wissel van percelen. Bij Modest 
en Kamiel kan de klant zelf komen 
plukken, een bloemenabonnement 
nemen of 24u op voorhand een 
boeket bestellen. Hier logeren en 

genieten van rust, een-
voud en korte keten, 
kan ook. Maximaal 
vier personen kun-
nen tegelijk glampen. 
Daarvoor staan er een 
tent als living en twee 
slaaptenten, telkens 
met een opgemaakt 
tweepersoonsbed, ter 
beschikking. Glampers 
kunnen de groenten 

en vruchten uit de tuin gebruiken 
en hun aankopen doen in het kleine, 
gemoedelijke huiswinkeltje met pro-
ducten van het bedrijf. Er is een bui-
tenkeuken, een composttoilet en een 
douche met warm water. Het klinkt 
als de opperste gelukzaligheid voor 
iemand die aan rust en herbronning 
toe is.

Leefbaar zonder schulden
Bezoekers durven al eens vragen: 
“Kun je er van leven?” Steven ant-
woordt pragmatisch: “Kijk hier 
rond: luxe is het niet. Wij gebruiken 
een camionette, een kleine tractor, 
een fiets of bakfiets. Wij hebben 
geen dure stallen of infrastructuur 
op eindeloze afbetaling en liggen 
dan ook niet wakker van torenhoge 
schulden. Al onze facturen worden 
op tijd betaald. Wij laten ons zoon-
tje geen schulden achter. Och ja, 
soms lig ik wel wakker van iets: of ik 
geen beentje in een kom hoofdvlees 
of rillettes vergeten ben en iemand 
zich daarin zou kunnen verslikken.”                                                                                          
Eerlijk gezegd, ik ben er gerust in. 
Ik zou meer van dit soort bedrijven 
willen in Vlaanderen.

(*) Luxe kampeerders, een samen-
trekking van ‘glamoureus’ en ‘kam-
peren’.

www.modestenkamiel.be 
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I N G R I D  P I R A

Een nieuwe vibe rond ons Groen project!

Jullie zijn nu bijna drie 
maanden covoorzitters. 
Valt dat mee, wat zijn de 
eerste ervaringen?
Nadia: Het valt ontzettend goed 
mee, het voelt heel natuurlijk aan, ik 
dacht dat het veel meer organisatie 
zou vergen. Het co-voorzitterschap 
maakt de dingen gemakkelijker, niet 
complexer. We hebben twee keer 
per week een vast moment dat we 
samenzitten om met mekaar dingen 
te bespreken, voor de rest hebben 
we per dag zo’n 10 keer contact via 
telefoon of berichten. Onlangs ver-
liep er een dag zonder contact, tot 
Jeremie plots een bericht stuurde : 
“Nadia, is alles nog o.k.?” 

Hoe verdelen jullie de taken?
Jeremie: Vlak na het verkiezingscon-
gres hebben we een eerste verdeling 
opgemaakt, maar nu zijn we met een 
definitieve versie bezig. We hebben 
beslist om thema’s te verdelen, geen 
verkiezingen. (Vlaams/federaal in 
mei 2024 en lokaal in oktober 2024, 
nvdr). We hebben immers aanvul-
lende profielen… niet dat Nadia en 
ik van een andere planeet komen, 
hé! We delen eenzelfde waarden-
kader, we kijken naar veel dingen 
op dezelfde manier. Maar politiek 
is niet alleen inhoud, politiek is ook 
zijn. De ene voelt zich meer aange-
sproken door Nadia’s stijl, de andere 
door mijn aanpak. 

Mensen kiezen voor 
inhoud, maar blijven als 

het tof is.

De laatste jaren is het aantal 
leden gedaald, de peilingen 
zijn niet goed. Wat is jullie 
plan om Groen er bovenop te 
helpen?
Jeremie: Alles staat of valt met de 
vibe die rond ons politiek project 
hangt. Die is de laatste jaren ver-
minderd, daar moeten we niet flauw 
over doen. Er moet nieuwe zuurstof 
in de partij komen, mensen moeten 
er zich beter in hun vel voelen. En 
daarvoor is sfeer belangrijk. Mensen 
worden lid omdat ze inhoudelijk aan 
politiek willen doen, maar daarnaast 
is politiek ook mensenwerk. Als het 
niet tof en aangenaam is blijven ze 
niet.

Het ecologisme zal gezellig 
zijn of niet zijn?
Nadia (lacht): Natuurlijk! De gezel-
ligste bijeenkomsten die ik tot 
hiertoe meemaakte zijn die van 
GroenPlus. Onlangs werden we uit-
genodigd in Limburg. Ze hadden 
lekker gekookt, we hebben sma-
kelijk gegeten, een toffe wandeling 
gemaakt. Ik ging onlangs ook mee 
schilderen tijdens de voorbereidin-
gen van de Pride. Men keek ervan 
op dat ik er was, ik voelde enthou-
siasme. We willen als covoorzitters 
heel nabij zijn. Het maakt dat men-
sen in de partij je rechtstreeks vra-
gen kunnen stellen. 

Vele GroenPlussers hebben 
2003 meegemaakt. Hoe we 
plots –na een regerings-
deelname– in de hoek 
terechtkwamen waar alle 
klappen vielen en onder de 

kiesdrempel terecht kwamen. 
Nu zitten we sinds een tijd 
ook in een anti-sfeer. Kan die 
gekeerd worden?
Jeremie: Ik snap de vergelijking. 
Maar we zitten nu in een andere 
situatie. Toen kantelde de sfeer rond 
Agalev 6 maanden voor de verkiezin-
gen, nu hebben we meer tijd. Boven-
dien is het ecologisme vandaag de 
dag superrelevant het centrum van 
het debat. En tenslotte hebben we 
nu een Tinne Van Der Straeten die 
te allen tijde kan zeggen dat ze een 
expert in energie is en een Petra 
De Sutter die –zelfs al spreekt men 
slecht over Groen– een troef blijft. 
We hebben een veel stevigere basis 
dan in 2003. 

En net nu zegt N-VA dat de 
toekomst van de mensheid 
te belangrijk is om aan de 
ideologische verdwazing van 
Groenen over te laten, zegt 
CD&V dat ze verstandig groen 
zijn en zegt Vooruit dat Groen 
per definitie asociaal is. 

Jeremie: We laten dat niet zomaar 
over ons afroepen. We zijn niet het 
kneusje. Maar toegegeven: de voor-
bije twee jaar zijn we veel te veel 
de woordvoerder van de regering 
geweest en te weinig van de partij. 
Wij als covoorzitters zullen duide-
lijk, helder en luid verkondigen: zon-
der groenen in een regering wordt 
er geen echt groen beleid gevoerd. 
Wij zitten nu in het centrum van het 
politieke debat. 

