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Zorgelijk, maar 
toch…

We zijn 2023 niet al te best begonnen. In Oe-
kraïne duurt de oorlog voort en zitten we mo-
menteel in een voorjaarsoffensief. Turkije werd 
geteisterd door een ongeziene aardbeving, 
waarvan we nog lang de gevolgen zullen erva-
ren. Dat zijn zaken die in de geest kruipen en 
ons doen afvragen ‘hoe het nu verder moet’ en 
‘wat er nog allemaal boven ons hoofd hangt’.

Maar een ding mag duidelijk zijn, we moeten 
verder. In ons dagdagelijks leven en binnen en 
met GroenPlus. 2023 wordt het jaar van ons 
congres rond ‘Wonen’, waarvan de resultaten 
onze partij en onszelf zullen inspireren. In de 
aanloop daar naartoe kan je mee een bezoek 
brengen aan het nieuwe, ecologische dorp 
Lanxmeer, meewandelen in de vallei van de It-
terbeek en de levende Dijle volgen in Leuven. Er 
is ook nog een ontmoeting met Sara Matthieu in 
het Europees Parlement en verder is het uitkij-
ken naar de fietsvierdaagse in het Pajottenland. 
Meer hierover in de nieuwsbrief van 16 februa-
ri. We timmeren dus verder aan de weg met een 
ambitieus programma. 

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 je nog 
niet aan de activiteiten van GroenPlus toe bent. 
Ontvang je liever (nog) geen Zilverblad, of onze 
nieuwsbrief. Geen probleem! Laat dat dan even 
weten via walter.decoene@gmail.com

Mieke Vogels, voorzitter
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‘Achter mijn rug hobbelt haar stemmetje mee’                                                                            

De mooiste haiku’s
over kinderen.

Luc Barbé (°1962) heeft iets met haiku’s. Hij beoefent die vorm van 
beknopte Japanse dichtkunst zelf en bloemleest er met veel gevoel 
een aantal voorbeelden van. Na het troostende ‘Stofjes van verdriet’ 
publiceert Luc nu een reeks haiku’s die over kinderen gaan. Het zijn 
kleinoden die je uit de werkelijkheid halen en je eventjes doen weg-
dromen. Drie voorbeeldjes…

ons kleine meisje
de moeilijke taakjes doet ze

met oma’s gezicht

opa bouwt een burcht
met blokken – kleinzoon van vier

geeft aanwijzingen

een uk in de trein
zijn plastic vee graast

 in het luchtrooster

Ben je verleid?
‘Achter mijn rug…’ is een mooi 

uitgegeven hebbeding dat je kan 
verkrijgen via de webwinkel van 

Uitgeverij SKRIBIS, www.skribis.be 
voor € 17 + verzendkosten. 
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M I E K E  V O G E L S

Betrek ouderen bij het beleid!

“Partijen voor de hippe vogels met 
dure kleren zijn er genoeg, maar wie 
durft er nog voor ouderen te zijn?” 
CD&V-voorzitter Sammy Mahdi ver-
raste tijdens zijn Nieuwjaarsrede, 
door de kaart te trekken van 65+. 

Mahdi was goed op dreef en ging 
verder.
Op de arbeidsmarkt worden ouderen 
als te duur en te weinig productief 
weggezet. Ouderen worden het vaakst 
gediscrimineerd. En eens 65 moet 
je verplicht op pensioen, krijg je een 
boekenbon en is de enige geïnteres-
seerde vraag die naar je bloeddruk. 
Oud is te vaak out. Gepensioneerden 
worden  gemarginaliseerd en som-
migen lijken ouderen te beschouwen 
als enkel goed om tegen de planten te 
praten.

Eindelijk iemand die het begrepen 
heeft!?
Spijtig om dit van CD&V en niet van 
Groen te horen. Misschien wordt 
onze partij toch nog te zeer gedomi-
neerd door jonge hippe vogels.

In 2024 zal CD&V 30% van de plaat-
sen op de gemeenteraadslijsten 
voorbehouden aan 60-plussers. De 
CD&V speelt het slim. Meer dan 33% 
van de kiezers is ouder dan zestig. 
Wie de grijze stem pakt, neemt zeker 
op lokaal niveau een stevige optie op 
de macht. Uit post-electoraal onder-
zoek van 2014 blijkt dat ouderen 
vaker voor traditionele partijen kie-
zen, 30% van de CD&V-kiezers was 
in 2014 ouder dan 65. 

Maar de groep ‘65-plussers’ is van-
daag meer dan ooit heterogeen. De 
jonge pas gepensioneerden zijn de 
babyboomers die opgroeiden in de 
kritische jaren ’80. Ze waren minder 
trouw aan de traditionele partijen, 
lagen aan de basis van AGALEV, 
zijn vandaag actief bij Grootouders 
voor het Klimaat en staan sterk op 

hun autonomie. Het zijn stemmen 
die we vandaag kunnen herwinnen 
voor Groen, door naar de kiezer te 
gaan met een sterk ecologisch pro-
gramma en een vooruitstrevend 
ouderenbeleid.

Ouderen laten zich niet paaien door 
een plaats op de kieslijsten. Recent 
onderzoek van de Koning Boude-
wijnstichting vat de essentie samen:                                                                
Oudere mensen willen kunnen kie-
zen in welke omgeving ze de laatste 
fase van hun leven doorbrengen. 
Ze willen ook mee bepalen hoe die 
omgeving functioneert… Die auto-
nomie en inspraak hebben ouderen 
in onze samenleving in veel gevallen 
niet. De fundamentele waarden zijn 
in het gedrang. De problematiek is, 
gezien de toenemende vergrijzing, 
urgent en massief. Het oplappen 
van wat bestaat zal niet volstaan. Er 
is een systemische omslag nodig. Je 
latere levensjaren niet kunnen door-
brengen op de plek en op de manier 
die je kiest en verkiest, met de zorg 
en ondersteuning die je nodig hebt 
en wenst, dat mag een samenleving 
van zichzelf niet verdragen. 

Niet de plaats op een kieslijst, maar 
de radicale keuze om ouderen bij het 
maatschappelijk gebeuren te betrek-
ken en hun autonomie te erken-
nen, maakt een parij geloofwaardig. 
We vieren dat steeds meer mensen 
ouder worden, maar weten geen 
blijf met hun plaats in de samenle-
ving. Die samenleving lijdt aan een 
arbeidsmarktverslaving; alleen wie 
op de reguliere arbeidsmarkt actief 
is, telt mee. Het economisch belang 
van  (vrijwillige) arbeid door oude-
ren wordt niet erkend. Ouderen voe-
len zich uitgesloten. Het beleid focust 
op de ‘werkende’ mens en investeert 
niet op maat van de ouderen in 
mobiliteit, openbaar domein, dienst-
verlening, buurtgerichte zorg… Dit 
vraagt een systemische verandering, 
zoals de KBS stelt. In het concrete 
CD&V-beleid is deze systemische 
verandering niet aan de orde.