Ze hebben er intussen hun “Refresh”-weekend opzitten, waarbij ze zichzelf 
en het nieuwe veelkleurige logo definitief lanceerden. Jeremie Vaneeckhout 
en Nadia Naji, twee dertigers uit West-Vlaanderen en Brussel nemen de 
partij in handen. Geheel in de stijl van het vroegere Agalev, dat graag ex-
perimenteerde met anders aan politiek doen, verdelen ze het mandaat en 
zijn ze co-voorzitters. Meteen goed voor de eerste vraag van een boeiend 
interview. 



5

Nadia: We moeten ons niet laten 
doen door het uitvergroten van 
verschillen tussen verschillende 
groepen. Twitter bijvoorbeeld is de 
slechtste graadmeter daarvoor. Zelf 
luister ik veel liever naar de klimaat-
jongeren of Grootouders voor het 
Klimaat. 

Focus op inhoudelijke 
congressen

Over de inhoud dan. 
De groene ideeën zijn 
mainstream geworden, ze 
zijn on top of mind. Maar 
verschuift het debat nu 
niet naar hoe we de groene 
problemen gaan oplossen? 
Anders Gaan Leven versus 
eco-realisme? In Knack werd 
er onlangs gezegd: “Groen 
moet terug Agalev worden”. 
Jeremie: We komen in een nieuw, 
meer ideologisch tijdperk; waarbij 
de essentie van wie we zijn super-
relevant wordt. We strijden niet 
meer om natuur of milieu op de 
agenda te krijgen, we strijden over 

welke antwoorden we erop geven. Ik 
wil van het frame af dat we de par-
tij zijn die tegen technologie is; we 
kwamen notabene als eerste met 
de technologie om van zon en wind 
energie te maken. We hebben ook 
als eersten gezegd dat het ecologisch 
verhaal een sociaal verhaal is. Deze 
tijd is een unieke kans om het geheel 
van onze visie te schetsen. Terug 
focus op inhoudelijke congressen 
dus.

Intussen zegt Zuhal Demir 
dat ze de groenste minister 
ooit is. Worden we voorbij-
gestoken?
Jeremie: Demir heeft een slimme 
framing, doet goeie dingen –al deed 
haar partij de laatste jaren zo goed 
als niets rond groene thema’s- en 
ik heb geen probleem om dat toe te 
geven. Maar neem nu het stikstof-
dossier in de landbouw. Een van de 
oplossingen van de conservatieven 
is om stalreinigers te installeren. Ten 
eerste blijkt dat niet goed te werken 
en ten tweede is dat de aanpak van 
één probleem in de landbouw. Groe-

nen gaan voor een totaalaanpak: 
hoe zorg je ervoor dat er geen soci-
ale drama’s gebeuren, hoe zorg je 
ervoor dat het economisch leefbaar 
blijft voor de landbouwer, hoe zorg 
je voor een aangepast landbouwmo-
del?

Politieke moed

Nadia: Als het over klimaat gaat 
wéét iedereen dat er problemen 
zijn. Alleen durven de anderen niet 
zeggen dat de broodnodige veran-
deringen impact zullen hebben op 
mensen. Wij wel. Da’s lastig, maar 
het maakt ons uniek. Het vraagt 
lef en politieke moed. Daarom was 
‘Trots op Groen’ de slogan waarmee 
we de voorzittersverkiezingen zijn 
ingegaan.  
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E T I E N N E  H O E c K x

Verwarm eerst jezelf!

Ik schreef dit artikel met open raam, 
tijdens de grote zomerhitte. Met in 
het achterhoofd grote bezorgdheid 
hoe we, na die almaar stijgende gas-
prijzen, de komende winter gaan 
doorbrengen.

Het is genoegzaam gekend dat onze 
woningen energiezuiniger moeten 
worden. Daarbij vergeten we wel eens 
dat het niet onze woning, maar wij 
zelf zijn die het warm genoeg moeten 
hebben. Met dat voor ogen denken we 
aan tips als ‘vlugger een warme trui 
aantrekken’. Maar laten we samen een 
paar stapjes verder zetten. 

Ons warmer kleden
We kunnen die dikke wollen Noorse 
trui (ook binnenskamers) combine-
ren met lang thermisch ondergoed uit 
merinowol.

Het slakkenhuisprincipe toe-
passen
Milieuactivist Sietz Leeflang sugge-
reerde al in de jaren ’70 om ’s winters 
voornamelijk één kleine ruimte te 
gebruiken en te verwarmen. De kou-
dere keuken wordt toch vlug warm bij 

het koken. Naar TV kijken of een boek 
lezen in de niet zo warme zithoek kan 
gezellig onder een deken.

Geen luchtverwarming
Bij infraroodverwarming dringt de 
warmte meer je lichaam in en bezorgt 
je bij 2° minder eenzelfde comfort-
gevoel. Tegelkachels, warmtemuren, 
lage temperatuur radiatoren en infra-
roodstralers geven dezelfde stralings-
warmte. 

Eeuwenoude Oosterse benade-
ringswijzen 
We kennen de traditionele Japanse 
Minka-huizen, waarvan de dunne 
wandjes van leem of rijstpapier waren. 
Belgen, die een tijd in zo’n huis geleefd 
hadden, vonden, eens terug, de tempe-
ratuur in onze woningen veel te hoog. 
De Japanners hielden zich warm met 
enkele minimalistische oplossingen:

Houd je lichaam warm.
Dat deed men met hokkairo-pakket-
ten, warme pads of pakketten die 
onder de kledij gedragen worden, 
liefst ter hoogte van de navel of de 
nieren. Ook nu nog zijn ze er populair. 

Zo’n pakketje bevat een mengeling 
dat je opwarmt als je het opschudt. 
Een goedkope, weliswaar eenmalig te 
gebruiken type zorgt al voor een 12 
uur warmte. 
In Nederland ontwikkelde infrarood 
warmtekussens met koolstofvezel lij-
ken hierop geïnspireerd. Ze zijn draad-
loos en op laagspanning oplaadbaar 
en zorgen dan, bv. bij 35°c, voor 4 uur 
warmte. Er zijn ook warmtedekens en 
-kruiken verkrijgbaar. Ze verbruiken 
maar een fractie van de energie die ze 
besparen. 
Lowtech-man Kris De Decker pro-
moot van zijn kant terug het gebruik 
van warmwaterkruiken. Tegenwoor-
dig bestaan er meerdere modellen, 
zoals een lang type dat men rond de 
lenden kan dragen.

Benut een warmtebron optimaal.
De Japanners aten aan hun kotatsu, 
een lage tafel. Eronder was vroeger 
een haardje met houtskool inge-
bouwd. (Tegenwoordig is dat een 
brandveilige en een zuinige infrarood-
straler.) Dankzij een futon (een klein, 
plooibaar kussen), dat ze over hun 
heupen legden, hadden ze het vol-
doende warm. Het concept met een 
infraroodstraler is ook mogelijk met 
een hogere, westerse tafel of bureau. 
Tegen volgende winter wil ik zo’n stra-
ler importeren.

Zorg voor een goede doorbloeding.
Veel bewegen is uiteraard goed. Daar-
naast bevorderen Qigong, Taichi, en 
Yoga een goede energiedoorstroming 
in je lichaam. Je vindt er oefeningen 
die je yang-energie en daarmee je 
lichaamswarmte opvoeren. 
Deze ideeën zijn geen tovermiddelen, 
maar ze kunnen extra besparing ople-
veren; ook in een goed geïsoleerd huis. 
Je kan ze vooral overwegen als alleen-
staande, of als koppel. Met elke graad 
minder op de thermostaat besparen 
we een 7% aan energieverbruik. Dat 
is heel wat, als we de temperatuur 
op 18, of zelfs 16° durven zetten. 
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M I E K E  V O G E L S

Voltooid leven op de agenda plaatsen!

Uit recente zelfmoordcijfers blijkt 
dat steeds meer ouderen -vooral 
mannen ouder dan 70- kiezen voor 
zelfdoding. Dit zet het debat over 
voltooid leven weer op de agenda. 
Voormalige radiostem Lutgart Si-
moens pleitte als eerste voor eutha-
nasie als je leven 'af' is; wanneer je 
er zelf, uitdrukkelijk, vrijwillig, onaf-
hankelijk en duurzaam om vraagt.

Haar vraag past in de hedendaagse 
gezondheidsethiek, waar respect 
voor autonomie centraal staat. Ook 
de huidige wet op euthanasie vertrekt 
van daaruit. De wetgever bepaalde 
wel voorwaarden. Wie euthanasie 
wil moet wilsbekwaam zijn, zich in 
een medisch uitzichtloze toestand 
bevinden, aanhoudend en ondraaglijk 
fysiek en/of psychisch lijden. Eutha-
nasie bij voltooid leven voldoet niet 
aan deze voorwaarden. Een uitbrei-
ding van de wet ligt erg gevoelig, de 
huidige wet gaat voor velen al te ver. 
Denken we maar aan het ruchtma-
kende proces (2020) tegen de dokters 
die in 2010 ingingen op de vraag van 
Tine Nys voor euthanasie op basis van 
psychisch lijden. De dokters werden 
vrij gesproken, maar het proces had 
een grote invloed; artsen zijn minder 
geneigd om positief te antwoorden op 
vragen van patiënten.

De uitspraak over abortus van het 
Amerikaans Hoog Gerechtshof 
maakt duidelijk dat rechten geba-
seerd op zelfbeschikking onder druk 
staan. Ook dichter bij huis zien we 
deze evolutie. Prof chris Gastmans 
is directeur van het centrum voor 
Biomedische Ethiek en Recht en lid 
van de Ethische commissie van het 
UZ Leuven. In een interview met De 
Standaard (7/10/2021) zegt hij: 
“De klassieke gezondheidsethiek 
schuift respect voor de autonomie 
als belangrijkste principe naar voren. 
Het is ook een enorme verworven-
heid… Toch ben ik een andere weg 

ingeslagen. Het heeft tijd gekost, ik 
heb me moeten losscheuren. Ik heb, 
onder invloed van de zorgethiek, een 
andere visie ontwikkeld, die stelt dat 
de kwetsbaarheid van de mens het 
vertrekpunt van alle ethiek is. Dat is 
het tegenovergestelde van ethici die 
zeggen dat respect voor autonomie 
het uitgangspunt is.’ Op de vraag hoe 
hij denkt over euthanasie bij voltooid 
leven zegt professor Gastmans: ”Ik 
verzet me tegen het idee dat zij een 
mensonwaardig leven leiden. Goede 
zorg is de sleutel die kwetsbaarheid 
met menswaardigheid verbindt.” 

Respect voor autonomie vervan-
gen door kwetsbaarheid brengt de 
aloude caritas terug: “Wij weten 
best wat goed is voor jou, jij bent 
kwetsbaar en wij zullen je helpen.” 
Dit principe domineert trouwens, 
ondanks de wet op de patiëntenrech-
ten, nog steeds de medische zorg.                                                                                                                                            
Ouderen die duidelijk maken dat ze 
niet meer naar een ziekenhuis willen, 
komen toch in het ziekenhuis en wor-
den verder behandeld. Signalen van 
levensmoeheid worden zelden ernstig 
genomen; niet door de arts, niet door 
de familie. Ze worden weggezet als ‘je 
hebt een slechte dag, morgen schijnt 

de zon en voel je je wel beter’ of ‘ik zal 
de dokter vragen dat hij je een pilletje 
voorschrijft’.

Eenzaamheid, angst om ten laste te 
zijn van de kinderen, onaangepaste 
huisvesting, materiële tekorten, … een 
antwoord op deze ‘angsten’ moet er 
voor zorgen dat de oudere terug zin 
krijgt in het leven. Maar als de vraag 
om te sterven blijft, dan moeten hulp-
verleners hierop ingaan. Het is een 
moeilijk debat maar we mogen oude-
ren niet in de steek laten en moeten 
hen een alternatief bieden voor een-
zame zelfdoding. 

Groen moet het respect voor de 
autonomie als belangrijkste ethi-
sche principe herbevestigen en het 
voortouw nemen om een wettelijk 
kader uit te werken voor levens-
beëindiging bij voltooid leven. Dit 
debat hoort niet in de rechtbank wel 
in het parlement!

Op de site van RWS, de vzw “Recht 
op waardig sterven”, kan je doorklik-
ken naar de 4-delige podcast ‘voltooid 
leven’, met interessante interviews 
van betrokkenen en professionele 
hulpverleners.
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Kathleen leert GroenPlus 
de Westhoek kennen
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Wat waren de leerzame 
uitschieters in deze goed 
uitgekiende vierdaagse?                                                                                                                                      
                                                                      
De Westhoek telt een hele rist kleine, 
haast onooglijke dorpjes. Oeren, 
Lampernisse, Oudekapelle,… Ze 
laten zich niet zo makkelijk bena-
deren door een toerbus, maar met 
een handige chauffeur uit de streek 
werd de groep overal veilig afgele-
verd. Kleine dorpen en gehuchten, 
ze zijn deels het resultaat van een 
ontvolking die zich al lang geleden 
heeft voorgedaan. Wanneer dag-
dagelijkse levensvoorwaarden, als 
bakker, beenhouwer en kruidenier, 
ontbreken, wordt het moeilijk leven. 

Daar wil men nu al enkele jaren 
veran dering brengen met de uit-
bouw van dorpspunten. In Beve-
ren-aan-de-IJzer (716 inw., deelge-
meente Alveringem) doet men dat 
met de buurtwinkel, een ontmoe-
tingsplaats met een sociale functie. 
Bewoners van De Lovie, een instel-
ling voor mensen met een verstan-
delijke beperking worden er zin-
vol ingezet. Het project in Beveren 
werkte aanstekelijk in het naburige 
Stavele (660 inwoners). Daar kwam 
de vraag naar een dorpspunt van de 
buurtbewoners zelf. De gemiddelde 
leeftijd ligt er lager dan in Beveren. 