Groen kan hier het verschil maken 
en ouderen overtuigen om een 
ecologische stem uit te brengen in 
2024.
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E T I E N N E  H O E C K x

Nooit meer oorlog? 

2022 heeft ons de ogen geopend:
Het motto ‘Nooit meer oorlog’ is 
weer doorprikt.
Om een oorlog te voeren, moet je op-
scheppen. Je moet stoer doen en la-
ten verstaan dat je de sterkste bent.

Vroeger moest je indruk maken en 
met de spierballen rollen. Nu voert 
men oorlog op een heel andere 
manier. Door van achter een com-
puterscherm raketten en drones te 
bedienen. Zo word je zelf minder 
geconfronteerd met het leed dat je 
veroorzaakt. Je vinkt anoniem even 
het aantal doden aan en hoeveel hui-
zen er zijn vernietigd. Daar weet je 
geweten minder van…

Moderne oorlogvoering verloopt 
abstracter, maar niet minder bloe-
dig voor de onderdanen die, net als 
vroeger, als kanonnenvlees worden 
uitgestuurd.

Word je aangevallen, dan moet je 
opscheppen ‘dat je elke aanval kan  
onderscheppen’. Het stelen van data 
en het lamleggen van platformen 
kan verhinderen. Slechts enkele 
grootmachten zijn bij machte dit te 

doen. Oekraïne rekent daarvoor op 
het Westen, Rusland op Iran.
Natuurlijk is dit een never ending 
story. Als straks de tegenpartij weet 
hoe jij hun cyberaanvallen onder-
schept, sta je weer aan af. 
Blijven opscheppen is de boodschap.

Dit alles heeft ook zijn economische 
voordelen. De wapenindustrie doet 
gouden zaken. En landen die geen 
oorlog willen, worden geforceerd 
hun militair budget in de begroting 
op te trekken, zodat de economie 
blijft draaien.

Het verleden leerde ons dat ver-
overingen tot eer strekken. Hoeveel 
historische figuren kregen daardoor 
niet de titel ‘de Grote’ toegewezen. 
Waarschijnlijk aast ook Poetin op 
zo’n bijtitel. Hij trouwens niet alleen. 
Ook xi Jinping, Bibi Netanyahu 
en Ebrahim Raisi hebben elk hun 
droom.

Europa kijkt ernaar met gebonden 
handen, door zijn afhankelijkheid 
van olie, gas en andere producten. 
Die wederzijdse afhankelijkheid 
werd juist verondersteld verbin-

dend te zijn. Niet dus. Zo kan één 
partij kan zich supermachtig voelen,  
allerhande levensaders afsnijden en 
een moderne versie van uithongeren 
uitlokken. 

Alleen in die logica van geweld en 
stoer doen helpt dreigen om vrede 
te realiseren. Daarvoor dient dan het 
kernarsenaal van 9 landen. Zowel 
erover opscheppen als geheimhou-
ding horen bij het spel. Ze voeden 
een absurde, vicieuze cirkel.

Zolang autoritaire machthebbers 
hun ego voeden door oerdriften 
als hebzucht, status, eigendunk, 
machtshonger, eigen groot gelijk 
en angst, zo lang zal er oorlog zijn. 
Oorlogsdrang is niet de wereld uit, 
zolang die driften tot succes lijken 
te leiden. Ze erkennen, maar niet de 
overhand laten nemen, is de kunst. 

Zolang autoritaire machthebbers 
mensen vinden, die mee heulen en 
schools volgen uit eigen beweging of 
gedwongen, zal er oorlog zijn.
Daarom is het belangrijk dat we als 
‘onderdaan’ kritisch kunnen zijn en 
niet onderdanig of onderdrukt.

Oorlog of vrede?
Eigenlijk wil iedereen vrede. Maar 
hoe vlug wordt een tedere vrededuif 
niet onderschept of neergehaald? 
Ze blijft immers kwetsbaar in een 
machowereld.
De mensheid heeft altijd de vrijheid 
voor oorlog te kiezen, maar is dat 
wel vrijheid?
Vrede realiseer je vanuit het besef 
dat de keuze voor die andere pool 
open staat, maar dat je er bewust 
niet voor kiest. 
Vrede is trouwens meer dan de 
tegenpool van oorlog. Het is een 
teken van cultuur.
Dat bekijken we in een volgend Zil-
verblad.
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W E R N E R  D E  J O N G H E / I N G R I D  P I R A

Doet Vlaanderen het beter?

‘Wat we zelf doen, doen we beter’, 
was ooit en is nog altijd de slogan 
bij de promotoren van Vlaanderen. 
Maar is dat wel zo? Neen. In dit arti-
kel probeer ik dit aan te tonen en sa-
men te vatten. Feiten moeten daar-
bij de basis zijn. Ik leg de nadruk 
op het milieu- en het sociaal beleid, 
omdat dat toch onze corebusiness 
is. Maar ook op ons mobiliteits- en 
onderwijsbeleid. Stuk voor stuk zien 
we grote problemen, zien we achter-
uitgang, zien we dieptepunten. 

Ik som de mankementen in het beleid 
van de Vlaamse regering even op. Een 
groot lerarentekort, meer en meer 
worden leerlingen geconfronteerd 
met leerkrachten die er gewoon niet 
zijn. Lange wachtlijsten in de jeugd-
zorg en voor psychische begeleiding 
van jongeren. Crisis in de kinderop-
vang, door besparingen en te lage 
lonen: 1 begeleider voor 9 kinderen, 
een triest record. Lange wachtlijsten 
in de sociale huisvesting.Voortdurend 
sociale onrust en misorganisatie bij 
De Lijn, ook het openbaar vervoer in 
Vlaanderen zit op een dieptepunt. En 
de betonstop geraakt maar niet gere-
aliseerd. 

Tussen 2010 en 2022 daalde het aan-
tal milieuambtenaren met 20%. In 
het kabinet  Demir loopt een studie 
om het MER (Milieueffectrapport) 
-juist een sterk instrument van de 
overheid!- verder af te bouwen. De 
afbouw (door OVAM) van bodemon-
derzoek is al gebeurd.
3M in Zwijndrecht beschikt over een 
(eeuwigdurende?) vergunning voor 
PFOS in de lucht, de grond en het 
water. Ze is onwettig en met foute 
normen verleend door de provincie 
Antwerpen. Volgens milieuexperte 
Isabelle Larmuseau moest de Vlaamse 
overheid gewoon haar taak vervullen 
en die is: 3M een wettige vergunning 
verlenen en daar toezicht op uitoe-
fenen. 

De storting in de Westerschelde 
van uit Nederland ingevoerd PFAS-
afval door Indaver moet stoppen. 
Indaver mag dat, omdat de Vlaamse 
regering een te hoge norm voor PFAS 
in het water toelaat. Over PFAS in de 
lucht voorziet ze nog geen ernstige 
studie.