Geen betere plek voor een weerzien dan het Ieperse Stationsplein. Even ver-
der nodigen Vaubans wallen al direct uit tot een wandeling, richting Me-
nenpoort. Bij een stralend weertje dit keer, want ooit wachtte ons hier een 
natte verwelkoming. Wie deze vierdaagse aan de IJzer niet heeft meege-
maakt en het programma overloopt, krijgt allicht de indruk dat GroenPlus 
dit keer de toeristische toer opging. Flanders Fields, bezoek aan het wijn-
domein Entre-deux-Monts, het Mout- en Brouwhuis in Alveringem, je zou ze 
zo uit het programma van een dagjestocht kunnen lichten. Maar Kathleen 
Bevernage had, ‘wij reizen om te leren’ indachtig, ook voor studiemateriaal 
gezorgd. Elzendamme, een wat verloren plekje aan de IJzer, was telkens het 
vertrekpunt voor boeiende rondritten ‘Bachten de Kupe’. Soms was het wel 
even wachten op de collega’s die in het verder gelegen Callecanes gelogeerd 
waren. Want 39 deelnemers, je vindt er niet licht een bed voor op één plek.



9

Daarom wordt bij de uitbouw van 
de diensten nauw samengewerkt 
met scholen en verenigingen in de 
omgeving. In Krombeke (712 inw., 
deelgemeente Poperinge) is het 
dorpspunt met o.a. een buurtsalon 
en een bibliotheek ondergebracht in 
cc Bampoele. Brood, groenten, fruit 
en vlees worden er met de bakfiets 
aan huis geleverd door een bewoner 
van De Lovie! 

Met een bezoek aan het 19de eeuwse 
Mout- en Brouwerijhuis ‘De Snoek’, in 
Fortem-Alveringem, zetten we even 
een stapje terug in de tijd. En in de 
aanloop naar het GroenPluscongres 
over ‘Wonen’, was ook het bezoek 
aan de lage-energiewoning van Bart 
castelein een interessante eyeope-
ner. castelein brak de helft van een 
bestaande woning af. Hij heeft het er 
nu naar zijn zin in een wel doordacht 
bouwwerk dat niet eens € 100.000 
heeft gekost en waarvan de energie-
kost slechts € 5,88/maand bedraagt. 
Een uitdaging voor creatieve doe-
het-zelvers.

Een bezoek aan het wijndomein 
Entre-deux-Monts in Heuvelland 
maakte ons duidelijk dat de kli-
maatwissel ook positieve kanten 
heeft. Het domein produceert al 
enkele jaren schuim- en stille (witte) 
wijn die vlot zijn weg vindt naar de 
horeca. 

Om in de sfeer te blijven was er in 
Proven (deelgemeente Poperinge) 

nog een (muzikale) ont-
moeting met hopboerin 
Benedikte. Zij en haar 
familie verbouwen al 
sinds 1893 de stuff die zo 
belangrijk is voor o.a. de 
houdbaarheid van ons bier. 
In Hoppecruyt, worden (op 
vraag van de brouwer) 12 
hopsoorten geteeld die het 
karakter bepalen van een 
hele trits speciaalbieren.   
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‘Is rotatie straks vintage?’

Elke Decruynaere, pas 41 en als 
schepen goed bezig in Gent, stapt 
in mei plots uit de politiek. Verwon-
dering alom. ‘Om persoonlijke re-
denen’, klinkt het. Dat verdient niet 
enkel een woordje uitleg, het leek 
ons ook het moment voor een terug-
blik op 10 jaar onverdroten inzet.                                                                                                                                         
We spreken niet af in hartje Gent, 
maar aan de Kleindokkaai, in de 
buurt van de Dampoort. De grote 
hitte ligt achter de rug en we zetten 
ons voor de deur van een coffeebar, 
genieten van het mooie weer en ke-
ren er terug in het verleden.

In Aalbeke –‘tussen Kortrijk en 
Lauwe’- kent Elke een gelukkige jeugd. 
Een stuk maatschappelijke betrokken-

heid krijgt ze mee van thuis. Na haar 
middelbaar wil ze op eigen benen 
staan. Net als veel West-Vlamingen 
zakt ze af naar Gent en blijft, na haar 
studies geschiedenis en met een tus-
senstop in Leuven, in de Arteveldestad 
plakken. Eerst is ze 10 jaar werkzaam 
in de gelijke kansensector voor men-
sen met een handicap. Maar ze draagt 
ook verontwaardiging mee over de 
toestand van het milieu. Die bracht 
haar reeds als 17-jarige bij Agalev. Van 
2001 tot 2003 maakt ze al deel uit van 
het partijbestuur. Na de verkiezingen 
ven 2006 wenkt de Gentse gemeente-
raad, na die van 2012 wordt ze – met 
7518 voorkeurstemmen – schepen 
van onderwijs, opvoeding en jeugd; 
wat ze blijft tot eind mei, dit jaar.

Elke: Ik wou echt mijn mandaat afma-
ken tot 2024, maar had voor mezelf al 
besloten dat ik daarna zou stoppen. 
Niet omdat ik het beu was, ik ben de 
partij erg dankbaar voor alle kansen, 
maar omdat je politiek niet bedrijft tot 
je pensioen. Een mandaat is een groot 
geschenk dat je krijgt van de kiezers, 
niet iets vanzelfsprekend waar je recht 
op hebt. Ik ben daar ouderwets in. Maar 
wie weet is rotatie straks vintage en 
terug in de mode… Op tijd stoppen en 
anderen een kans geven. En met ande-
ren bedoel ik niet enkel jongeren. Ook 
ouderen van buitenaf kunnen hun erva-
ring inbrengen en voor vernieuwing 
zorgen. (pauzeert even) Maar ik stopte 
dus nog vroeger. Dit voorjaar kreeg ik 
het gevoel dat ik ging crashen. Dat wou 
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ik voorkomen. De combinatie politiek 
en gezin was al even niet evident en dan 
waren er op korte tijd ziekte en dood in 
de familie. Door die samenloop ben ik 
op de rem gaan staan. Er moest ook 
nog ruimte blijven om te leven…

Waarmee moet een actief 
iemand in de politiek rekening 
houden?
Zorg ervoor dat je vervangbaar bent. Al 
in 2018 trokken we tijd uit om nieuwe 
mensen te betrekken. Daar zijn, wat mij 
betreft, sloten koffie aan te pas geko-
men! (lachje)                                                                                                                        
Als het om de uitoefening van je man-
daat gaat, zijn medestanders binnen 
én buiten de partij erg belangrijk. En je 
hebt ook veel geduld en overleg nodig. 
Een zeer gevoelig thema dat bv. (niet 
enkel in Gent) opdook, was het verbod 
op het dragen van een hoofddoek op 
school. In kleine stapjes en met genoeg 
tijd en ruimte voor dialoog lukte het om 
het verbod af te schaffen.

Op welke van je verwezen-
lijking kijk je met de meeste 

tevredenheid terug?
Zonder twijfel de opstart van het 
Onderwijscentrum. We werkten er 
netoverschrijdend aan gelijke kansen 
in het onderwijs. Ook de voortrekkers-
rol voor kinderopvang, in het bijzon-
der de kwaliteit ervan. Ik kon daarbij 
rekenen op Vlaams parlementslid Celia 
Groothedde, die de stem van de kinder-
begeleiders en de ouders schitterend 
vertolkt.

Je hebt het bij de uitoefening 
van je job niet altijd 
gemakkelijk gehad…
Zeg dat wel, ja. Wat je als groene doet, 
wordt je door sommigen niet in dank 
afgenomen. Ik heb mijn portie scheld-
woorden wel gehad. Op zo’n moment 
doet het deugd dat er mensen achter 
je staan. Zo belde Meyrem (Almaci) me 
ooit in het holst van de nacht op om te 
vragen ‘of het nog ging’. Met haar men-
selijke aanpak maakte ze voor velen het 
verschil.

Ben je er al uit wat je nu 
verder gaat doen?

Ik heb mijn schepenambt met plezier 
vervuld en ik weet dat het nu in goede 
handen is van Evita Willaert en Hafsa 
El-Bazioui. Ze doen het echt schitte-
rend! Zelf ben ik volledig gestopt en 
ben nu een gewoon lid van Groen dat 
de politiek volgt. In de Arteveldehoge-
school ga ik me bezig houden met o.a. 
de pedagogie van het jonge kind.               
                                    
Over onderwijs gesproken, 
wat vind je van de nota van 
minister Weyts?
Mij valt de neoliberale bril op, waar-
mee hij het onderwijs bekijkt. Zo heeft 
hij het regelmatig over ‘ons kapitaal’. 
En kapitaal moet opbrengen. (pauzeert 
even) Het M-decreet voor het bijzonder 
onderwijs was onvoldoende omkaderd; 
maar nu schaft hij alles af, zonder enig 
alternatief. Zonder extra hulp voor lera-
ren in het prestatiegericht onderwijs 
dat hij voorstaat, is zo’n plan gedoemd 
te mislukken.

Hoe kijk jij naar de toekomst?
Ondanks alles wat er op ons afkomt, 
blijf ik hoopvol. Omdat meer en meer 
mensen inzien dat het zo niet verder 
kan. En er initiatieven ontstaan om het 
anders aan te pakken. Alle knipperlich-
ten staan ook op rood, het moet anders! 
Voor Groen is nu het moment aange-
broken om daarop in te spelen. Ik hoop 
dat ik voor mijn kinderen en kleinkin-
deren nog kan meemaken dat het de 
goede kant op gaat.

Elke wil me nog iets tonen. We verla-
ten de coffeebar en stappen langs de 
Kleindokkaai in de richting van een 
klimaat-neutrale wijk. Voor een spik-
splinternieuwe school (die wél inzet 
op alle talenten en niemand uitsluit!) 
houden we halt voor een foto.

Weet je wat onze zwakke kant is?, voegt 
Elka me nog toe. We zijn als Groenen te 
bescheiden over onze realisaties.
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Een pleidooi voor buurtgerichte 
zorg kan niet zonder inkijk in de hui-
dige zorg. Die gebeurt grootschalig 
en is zeer gespecialiseerd. Verder 
blijven de meeste senioren zo lang 
mogelijk thuis. Bij ziekte en ernstige 
ouderdomskwalen doen welstellen-
de senioren beroep op de thuiszorg, 
of nemen ze een eigen mantelzor-
ger. Minder begoeden blijven wonen 
in een onaangepast huis, zonder de 
nodige hulp en zorg. 

De meeste woonzorgcentra (WZc) 
zijn georganiseerd in een koepel of 
netwerk. En de arm van die commer-
ciële voorzieningen wordt steeds lan-
ger. Wel verliezen WZc aan aantrek-
kracht. 95% van de jonge senioren 
weigert opname in een WZc en 85% 
wil oud worden in de eigen omgeving.

De WZc kleuren hun blazoen in met 
goede professionele en efficiënt 
gestroomlijnde dienstverlening. Hun 
bewoners worden voor alles en nog 
wat ondergedompeld in een wachtcul-
tuur. De dienstverlening zelf verloopt 
in een haastige sfeer, niet erg persoon-
lijk en kil, door het opgelegde wer-
kritme. Geen tijd voor een gesprekje, 
of zelfs een glimlach.

Alle diensten en voorzieningen 
binnen bereik
Een buurtdienstencentrum (BZc) 
wordt aangestuurd door het lokale 
bestuur. De overheid bundelt alle 
diensten en voorzieningen in één 
samenwerkingsverband. Mogelijke 
aanspraakpartners zijn: het OcMW, de 
thuiszorg, de artsenpraktijk…  Vanuit 
een afsprakenpakket wordt een zorg- 
en welzijnsplan opgemaakt en gefi-
nancierd door de Vlaamse overheid. 
Het wordt een plan op maat van zeer 
veranderlijke behoeften. Zelf pleiten 
we voor een 6-jarige planopmaak 
en een opname in het Gemeentelijk 
Meerjarenbeleidsplan.

c L E M  R U E L E N S

Naar een buurtgerichte ouderenzorg

Het BZc is een draaischijf van alle 
vrijwillige hulp- en zorgverlening. 
Als een hulpaanvrager geen vrijwil-
liger of mantelzorger heeft, zal het 
BZc een buurtvrijwilliger oproepen. 
Het organiseert daarvoor 24u/24u 
een ADL (Algemene Dagelijkse 
Levensverrichtingen)-assistentiepost; 
om te strijken, uit het bed te komen…. 
De zorgaanvrager kan ook beroep 
doen op een trajectbegeleider. Hij/
zij is gids en vertrouwenspersoon. 
Samen maken ze een maatzorgplan 
op dat een antwoord geeft op vragen 
als ‘Wat kan de zorgvrager nog doen?’ 
en ‘Op welke hulp mag worden gere-
kend vanuit de buurtzorg en de pro-
fessionele sector?’

Bij 24u/24u-zorgbehoefte dringt zich 
een opname op in een buurtzorghuis, 
met een maximale opnamecapaciteit 
van 15 personen die elkaars man-
telzorger zijn. Het opvangonderzoek 
spitst zich toe op wat de zorgbehoe-
vende nog aankan. Kwestie van zelf-
redzaamheid! In het zorghuis wordt 
in onderling overleg samengeleefd. 
Dat gebeurt bv. voor het weekmenu, 
de animatie, de takenopname… De 
bereidheid daartoe is groot, vanuit het 

besef dat niemand ooit zonder zorg 
mag vallen.