Het Vlaamse stikstofbeleid wordt 
gekenmerkt door selectieve ver-
ontwaardiging. Het is genade-
loos voor stikstof afkomstig uit de 
landbouw en coulant voor stikstof 
afkomstig van industrie en verkeer.                                                                                            
Voor de sanering van asbeststorten 
betaalde de Vlaamse belastingbeta-
ler al € 13 miljoen. Etex, het vroegere 
Eternit, heeft € 4,8 miljoen betaald. 
Volgens het contract met de Vlaamse 
regering -nog afgesloten door Joke 
Schauvliege- is dit het maximum dat 
door Etex betaald wordt. De staat mag 
niet meer eisen! Hier kan Demir (net 
zoals bij 3M), klacht neerleggen, want 
het is de vervuiler die moet betalen. 

Chemieconcern Ineos plant een 
ethaankraker in de Antwerpse 
haven en krijgt gunstig advies van 
Demir. Actievoerders klagen aan dat  
ong. 55ha bos moet verdwijnen. Voor 
de productie van de basisstoffen voor 
plastics (!) voert Ineos erg vervuilend 
schaliegas in uit de VS.  

De betonstop dan. Vlaanderen heeft 
veel te veel gronden die bestemd zijn 
als bouwgrond of woonuitbrei-
dingsgebied. Als men die wil omzet-
ten naar natuur of landbouw geldt tot 
nu toe een financiele compensatie van 
80% van de geïndexeerde waarde die 
bij aankoop betaald is. En dat slechts 
voor een deel van het perceel. Een ont-
werpdecreet verhoogt die compensa-
tie naar 100% van huidige marktprijs 
en dat voor het hele perceel. Dat is 
onbetaalbaar voor vele lokale over-
heden! Zuhal Demir, N-VA, maar ook 
CD&V en Open VLD bevoordelen de 
eigenaars van woongronden die van 
bestemming veranderen en dat op 
kosten van de Vlaamse belastingbeta-
ler. Bestaat er een betere manier om 
de groei van de bossen en natuurge-
bieden tegen te houden?   

En dan heb ik het nog niet gehad over 
de stokken die Vlaanderen interna-
tionaal in de wielen steekt. Zo ver-
zet Demir zich tegen de oproep van 
11 EU-landen om de klimaatambities 
te versnellen, m.n. 55 i.p.v. 40% CO²-
uitstoot tegen 2030.

Neen, wat we zelf doen, doen we abso-
luut niet beter. Deze Vlaamse regering 
heeft geen globaal plan dat grote pro-
blemen oplost. Voor Groen en Groen-
Plus een aansporing om haar daar 
voortdurend aan te herinneren. 
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J O O S T  F I L L E T

Digitaal kwetsbaar

Zoals alles heeft digitalisering voor- 
en nadelen. In haar geval zijn de 
voordelen krachtig, verblindend, 
indrukwekkend en schijnbaar ein-
deloos. De nadelen zijn haast even 
heftig: cybercriminaliteit, privacy-
schending en discriminatie. 

Het grootste nadeel, wat mij betreft, is 
de nieuwe, grotere en groeiende onge-
lijkheid tussen mensen. Je zou ver-
moeden dat de digitale kloof stilaan 
gedicht wordt en dat mensen steeds 
meer en beter surfen door de digitale 
wereld. Dat is niet zo. 

Uit de nieuwe Barometer voor Digi-
tale Inclusie (Koning Boudewijnstich-
ting 2022) blijkt dat de digitalisering 
van onze maatschappij is toegenomen 
sinds de sanitaire maatregelen van de 
COVID-crisis. Meer dan ooit hebben 
burgers toegang tot digitale techno-
logie en maken ze gebruik van digi-
tale diensten. Dit vertaalt zich echter 
niet in een toename van de digitale 
vaardigheden. Bovendien profiteren 
mensen die sociaal-economisch en 
cultureel kwetsbaar zijn minder van 
de toenemende digitalisering dan de 
bevoorrechte personen. 

Schokkend is het om in het KBS-rap-
port te lezen dat 46% van de Belgen 
tussen 16 en 74 jaar digitaal kwets-
baar is én dat die groep groeit ten 
opzichte van 2019. Deze toename is te 

verklaren doordat 
de digitale vaardig-
heid van personen 
langzaam evolu-
eert. Bestaande 
digitale vaardighe-
den moeten con-
stant bijgeschaafd 
worden, nieuwe 
v a a r d i g h e d e n 
aangeleerd. Het 
gaat om een grote 
groep mensen die 
de greep op hun 

omgeving voelen ontglippen. Omdat 
ze niet het juiste toestel of  internet-
abonnement hebben, omdat ze hun 
toegangscode vergeten zijn, of omdat 
voor hen het ‘intuitief ontwerp’ van 
de software bepaald onbegrijpelijk is. 
Een akelig gevoel.

Overheidsdiensten schakelen steeds 
meer over op digitale diensten. Hogere 
overheden moedigen lokale bestu-
ren hierin aan met campagnes zoals 
‘gemeente zonder gemeentehuis’. Ze 
dreigen daarmee hun opdracht om 
alle burgers gelijk te behandelen, zelf 
te ondergraven. 
Veel lokale besturen en OCMW’s voe-
len zich geroepen om de ‘digitale kloof 
te dichten’. Het is maar de vraag of dat 
hun verantwoordlijkheid is. Is het een 
haalbare ambitie, of is het eerder een 
sisyfuswerk? Of zal het eerder de frus-
tratie vergroten van de risicogroepen, 
aan wie het signaal wordt gegeven dat 
het hun tekortkoming is? Hun pro-
bleem is allicht niet opgelost door een 
abc-van-de-pc-cursus te volgen.

De digitale wereld is integraal gestoeld 
op privaat initiatief. Zowel de bekabe-
ling, de datacenters, als de besturings-
systemen en de toepassingen worden 
ontwikkeld, geëxploiteerd en ver-
kocht door private bedrijven, die daar 
gigantische winsten op realiseren. Dat 
maakt deze bedrijven zeer machtig. 
Google, Amazon, Facebook, Apple, en 

Microsoft zijn de meest invloedrijke 
techbedrijven. Sommigen zijn rijker 
en machtiger dan nationale staten. 
Gecombineerd met ernstige risico's op 
privacy, surveillance, desinformatie en 
machtsmisbruik, maakt dat er reden 
is om ons zorgen te maken. 

Mochten deze private spelers zich 
inschakelen in een context die demo-
cratisch geschraagd en gecontroleerd 
wordt, dan hoeft er geen probleem te 
zijn. Maar dat is bij de grote spelers 
niet altijd zo gebleken. Ook niet op 
fiscaal vlak. De opkomst van bepaalde 
digitale activiteiten en nieuwe 
bedrijfsmodellen wordt een steeds 
groter probleem voor de bestaande 
belastingstelsels. Het is belangrijk 
dat alle economische sectoren eerlijk 
worden belast en dat ze bijdragen 
aan onze samenleving. Zolang er geen 
internationale belasting van de digi-
tale economie bestaat, zijn de goedbe-
doelde overheidsinspanningen om 'de 
digitale kloof te dichten' onevenwich-
tig en unfair. 