Wederkerigheid
Organisatorisch, juridisch, techno-
logisch en onderhandelend talent 
volstaan niet om een BZc tot leven te 
brengen. Ook attitudes als gastvrij-
heid, vrijwilligheid, verantwoorde-
lijkheidszin en samenwerking horen 
vriend aan huis te zijn. Wederkerig-
heid is er een must. Ook is er ruimte 
nodig voor permanent gesprek, 
opvolging en bijsturing. Zo ontwik-
kel je een democratische aanpak. De 
eerste stap is echter: stop met investe-
ren in grootschalige WZc, houd winst 
maken buiten de zorgsector en werk 
een uitdoofscenario en heroriëntering 
uit. Laat deze operaties voorafgaan 
door een transparante infobeurt. En 
zet u minzaam, maar kordaat af tegen 
afremmaneuvers als ‘Wij geloven in 
kleinschalige leefgemeenschappen 
binnen een grootschalig professio-
neel netwerk’, want die leiden enkel 
tot verwarring en uitstel. Zorg er ten-
slotte voor dat de nodige werkmidde-
len beschikbaar zijn.
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Als lezer van het Zilverblad valt het 
me steeds op met hoeveel zorg er 
wordt gekeken naar mens en na-
tuur. We houden van de natuur. Na 
een warme, zeg maar hete zomer-
dag, ben ik zo blij als het plots gaat 
regenen. Ik zie niet graag een plant-
je sterven.

Met veel zorg kijk ik ook naar mijn 
kinderen en kleinkinderen als het 
over het klimaat gaat. Wat zullen zij 
nog beleven? 

Als hoog-gevoelig-zijnde, raakt 
het me toch wel dubbel dat we er 
als mens in geslaagd zijn om het 
natuurlijk evenwicht van mens, dier 
en plant te verstoren. Ik meen dat er 
onder de ‘groenen’ veel hoog-gevoe-
ligen te vinden zijn.

Ik wou graag dit artikel schrijven 
over deze eigenschap, opdat nog 
meer mensen dit persoonlijkheids-
kenmerk zouden leren kennen. 
Dankzij het werk van de Ameri-
kaanse psychologe Elaine Aron, is 
het een bekend begrip geworden. Op 
een MRI van de hersenen zouden bij 
hoog-gevoeligen meer hersengebie-
den oplichten die met bewustzijn, 
aandacht, empathie, integratie van 
zintuiglijke informatie en het plan-
nen van actie te maken hebben. 

Vermits het begrip ‘hoog-gevoelig-
heid’ pas in 1996 door Elaine Aron is 
gelanceerd, kenden onze ouders en 
grootouders deze eigenschap niet. 
Het kan best zijn dat je een hoog-
gevoelig kind was, maar dat je als 
een ‘moeilijk’ kind werd bestempeld. 
Of dat de dokter dacht dat je met één 
of andere stoornis belast was. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat nogal 
wat mensen van mijn leeftijd (62) en 
ouder ‘in de knoop liggen’ met zich-
zelf en een tekort aan zelfvertrou-
wen en zelfliefde hebben. Een kind 

D A N I ë L L E  c R O O N E N

Hoog-gevoeligheid

dat in zijn hoog-gevoeligheid ‘aux 
serieux’ wordt genomen, groeit uit 
tot een evenwichtige volwassene.

Hoog-gevoelige mensen zijn 
erg met bewustzijn bezig en 

streven naar harmonie. 

Op een liefdevolle wijze doen ze een 
appel op het zorgdragen voor de 
mens en moeder aarde. Dat kan zich 
uiten op verschillende manieren. 
Mijn oudste zoon zei me ooit: ‘Mama, 
telkens wanneer ik iets koop, stel ik 
mezelf de vraag of ik hier gelukkig 
van word’. Diezelfde zoon was erg 
geraakt toen een zwarte Afrikaan 
op de trein uitgescholden werd door 
een blanke reiziger en deze hier op 
aansprak. Je wil niet weten hoe trots 
ik toen was als moeder!

Ik heb een kind geweten dat in een 
funerarium bekertjes water ging uit-
delen aan de mensen die treurden 
om een dierbare overledene. 

Herken je dit gedrag bij een van je 
(klein)kinderen? Of bij je partner? 
Jezelf? Weet dat het erfelijk is en er 
geen pilletje voor bestaat. 

Het is dan ook geen stoornis, maar 
wel een eigenschap, zoals je over 
verschillende eigenschappen 
beschikt. Zo man, zo vrouw en 20% 
van de mensen is gelukkig behept 
met deze gave. Ik noem het een 
gave, omdat ik het niet meer zou 
willen missen en het mij ook ten 
goede komt in mijn werk als psy-
chotherapeute. Mijn grootste plezier 
van het hoog-gevoelig-zijn, is dat ik 
snel verbinding voel met anderen.                                                                                                                                      
Sinds ik me bewust ben van mijn 
hoog-gevoeligheid, ben ik mezelf 
ook liever gaan zien. Ik weet nu dat 
ik zeer zintuiglijk ben en mag kiezen 
om weg te gaan van het lawaai van 
onze drukke wereld. Als een labeltje 

in mijn trui mij hindert, dan mag het 
er onmiddellijk uit.

Ik geniet van de rustpauzes tussen 
twee activiteiten, omdat ik weet dat 
ik ze nodig heb als water en brood; 
om prikkels van buitenaf te verwer-
ken en weer tot mezelf te komen. 

En ja, soms wenste ik dat ik minder 
gevoelig was. De pijnlijke dingen 
gaan even diep als de heuglijke en 
dat kan een harde noot zijn om te 
kraken. Gelukkig zijn er dan liefde-
volle mensen die met je mee op weg 
gaan. Hartverwarmende contacten, 
dat is als water en brood voor deze 
fijnbesnaarde mensen.

Wil je er graag een gesprek over? 
Wees welkom!
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Armoede bij ouderen is nog steeds 
een pijnlijke realiteit. Statis-
tiek Vlaanderen berekende dat in 
2020 het inkomen van 16% van de 
65-plussers er onder de armoede-
grens ligt. (Voor 2019 was dit nog 
13%.) Deze ouderen komen in aan-
merking voor een sociale woning. 
Vandaag is één derde van de soci-
ale huurders ouder dan 65. Vaak 
leven ze in oudere en onaangepaste 
woningen.

De Vlaamse Ouderenraad tekende 
volgende getuigenissen op.

“Om naar mijn slaap- en badkamer te 
gaan, moet ik 6 treden nemen”, ver-
telt David. “Er is geen leuning. Ik ben 
eens van dat trapje gevallen. Nu ga ik 
op handen en voeten de trap op. Om 
naar beneden te gaan leun ik tegen de 
muur.”

“De radiatoren in mijn living werken 
niet, omdat de buizen verkalkt zijn. 
Dat oplossen vraagt om grote wer-
ken. Ik denk dat ze wachten tot ik ver-
huis om eraan te beginnen,” getuigt 
Maurice.                                                                                                                                

Anja vertelt: “De verwarming slaat 
aan om 7 uur en valt uit om 21 uur. 
Om kosten te besparen is de tempe-
ratuur ingesteld op 20°C. Op koude 
dagen is het echt niet aangenaam 
in huis. Ik schaam mij wanneer ik 

M I E K E  V O G E L S

Betaalbaar wonen 
voor ouderen

Eén van de thema’s op ons wooncongres 

van 2,3 en 4 oktober 2023, gaat over 

‘betaalbaar wonen voor ouderen’.

In dit nummer zoemen we in op ouderen en sociaal wonen, 
in een volgend nummer gaan we dieper in op 

‘de betaalbaarheid van zorgwonen’.

bezoek krijg. En als de verpleegster 
komt, kan ik enkel een lauwe douche 
nemen.”

Ook de woonomgeving is vaak niet 
aangepast aan ouderen, met o.a. 
niveauverschillen tussen de wonin-
gen en slecht liggende voetpaden...

Ondanks herhaalde beloftes blijft 
het aantal sociale woningen onder-
maats. In 2020 stonden 169.096 
mensen op een wachtlijst; tien jaar 
geleden waren er 95.862 wachten-
den. Vandaag is één op vijf wach-
tenden ouder dan 60. Die mensen 
komen nu terecht op de private 
huurmarkt en hoesten meer dan één 
derde van hun inkomen op om de 
huur te betalen. De overheid faalt bij 
het bouwen van bijkomende sociale 
woningen, daarom werd de huur-
premie ingevoerd. Wie langer dan 
4 jaar is ingeschreven bij een soci-
aal verhuurkantoor kan een huur-
premie krijgen. In 2020 ontvingen 
13.522 mensen een huurpremie van 
gemiddeld € 177.

De voorwaarden om deze huurpre-
mie te krijgen en te behouden zijn 
erg streng. Zo verliest iemand die 
een aanbod voor een sociale woning 
weigert onmiddellijk en voor altijd 
zijn huurpremie. Hierbij wordt geen 
rekening gehouden met aangepast 
wonen voor ouderen.

Julia: “Ik kreeg een aanbod om te 
verhuizen naar een sociaal apparte-
ment op een derde verdieping zonder 
lift en met een bad. Ik geraak niet 
met de trap tot de derde verdieping 
en in en uit bad lukt niet meer. Het 
appartement lag bovendien aan de 
andere kant van de stad, ver van mijn 
gekende buurt en van mijn dochter. Ik 
heb het aanbod geweigerd en verloor 
mijn huurpremie. Ik bespaar nu op 
mijn eten, ook een weekje aan zee kan 
ik niet meer betalen.”

Wonen is een grondrecht. Dit vergt 
een beleid dat iedereen een betaal-
bare en kwalitatieve woning garan-
deert. Op het moment dat energie- 
en voedselprijzen almaar meer uit 
de pan swingen is een sociaal woon-
beleid de hefboom om te voorkomen 
dat steeds meer ouderen in armoede 
terecht komen.

Omdat de overheid faalt namen 
verenigingen uit het middenveld 
het initiatief om de Vlaamse over-
heid via de woonzaak te dwingen 
het recht op wonen waar te maken.
Via een procedure bij het Euro-
pees comité voor Sociale Rechten 
wordt de overheid ter verantwoor-
ding geroepen. GroenPlus steunt de 
woonzaak en hoopt op een snelle en 
positieve uitspraak. 
Meer info in ‘De woonzaak’ - Hugo 
Beersmans - Uitgeverij EPO.
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Hemelrijck is een woonzorgcentrum (WZc) 
in Mol, in de Antwerpse Kempen. In decem-
ber 2020 kwam het WZc  wereldwijd in het 
nieuws, met een catastrofale corona-uitbraak 
na een Sinterklaasfeest. 131 bewoners raak-
ten besmet en 34 overleefden het niet. De 
Sint van dienst, tevens mantelzorger voor zijn 
oude moeder, werd zomaar als superversprei-
der bestempeld en dus verantwoordelijk voor 
alle onheil.

Honderden woonzorgcentra kampten met grote uitbraken, duizenden bejaar-
den stierven als vliegen, of kregen te maken met de ziekte; maar één mantel-
zorger, Guido, een idealist die al jaren zorgde voor zijn moeder en ook heel wat 
vreugde en verzet bracht in het WZc, werd met bagger overgoten, omdat hij een 
paar uur de rol van Sinterklaas op zich had genomen.  
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen door de instelling genomen (afstand hou-
den, masker dragen, strikte hygiëne, …) kwam er een uitbraak in de instelling, 
net als in honderden andere instellingen over heel het land. De anekdote van het 
Sinterklaasbezoek werd wereldnieuws en het aanmerken als superverspreider 
werd uitvergroot, zodat de arme Guido in een diepe depressie belandde. Hijzelf, 
maar ook de instelling, werden wekenlang door de pers belegerd.

chris de Stoop, die in dezelfde instelling mantelzorger was geweest voor zijn 
moeder, haalt in ‘Hemelrijk’ ook zijn persoonlijke ervaring aan bij de bijstand 
die hij verschafte. Zijn eigen moeder was al overleden voor corona uitbrak, 
maar hij telde wel wat slachtoffers onder zijn naasten. Bij het schrijven van zijn 
boek betrok hij bejaarden, verzorgend personeel en mantelzorgers. Hij haalde 
ook individuele verhalen aan. Dit laatste is wel wat verwarrend, maar het toont 
vooral aan hoe betrokken de schrijver was bij heel het gebeuren. Bij de vele 
slachtoffers, de enorme toewijding van heel wat mensen en hun machteloos-
heid tegenover zoveel leed. ‘Hemelrijk’ is een ingetogen kroniek van een drama, 
vermengd met eigen ervaringen.
Het verhaal toont vooral aan hoe zwaar en lelijk corona heeft huisgehouden 
in de WZc over heel het land; maar ook hoe stigmatiserend het kan zijn om 
zomaar een schuldige aan te duiden. En iemand als zondebok aan te merken, 
zonder deugdelijke bewijzen. Het gebrek aan kennis en ervaring van de nieuwe 
ziekte was immers nog groot. Dat terwijl mensen over heel de wereld erdoor 
werden getroffen. In het bijzonder ouderen, armen (in de VS) en zwakkeren.
In de manier waarop hierover bericht werd, hebben volgens De Stoop niet enkel 
de pers, maar vooral de sociale media een lelijke en gevaarlijke rol gespeeld. Ze 
hebben een idealist en heel het verzorgend personeel en de vrijwilligers van 
‘Hemelrijk’ zo goed als kapot gemaakt.

Chris De Stoop (1958) is auteur en journalist. Hij is vooral gekend van 
zijn eerste boek 'Ze zijn zo lief, meneer', waarin hij de internationale 
vrouwenhandel beschreef. Dit boek veroorzaakte beroering in binnen- 
en buitenland. Daarna volgden o.a. nog: 'Ze kwamen uit het Oosten' 
(Gouden Uil), 'Vrede zij met u, zuster' (over Jihadisten die naar Syrië 
en Irak reisden), 'Dit is mijn hof' en 'Het boek Daniel'. Zijn laatste boek 
'Hemelrijk' is waarschijnlijk zijn meest persoonlijk boek, een ontroe-
rend portret van binnenuit. Het is een uitgave van De Bezige Bij.