Een overheid die - ongetwijfeld vanuit 
goede bedoelingen - deze digitale sec-
tor faciliteert, zonder alle randvoor-
waarden te controleren, ondergraaft 
zichzelf. Wie in Antwerpen woont of 
werkt, ondervond de gevolgen van de 
cyberaanval op de stad maandenlang. 

Het beste wapen tegen digitale 
uitsluiting is het behoud van 
de menselijk dienstverlening. 

Uiteraard kunnen digitale diensten 
aanvullend en ondersteunend zijn, 

maar ze kunnen nooit het 
menselijk contact vervangen. 

• //media.kbs-frb.be/nl/media/9843/Zoom_digi-
tale_inclusie_2022

• //www.vlaanderen.be/agentschap-binnen-
lands-bestuur/blikvangers/gemeente-zonder-
gemeentehuis
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C A T H E R I N E  S T E P M A N

‘Rebels’
Het verzet van 75-plussers 

Aan de basis van dit boek ligt een film van auteur en Knack–journaliste Ann 
Peuteman en regisseur Brecht Vanhoenacker, geproduceerd door Victoria 
Deluxe, samen met Okra en Knack. Het is een verzameling getuigenissen 
van 75-plussers die het gevoel hebben uitgerangeerd te zijn. Elk op zijn ma-
nier reageert hiertegen en getuigt hoe men als oudere nog volwaardig kan 
functioneren binnen de maatschappij.

Ouderen ergeren zich over de manier waarop ze worden voorgesteld, 
behandeld en genegeerd. Ze aanvaarden wel hun beperkingen, maar verzet-
ten zich tegen de betutteling en de eenzijdige manier waarop ze in de media 
worden opgevoerd. Kortom, ze willen niet verwezen worden naar 'een luie 
stoel' voor de tv.
 
12 rebellen getuigen hierover in het boek, 12 getuigen uit de honderden 
die zich binnen de kortste keren aanmeldden, na een oproep voor getui-
genissen. Ze hebben weinig met elkaar gemeen, het zijn mannen en vrou-
wen met verschillend opleidingsniveau. Hun interesses lopen uiteen; ze zijn 
gehuwd, alleenstaand of nog thuiswonend; wonen in een assistentieflat of 
een woonzorgcentrum. Allen kunnen ze zich nog nuttig maken, zelfs vanuit 
een rolstoel. Op voorwaarde dat ze aanvaard worden, ondanks hun leeftijd 
en sommige beperkingen. Ze willen niet verwezen worden naar hun zetel 
en verplicht worden te rusten. Bij de meesten leeft nog de wil om actief te 
blijven en nuttig bezig te zijn. Dat bewijst elke getuige op zijn manier.

Dat ouderen nog heel wat aankunnen blijkt uit het feit dat 1 op 5 flexi-jobs 
ingevuld wordt door 65-plussers en dat niet alleen om financiële redenen. 
Maar 65-plussers worden ook vaak geweigerd.

Sinds Corona blijven heel wat overheidsdiensten maar beperkt toegankelijk, 
tenzij online of na afspraak. Kop van jut zijn alvast de banken. Ze maken 
het vele ouderen -niet enkel de 75-plussers- onmogelijk hun eigen zaken te 
beheren. Ze zijn ook fysiek moeilijker bereikbaar en  de afstand voor geldaf-
haling wordt groter. De dienstverlening in een aantal kantoren blijft beperkt 
en werkt op afspraak. Corona vormde een goedkoop excuus voor beperk-
tere openingsuren. Toen ik een bediende vroeg: “Wat moeten jullie dan nog 
doen?”, klonk het  antwoord: “Raad geven en de mensen helpen” (sic).

Naast al die obstakels moeten klanten zich maar behelpen met apps. Niet 
iedereen werkt daar even vlot mee, zodat veel ouderen afhankelijk worden 
van welwillende familieleden of hulpverleners. Dit betekent opnieuw een 
vorm van afhankelijkheid van derden.

‘Rebels’ is een boek met levensechte getuigenissen, leest vlot en is zeker aan 
te bevelen voor al wie in contact komt met senioren; niet alleen beroeps-
halve maar ook in het dagelijks leven. Zij moeten niet vergeten dat de mees-
ten onder hen ooit zelf tot die groep zullen behoren.

Ann Peuteman is journaliste bij 
Knack en verdiept zich al jaren in het 
leven van ouderen. Rond het thema 
van het boek werd ook een documen-
taire gemaakt, een film met i.p.v. over 
ouderen, dit samen met het Gentse 
cultuurhuis Victoria Deluxe.
In deze documentaire voeren alleen 
mensen boven de 75 het woord en ze 
worden ook in beeld gebracht zoals 
ze dat zelf wouden.



8

M I E K E  V O G E L S

De les van
Lützerath

Op 8 januari trokken enkele GroenPlus-
sers, samen met de Grootouders voor het 
Klimaat, naar Lützerath, een dorpje in de 
Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. 
Het ligt aan de rand van de Garzweiler 
II-bruinkoolmijn, uitgebaat door RWE, 
het Rheinisch Westfälisches Elektrizitäts-
werk. De mijn was in 2021 de grootste 
CO²-uitstoter van Europa. 

RWE bouwde op vraag van de regering en onder druk van 
de milieubeweging de bruinkoolwinning af. De regering 
(met Bündnis 90/Die Grünen) gebruikt nu de oorlog in 
Oekraïne en de bevoorradingszekerheid als excuus om de 
activiteit van de ‘smerige’ bruinkoolontginning opnieuw 
uit te breiden.

De immense mijnput heeft ondertussen de oppervlakte 
van ‘Groot Mechelen’. De gigantische machines staan aan de 
rand van het dorpje, klaar om de overgebleven huizen op te 
slokken.

We trokken naar Luzerath om de jonge activisten te steunen, 
die al twee jaar het dorp bezetten. We stonden bij de afgrond 
van de mijn. Jonge bezetters toonden hoe ze overleefden in 
boomhutten. Het gaf energie en hoop, deze jongeren strijd-
vaardig te zien opkomen voor een leefbare wereld.
Op 14 januari startte de politie de ontruiming. Vandaag is ook 
Lützerath een spookdorp, klaar voor de sloop.                      

Het verhaal van Lützerath is het verhaal van de arro-
gantie van RWE, een machtig energiebedrijf. Bij ons 
heet dat bedrijf Engie/Electrabel, het verhaal is gelijk-
aardig.
De afbouw van de kernenergie wordt omgebogen, met 
als argument de bevoorradingszekerheid in tijden van 
oorlog.

Kerncentrales stoten (bijna) geen CO² uit, maar kern-
energie is niet de energie van de toekomst. Het zadelt 
vele generaties op met gevaarlijk afval. Kernenergie 
maakt ons afhankelijk van uranium. Uranium groeit niet 
aan de bomen, het zit in de bodem van onstabiele part-
ners als Kazachstan.

Het werd tijd dat de Groenen ‘tegengas’ geven en een 
berekend plan B ontwikkelen,  een plan dat bevoorra-
dingszekerheid garandeert, dank zij hernieuwbare ener-
gie en energiebesparing.
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M I E K E  V O G E L S

GroenPlus Duffel trekt volk!

Mieke, nationaal voorzitter van 
GroenPlus, wou weten waarom en 
praatte in Duffel met GroenPlussers 
Nora Bertels en Gilberte Versonnen 
en met Vlaams parlementslid Staf 
Aerts.

Mieke: GroenPlus Duffel is een erg 
actieve groep. Hoe komt dat?
Staf: Onze kern organiseert activi-
teiten waaraan zowel leden als geïn-
teresseerden kunnen deelnemen. 
Onze kernleden Anne-Mie De Winne, 
Gilberte Versonnen, Nora Bertels en 
secretaris Staf Van Laer werken met 
laagdrempelige ideeën die geïnteres-
seerde Duffelaars aanspreken. 
Gilberte: Klopt, in plaats van een 
nieuwjaarsreceptie stippelden we 
vorig jaar een wandeling uit in een 
Duffels natuurgebied. Onderweg hin-
gen leien bordjes met mooie quotes, 
uitspraken, gedichten… Veel Duffe-
laars ontdekten zo het natuurgebied 
Rivierenland.

Mieke: GroenPlus Duffel organi-
seerde in maart 2022 ook een nati-
onale receptie, waar meer dan 100 
GroenPlussers uit heel Vlaanderen 
op af kwamen. Hoe speelden jullie 
dat klaar?

Nora: Na twee jaar corona was de 
goesting groot om andere GroenPlus-
sers uit te nodigen in de gerenoveerde 
Cinema Plaza, hét Duffels ontmoe-
tings- en cultuurcentrum. We konden 
ook rekenen op heel wat vrijwilligers 
om de catering en randanimatie te 
verzorgen.

Mieke: Wat stond er vorig jaar nog 
op het programma?
Gilberte: Met een bezoek aan de 
PAKT-dakboerderij in het Antwerpse 
Groen Kwartier bereikten we weer 
andere mensen. PAKT is een uniek 
stadslandbouwproject met circulaire 
dakteelten, telen op hooi…  Creatieve 
ondernemers en stadsboeren creëren 
er samen een bruisend ecosysteem in 
en rond de dakboerderij en gereno-
veerde pakhuizen. 

Nora: Ons jaar sloten we af met een 
bezoek aan het Vlaams Parlement. 
Staf en zijn medewerker Bart leidden 
er ons rond. We genoten van de vele 
kunstwerken, van de leerrijke uitleg 
en van het lekkere eten in het dakres-
taurant. Speciaal voor ons waren alle 
(ex-)voorzitters van Groen ook toeval-
lig in het Vlaams Parlement.  

Mieke: Zijn er activiteiten die jaar-
lijks terugkeren?
Nora: Voor de lenteschoonmaak kan 
de gemeente rekenen op onze inzet en 
die van andere Duffelse vrijwilligers. 
Maar het engagement gaat verder 
dan die ene dag. Veel GroenPlussers 
zijn groene meter of peter. Zij ruimen 
geregeld het zwerfvuil in een straat of 
buurt op. Ze doen dat graag, omdat ze 
van een propere gemeente houden. 
Statiegeld op drankverpakkingen zou 
het werk natuurlijk sterk verlichten.

Mieke: Staf, wat zie jij als dé troef van 
jullie GroenPluskern?
Staf: Groen Duffel is een actieve groep, 
maar zonder de fantastische inbreng 
van GroenPlus zou dat nooit lukken. 
Zij staan altijd klaar om mee recepties 
te verzorgen, mensen aan te spreken, 
actief aanwezig te zijn bij allerlei acti-
viteiten, wijken te bezoeken…

Gilberte: In de eerste plaats amuse-
ren we ons. Meestal proberen we een 
boeiende activiteit te koppelen aan 
een gezellig etentje achteraf. Dat zorgt 
ervoor dat iedereen geëngageerd 
blijft. Zo kunnen we hier rekenen op 
een 35-tal bussers, jong en minder 
jong. 

Mieke: Wat plannen verder jullie in 
2023?
Gilberte: Eind maart maken we een 
gegidste wandeling op Het Eilandje 
in Antwerpen en daarna schuiven we 
onze vermoeide benen onder tafel in 
restaurant ‘De Instroom’ van Seppe 
Nobels. We kiezen voor zijn restaurant 
omdat hij werkt met mensen die hun 
land zijn moeten ontvluchten. Voor 
zijn gerechten laat hij zich ook inspi-
reren door hen.

Nora: Verder staat er nog een soep-en-
babbelmoment gepland in een Duffelse 
wijk, een gegidste wandeling in en rond 
het Zoniënwoud en natuurlijk onze 
Zomerbrunch. Iedereen is welkom!
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R I T A  V A N  D E  V O O R D E

Haal de natuur in je tuin!

Klimaatverandering is een natuur-
lijk fenomeen, maar veel klimaat-
problemen die we nu kennen, zijn de 
schuld van menselijke activiteiten. 
Er doen zich problemen voor die we 
met technologie en menselijke in-
grepen niet oplossen! 

Natuur is iets anders dan milieu
 Natuur is wat zonder menselijke tus-
senkomst bestaat en milieu is wat 
mensen daarvan maken. Een tuin 
is dus een raakvlak van natuur en 
milieu. In natuur zie je drie compo-
nenten: bodem, water en lucht. Met 
een klimaatvriendelijke tuin kan je 
invloed uitoefenen op de drie, omdat 
onze tuinen allemaal samen een grote 
hoeveelheid grond innemen. Een 
goede grondbasis is de beste start. We 
zorgen voor een gezonde bodem en 
benutten alle lagen vanaf de onder-
grond, tot de strooisellaag, de kruid-
laag, de struiken- en de boomlaag.

Elke laag kan ‘gonzen’ van het leven, 
te beginnen bij de ondergrond waar 
zwammen, insecten, kleine zoogdie-
ren, wortels van planten en bomen de 
bodem luchtig houden. Belangrijk is 
dat die bodem niet chemische behan-
deld wordt of bedekt is. Hemelwater 
moet in de grond kunnen sijpelen en 
uitwisseling tussen ondergrond en 
strooisellaag is noodzakelijk. Wist 
je dat zelfs onder een zeil van anti-

onkruiddoek de bodem hard als beton 
kan worden? Laat dode bladeren en 
takjes tot humus vergaan.
Ze vormen de strooisellaag waar amfi-
bieën, knaagdieren, bodemverbete-
rende insecten en dergelijke leven en 
waar de eerste bloemetjes van het 
nieuwe jaar groeien.