E T I ë N N E  H O E c K x

Zin en 
onzin van 

godsdiensten

Vrijdag 14 oktober 2022 - 14 u                                                                           
‘Chapo’

Statiestraat 146 Berchem

Wat verstaan we onder 
godsdienstvrijheid? 
Religieus kunnen we ons verbin-
den met alles en iedereen, maar 
godsdiensten zijn ook een voe-
dingsbodem voor conflicten of 
voor een wij/zij-denken vanuit 
een ‘enig’ gelijk. 
Gevaarlijk wordt het helemaal 
wanneer een religie staatsgods-
dienst wordt.                                                                                           

Wat is de essentie van 
spiritualiteit? 
Het is een stille, innerlijke weg 
naar liefde en wijsheid, het eigen 
ik overstijgend, los van al of niet 
gelovig zijn.

Wat kunnen we leren van 
moderne fysici, yogi en 
mystici? 

c A T H E R I N E  S T E P M A N

‘Hemelrijk’
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Op het internet?
Natuurlijk. Elk nummer verschijnt op de www.
groen-plus.be, de website van GroenPlus. En je 
vindt er ook nog heel wat andere interessante 
informatie.
Uitschrijven voor de papieren versie kan, met een 
brief(kaart) aan: Redactie Zilverblad, p/a Henri 
De Braekeleerlaan 47a, 2630 Aartselaar, of een 
e-mail aan walter.decoene@gmail.com

Werf mensen voor 
GroenPlus!
Gebruik het Zilverblad om mensen 
bij Groen(Plus) te betrekken. Je kan 
het blad achterlaten in de bib, bij de 
dokter of op een plaats waar mensen 
samenkomen. Als je een artikel tegen-
komt dat een vriend of een kennis kan 
interesseren, bezorg het hem/haar, of 
vraag een extra nummer aan.

Extra nummers kan je opvragen via 
zilverblad@groen.be, of geef een 
telefoontje aan Walter Decoene, 
0487/68.29.45.

Verantwoording
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust de ver-
antwoordelijkheid voor artikels en stand-
punten die in het Zilverblad verschijnen bij 
de steller ervan. 

F R A N S  R O G G E N

Heimwee naar de IJslandse bossen
Ik verlang naar de bossen van IJsland. Die zijn al zeker van in de 10de eeuw weg. Zonder 
Jared Diamond had ik nooit geweten dat ze er ooit geweest waren. Sinds 1870 zijn ze aan 
het herbebossen. Geen succesverhaal. Als IJslanders tussen de bomen willen gaan zitten, 
kunnen ze terecht in Noorwegen, met zijn eeuwig zingende bossen. (Vliegtijd 41 minuten.)

Begin juli vertelde de loodgieter over zijn Oostenrijkse vakantiedorp in de bergen. Er 
stond geen druppel water meer in het vroeger o zo heerlijk snelstromende bergbeekje. 
Omdat er ook niks geen gletsjer meer is. Een maand later kon men in de bedding van de Po 
en de Loire gaan wandelen. Ook aan de Rijn was het fijn. En wat hoor ik over onze eigenste 
vaderlandse weiden als wiegende zeeën? Droevig en droog. Als het dan eens flink giet, 
loopt alles in ’t zeetje. Gelukkig mag iedereen tot 2050 zijn hofke nog vol beton storten 
en er een zwembadje inplanten! 5 hectaren per dag worden er verhard. “Kan je nagaan?” 

Ludo Vande Judo, burgemeester van Middelkerke, vraagt zich af ‘of het wel zo erg is met 
die gletsjers die smelten’. Dan gaan we niet meer skiën, hé. Meent hij dat nu echt, die dub-
bele ippon? In HEEL het zuiden stonden bossen in de fik. Meer dan NEGEN MILJOEN HEC-
TAREN bos weg. Zo eens een brandje, kapot spannend! Maar zullen die bossen zich ooit 
nog herstellen? Of was dit de opmaat voor een finale desertificatie? Ligt Spanje er dentro 
de poco zo bij als de Sahara, ooit de thuis voor olifanten en krokodillen? En nijlpaarden! 
Moet er nog zand zijn? (Voor Ludo uit Middelkerke zou het een godsgeschenk zijn. Nog 
meer strand, nog meer roodverbrande Duitsers.)

Er komt nog water uit het kraantje. En daarmee worden gelijk honderden hectaren voet-
balveld besproeid. Dag mag. Maar de boer mag zijn ajuinen niet meer begieten met sloot-
water. Ik zal mijn rozen wel besproeien met de overschot van mijn douche. (Ik spoel mij 
alleen nog maar af als ik mijn haar aan de pompbak heb gewassen. En laat het water dan 
staan om mijn pollen te wassen, als ik naar de grote koer ben geweest.)

Nee, het loopt niet goed af. Het kan natuurlijk ook liggen aan een verstopte afvoer. Je weet 
wat ik bedoel. Dat ziet zelfs een blinde bij het weerlichten van de raketten op de Krim. Het 
is de Apocalyps, madame. Dat we dit nog mogen meemaken. Spannend!

Gelukkig is het straks winter. Dan klagen we niet meer over de hitte en de droogte… maar 
over de kou! Ons moeder zei altijd ‘dat het voor mij nog eens oorlog moest worden’. Zij 
heeft nu haar goesting. En die IJslandse bossen, daar kan ik naar fluiten, zeker? Houd 
moed kameraden!

Recht van antwoord
Vanwege het WZc Sint Augustinus Halle ontvingen wij volgend recht van antwoord, als reac-
tie op de brief van een lezer bij het artikel ‘Doet crevits het beter?’ in Zilverblad zomer.

‘Uw artikel schrapte de mooie woorden van onze bewoner. Het negatieve van de brief vol rouw bleef 
over. U voegde de zin “welzijn van de bewoner staat niet centraal” toe zonder kennis van zaken. 
casus: Door de fysieke achteruitgang van mevrouw was een overgang naar het WZc noodzakelijk. Het 
koppel gaf herhaaldelijk aan tevreden te zijn. Toen mevrouw ook mentaal achteruit ging werd, op vraag 
van mijnheer, beslist haar naar de meer gespecialiseerde afdeling te brengen. Mijnheer wenste voor 
zichzelf een bepaalde kamer, de duurste. Hij kan goedkoper op dezelfde site wonen maar wenst dit niet. 
De directie maakte afspraken en dit verloopt goed, kan ook de dochter bevestigen.
Uw artikel kwetst medewerkers met een warm hart. Hier hebben bewoners inspraak. We werken in leef-
groepen en betrekken mantelzorgers en vrijwilligers. Als vzw investeren we zelf in veel boven-normper-
soneel, zodat medewerkers tijd hebben. De psycholoog werkt binnen de dagprijs. We delen personeel 
voor kwaliteit, preventie, IcT en HR. Wij weten dat werken met mensen een passie is.’