Variatie is troef
Zorg voor een gevarieerde kruidlaag. 
Dat zijn de, dikwijls spontaan groei-
ende, planten die tot maximum men-
senlengte hoog kunnen worden. Houd 
ongewenste kruiden met de hand in 
bedwang. Draag dan handschoenen 
en bedek je lichaam, armen en benen.       
Of verwerk sommigen, zoals brandne-
tel en zevenblad tot soep. De struiken 
groeien hoger, maar worden niet zo 
hoog als een boom. Bomen worden 
meer dan twaalf meter hoog. Laat ze 
hun kruin behouden, want daarmee 
geven ze zuurstof en lommer.

Een klein koertje of tuintje kun je kli-
maatvriendelijk inrichten met klim-
planten tegen een gevel en bodem-
bedekkende planten. Breek desnoods 
enkele tegels uit en vul de opening met 
goede grond. Afwisseling van inheems 
plantgoed is het meest aangewezen 
als klimaatvriendelijk. Afwisseling 
voorkomt plagen en zorgt voor een 
biotoop aan plantaardig en dierlijk 
leven.

Meer spontane natuur, minder 
begrenzing
Laat meer spontane natuur toe, in 
plaats van alles onder controle te 
willen houden en veel in te grijpen. 
Dat wil zeggen dat plantjes en dier-
tjes (dieren) die je niet voorzien 
of ‘gepland’ had, in je tuin mogen 
voorkomen. Zaadjes komen aange-
waaid of zitten aan de pootjes van 
vogels of in de vacht van dieren. 
Het wordt ‘verwildering’ genoemd. 
Onze natuur heeft er nood aan.                                                                                        
Het woord ‘verwildering’ moet niet 
afschrikken, want de campagne ‘maai 
mei niet’ is het beste bewijs dat ieder-
een daar kan aan mee doen, zowel 
openbare besturen als particulieren. 
Maaibeurten overslaan en willekeu-
rige paadjes in een gazon maaien zijn 
ook voorbeelden van ‘verwildering’.

Het stadspark van Aalst is een voor-
beeld van een natuurlijk, klimaat-
vriendelijk beheer. Het park wordt als 
park beheerd, maar de natuur komt er 
ook aan bod. Het gras wordt slechts 
enkele keren per jaar gemaaid. Zieke 
bomen blijven staan, bomen worden 
er oud en sterven staande. Als er een 
boom omvalt, blijft het dode hout lig-
gen. Kinderen spelen en klimmen 
erop, om nog maar te zwijgen van het 
‘leven’ dat dood hout teweegbrengt 
voor zwammen, insecten, vogels, enz. 
Je ziet er als beloning soms een eek-
hoorntje voor je voeten huppelen.

Natuurvreemd materiaal, zoals plastic, 
hoort niet thuis in een klimaatvrien-
delijke tuin. Vroeg of laat komen er 
microplastics vrij. Je ziet ze niet, maar 
plastic speeltuigen en bloembakken of 
tuinmeubelen worden broos en  ‘ont-
binden’.
Tuinen worden ook klimaatvriende-
lijker als je ze afgrenst met een haag. 
In sommige Gentse buurten kiest men 
zelfs voor een gezamenlijke ‘tuin’ zon-
der afgrenzing. 
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R I K  H O L V O E T

Genoeg is Genoeg!

In de media was er één constante 
in 2022, het afgeven op ons poli-
tiek systeem.  Telkens ging men mee 
met de waan van de dag, werden 
meningsverschillen uitvergroot en 
compromissen systematisch voor-
gesteld als nederlagen of halfslach-
tig beleid.

Het ging zover dat de zelfverklaarde 
specialist Ivan De Vadder, naar eigen 
zeggen, tot wanhoop werd gedreven 
door het gebrek aan beleid. Ook bij 
het jaaroverzicht kon hij moeilijk 
iets positiefs zeggen over de politiek 
in haar geheel. Hij bleef het bestaan 
van meningsverschillen, toch nor-
maal in een democratie, bestempe-
len als kibbelen.

Vergeten waren de miljarden uitge-
keerde coronasteun, de gratis vac-
cinatiecampagne, de vermindering 
van de btw in de horeca, het sociaal 
energietarief voor twee miljoen Bel-

gen, de energiesteun en ga zo maar 
door.

Als geheugensteuntje dat er wel 
degelijk aan beleid wordt gedaan 
volgt hieronder een kleine greep 
uit de maatregelen die per 1 januari 
2023 van kracht zijn, allemaal ten 
gevolge van politieke beslissingen:

• “Nettolonen minstens € 600 
hoger per jaar, door aangepaste 
belastingschalen. Lonen van meer 
dan een miljoen werknemers stij-
gen 11%.

• +/- 17.000 meewerkende echtge-
noten krijgen toegang tot mini-
mumpensioen.

• Koopkrachtpremie mogelijk in 
winst gevende bedrijven.

• Invoering van een capaciteits -
 tarief.

• Sociale tarieven voor elektrici-
teit en aardgas gaan omhoog.

• Invoering Europese normen voor 
PFAS-verontreiniging in levens-
middelen.

• Fiscaal voordeel voor installeren 
van laadpalen wordt verlaagd.

• Verplicht EPC voor middelgrote 
appartementsgebouwen.

• Diesel op basis van palm- en soja-
olie wordt gebannen.

• Flexijobs worden uitgebreid naar 
verschillende sectoren. …”

Of het nu allemaal goede of slechte 
beslissingen zijn laat ik in het mid-
den. Maar zet eens een andere plaat 
op en kijk naar wat er wél beslist is. 
In de wetenschap dat een compro-
mis duizendmaal beter blijft dan een 
opgelegde dictatoriale maatregel die 
geen tegenspraak duldt. In moeilijke 
omstandigheden is er wel degelijk 
beleid, benoem dat dan ook.

Dat het huidig politiek bestel ver-
antwoordelijk wordt gesteld voor 
de opkomst van rechts tot extreem 
rechts nationalisme is ook kort 
door de bocht. Zo wordt voorbij-
gegaan aan de toenemende indivi-
dualisering, het eigen belang eerst, 
het wegvallen van verbondenheid, 
de globalisering, de vaak nefaste 
invloed van de zogenaamde ‘sociale 
media’. En dan spreken we nog niet 
over de onzekerheid die gewapende 
conflicten over heel de wereld en de 
klimaatcrisis met zich meebrengen.

Kritisch zijn mag en moet, maar 
laten we het kind niet met het bad-
water weggooien. De geschiedenis 
leert ons waartoe het ondergraven 
van de democratie kan leiden.
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J O O S T  F I L L E T

I’m a boomer, and I’m proud

Ons colloquium Buurtgerichte Zorg 
was inspirerend en uitdagend. Ro-
bert Geeraert, Marijn Loozen, Her-
wig Teugels, Naomi De Bruyne, Tine 
De Vriendt gaven ons talrijke inzich-
ten over het opzet van buurtgerichte 
zorg. De meest uitdagende stellin-
gen kwamen van de laatste spreker, 
Peter Janssen. We mochten hem in-
terviewen voor Zilverblad.

Peter, je spreekt over de Voldemort 
van de ouderenzorg, brrr.
Ja, Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Wor-
den waart door de rusthuizen. Het is 
een kwaad dat iedereen kent, maar 
niemand hardop durft te benoemen. 
Het is een driekoppig monster dat 
gesust wordt met pillen, rolstoelen, 
luiers en voedingssupplementen. We 
mesten het vet met goedkoop gehakt, 
druilige bingonamiddagen, kleine-
rende bedilzucht, eindeloze Witse-
herhalingen en bedtijd om 18 uur.

Woeps, je maakt wel een gitzwarte 
analyse.
We bevinden ons dan ook in alarmfase 
rood. De drie belangrijkste oorzaken 
van zorgafhankelijkheid zijn onder-
voeding, immobiliteit en incontinen-
tie. Maar in het rusthuis worden deze 
gepamperd in plaats van bestreden. 
Het rusthuis is een zelfvernietigende 
voorspelling die veroorzaakt wat ze 
wil vermijden. De Voldemort van de 
ouderenzorg heet ‘Aangeleerde Hul-
peloosheid’.

Wat bedoel je daarmee?
Wie ervan overtuigd raakt dat hij 
geen invloed kan uitoefenen op wat 
hem overkomt, leert passief en hulpe-
loos te zijn. Wie geen perspectief op 
beterschap heeft, zal waarschijnlijk 
niet beter worden. In de zorgsector 
wordt dit verschijnsel al lang onder-
kend, omdat het een nefaste invloed 
heeft op het genezingsproces. Maar in 
de ouderenzorg wordt het gevaar van 

aangeleerde hulpeloosheid nauwe-
lijks onder ogen gezien. Dat is te wij-
ten aan een dubbel zelfbedrog. Zowel 
de ouderen als de ouderenzorg laten 
zichzelf gewillig om de tuin leiden.

Laten wij –de actieve senioren– ons 
ook om de tuin leiden?
We ontkennen wat er aan de gang 
is. De steeds veranderende namen 
voor het rusthuis getuigen alleen 
maar van ‘grey-washing’. Of we nu 
praten over een ‘home’, een RVT, een 
WZC, of woonzorgbuurten, we blij-
ven dezelfde fouten maken, omdat 
we ouderenzorg normaal vinden. Het 
is een maatschappelijke oplossing, 
maar geen individuele oplossing. Nie-
mand wil naar het rusthuis. Toch blij-
ven we het massaal organiseren en 
bekostigen.

Zijn er ook oplossingen, Peter?
Het overheidsbeleid zou eerst en 
vooral moeten inzetten op langer 
gezond blijven. Commercieel valt er 
niet veel te verdienen aan preventie. 
Je kan het niet in een doosje stoppen 
en verkopen. Maar met een radicaal 
preventief gezondheidsbeleid kan de 

overheid wel een groot deel van de 
huidige medische uitgaven vermij-
den. Dat zou het gezondheidsbudget 
onder controle kunnen houden en op 
termijn zelfs aanzienlijk doen dalen. 
Meer gezonde ouderen betekent ook 
minder zorg- en verpleegkundigen, 
en minder rusthuizen. Preventie is de 
voor de hand liggende oplossing voor 
de vergrijzing. 

Wat kunnen we zelf doen?
Laat je niet wijs maken wat goed voor 
je is. Net zoals de vrouwen indertijd 
bedankt hebben voor hun plaats aan 
de haard, moeten aankomende oude-
ren zelf opkomen voor het behoud 
van hun autonomie. Emancipatie is 
uiteindelijk goed voor iedereen, ook 
voor de overwerkte tweeverdieners. 
De klassieke genderrollen hebben we 
ondertussen aan de kant geschoven, 
het wordt tijd dat ook de strikte leef-
tijdspatronen op de schop gaan. Durf 
trots zijn op je leeftijd! Kom net zoals 
James Brown op voor wie je bent:  ‘I'm 
a Boomer and I'm Proud!’.
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Nazomer, prachtig weer, een feest 
met zo’n 200 genodigden. Een grote 
tent, maar gelukkig kan ik buiten 
genieten van een glaasje cava. Even 
later word ik in de tent geroepen 
voor wat speeches, gevolgd door een 
walking dinner. Ik praat wat met de 
gasten rondom mij. De muziek be-
gint te spelen. Ik voel al snel de be-
hoefte om weer naar buiten te gaan. 
Nog wat nagenieten van de nazo-
mer. Binnen klinkt de muziek steeds 
luider.

Herken jij dit plaatje? Houd je ook 
van sociaal contact, maar niet van 
boven de muziek uit te moeten 
schreeuwen om je verstaanbaar te 
maken? “De muziek is mooi”, hoor ik 
verschillende mensen zeggen, “maar 
ze staat wat te luid’. Iemand gaat het 
melden, maar de decibels blijven 
hoog. Ik houd van feestjes en goed 
gezelschap. Ik heb oordopjes bij, 
maar steek ze niet in, omdat ik niet 
‘onnozel’ wil doen. Ik hoor er graag 
bij, maar met te luide muziek kom ik 
wel in een negatieve stemming.
Een paar mensen vertrekken en ik 
volg uiteindelijk. Geen radio aan in 
mijn deelwagen en ook geen gps. Ik 
geniet van de stilte… Door de over-
prikkeling geraak ik ‘s avonds moei-
lijk in slaap.

D A N I E L L E  C R O O N E N

Mag het wat stiller?

Word ik oud? Ben ik té gevoelig? Kan 
ik me niet laten gaan?
Een betere vraag lijkt mij: “Wat 
maakt dat mensen op feestjes zoveel 
lawaai nodig hebben?”
Kunnen ze zich anders niet ontspan-
nen? Hebben ze dit nodig om aan de 
dagelijkse sleur te ontsnappen? Zijn 
ze bang van de stilte? Of willen de 
muzikanten eventuele foutjes ver-
doezelen?” 

Ik kom het niet alleen tegen op feest-
jes. Ook in winkels, bij de kapper, 
tijdens de aqua-gym, in cafés -voor 
mij mag er een demper op de kof-
fiemachine- en in de bioscoop. Als ik 
goed in mijn vel zit en het is moge-
lijk, vraag ik vriendelijk of het iets 
stiller mag. Meestal wordt dat door 
de omstanders positief onthaald. 
Iemand moet het toch zeggen.
Ik wil graag kunnen kiezen voor 
lawaai of rust. Ik krijg niet graag iets 
opgedrongen.

Welk geluid is echt schadelijk voor 
onze oren en kan lijden tot gehoor-
verlies of zelfs tinnitus? (fluitende, 
suizende of piepende geluiden, 1 op 
6 personen heeft er last van!) Alle 
geluiden onder de 80 decibel (dB) 
zouden veilig zijn. 80 dB staat o.a. 
voor een drukke weg met auto’s, een 

wekker, een voorbijrazende trein, 
een drukke klas. Geluiden boven de 
80 dB kunnen schadelijk zijn naar-
gelang de duur dat je eraan bloot-
gesteld wordt. Als je bv. begint te 
juichen, te schreeuwen en te gillen, 
produceer je 90 dB! 
Geluiden van 120 dB kunnen je 
gehoor direct beschadigen. En al 
gaan we als ouderen allicht minder 
of niet meer naar fuiven of rockcon-
certen, een loeiende sirene staat ook 
voor 120 dB. 

Jammer genoeg bestaan er nog geen 
behandelingen tegen gehoorschade. 
En als we ouder worden krijgen we 
te maken met een natuurlijke slij-
tage van de haarcellen in het bin-
nenoor. Hier valt niets tegen te doen.
Gun je oren rust! Trek het bos in. 
Vitamine B3 is essentieel voor een 
gezonde werking van het zenuw-
stelsel, maar het is ook goed voor je 
gehoorzenuwen. 

Naast de duur en de sterkte bepalen 
ook de toonhoogte en je persoon-
lijke gevoeligheid hoe schadelijk 
geluid is. Ik denk niet dat het alleen 
hoog-gevoelige mensen zijn die last 
hebben van lawaai.  

Er is ook goed nieuws. Op een Neder-
landse site lees ik dat er in woon-
zorgcentra onderzoek wordt gedaan 
naar geluidsoverlast. Men plaatst 
er wand-of plafondpanelen om de 
akoestiek te verbeteren. Dat is hoop-
gevend, ik kan immers weglopen van 
het lawaai. Maar eens je bent opge-
nomen in een ziekenhuis of woon-
zorgcentrum, heb je die mogelijk-
heid niet meer. Misschien is het goed 
dat we zelf onze verantwoordelijk-
heid opnemen in het milderen van 
geluidsoverlast. En dat we ons ook 
niet teveel ergeren als er wat meer 
lawaai is dan ons lief is…          
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Veel meer mensen dan vroeger wor-
den ouder. En blijven ook langer ge-
zond, los van de sociale verschillen. 
Die ongeziene situatie wekt nieuwe 
uitdagingen: voor beleidsmakers, 
voor het middenveld en niet in het 
minst voor ouderen zelf. Waar en 
hoe wonen? Hoe voorzieningen be-
reiken? Een inkomen garanderen en 
armoede voorkomen? Langer aan 
het werk blijven? Gepaste zorg orga-
niseren? En vooral: hoe maatschap-
pelijke participatie en mensenrech-
ten van ouderen garanderen? 

Slagen we erin om inclusief om te 
gaan met de veroudering? 
Meer dan dertig wetenschappers en 
veldwerkers verzamelden essentiële 
inzichten over iedereen die niet om 
de vergrijzing heen kan: voor 
beleidsmensen op de verschil-
lende niveaus en actieve mid-
denvelders, maar ook voor de 
media, of voor opleidingen in 
onder meer de zorg of de ruim-
telijke ordening.

Deze inzichten van weten-
schappers en veldwerkers 
werden samengevat in een 
boek, met als titel ‘Ongehoord 
en ongezien’, Hoe Vlaanderen 
vergrijst’.

R O B E R T  C R I V I T

‘Ongehoord en ongezien’,                                                                                                                                     
een boek en een studiedag

Enkele thema’s, met auteur:

•  Ook ouderen hebben mensenrech-
ten (Jan Vranken, Pascal De Decker 
en Robert Crivit) 

• Beeldvorming over ouderen (Tinie 
Kardol)

•  De evolutie van de pensioenen. 
Vanaf 2024 geen gepensioneerden 
in armoede meer? (Jef Maes)

•  Is grijs het nieuwe goud? Wie 
werkt er nog of niet meer na 60? 
(Geert Van Hootegem en Robert 
Crivit)

•  Inclusie en participatie van oude-
ren aan het lokaal beleid (Bram 
Verschuere, Nico De Witte en 
Dominique Verté)

Er verscheen niet enkel het boek, er 
wordt ook een studiedag georga-
niseerd rond thema’s uit het boek 
en met de medewerking van een 
aantal bekenden.

Zegden hun medewerking toe: Jean-
Pierre Baeyens, Robert Crivit, Jan 
Vranken (UAntwerpen), Patrick 
Deboosere (VUB), Anja Declercq (KU 
Leuven), Tinie Kardol (VUB), Domi-
nique Vanneste (KU Leuven), Nils 
Vandeweghe (Vlaame Ouderenraad) 
en Dominique Verté (VUB).

Deze studiedag wordt georgani-
seerd in het Vlaams Parlement, 
op donderdag 30 maart, om 10.30 
uur, door de Coalitie Ouderenrech-
ten met de vzw Cultuurvuur en een 

hele trits ouderenverenigingen 
w.o. ook GroenPlus.

Inschrijven 
voor 25 maart via: 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAlpQLSfp4Q4
PfYY62CPW-DPT-fpYsFEFm_
YRg8emEEngUnrgtNmbbrw/
viewform

Deelname: € 30 (boek 
inbegrepen) op rekeningnum-
mer: BE32 5230 8074 5202 
van SWAN. Vermeld uw naam 
en geboortedatum. Meer info 
via robert.crivit@telenet.be, 
of 0468/13.11.73.
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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

De zeven werken van barmhartigheid: De hongerigen spijzen. De dorstigen laven. De naakten kleden. De vreemdelingen 
herbergen. De zieken verzorgen. De gevangenen bezoeken. De doden begraven. (Mattheus) - Foto: ‘De Zeven Werken van 
Barmhartigheid’ door Meester van Alkmaar (1504) - Bron: Wikipedia.

Welkom vreemdeling
Voor mijn part is iedereen hier welkom. Het lukt ons wel om al die mensen die hier dagelijks 
komen aanspoelen een dak boven het hoofd te geven, een boterham en een douchke. Bovendien 
is het perfect mogelijk om voor proper ondergoed te zorgen. Van de Zeeman! 

Dat vind ik ervan. 

En dat zottekesspel om ze allemaal eerst te willen registreren en ze dan een asielaanvraag te 
laten indienen, die dan ook nog kan afgewezen worden, dat moet ook maar ophouden. 

We doen leegstaande panden open en noemen dat asielcentra. En als het moet dan worden 
er containers gehuurd of gekocht. Als we op het randje van grote klimaatcatastrofes staan, 
kan het geen kwaad om van die dingen een voorraadje aan te leggen, om mensen die hun 
huizen zijn kwijtgeraakt uit de nood te helpen. Natuurlijk moet dat met Ursula von der Leyen 
afgesproken worden. Want het gaat niet op dat Meloni zus doet en Orban zo. Lusten en lasten 
moeten gelijk verdeeld worden en niet zo half z’n gat, zoals ze nu bezig zijn.

Een fort Europa optrekken, geen goed idee. Je gaat toch geen zeemijnen in de Middellandse Zee 
leggen, want dan zijn ook onschuldige bruinvissen de sigaar. Prikkeldraad? Te zot voor woor-
den. Wat met de konijnen? Of de wolven en beren op onze oostgrens? Om dan nog te zwijgen 
over de paddenpaadjes. Gewoon laten komen, die gasten. Dat is trouwens veel goedkoper, voor 
hen en voor ons. Geen mensensmokkel meer. Geen dure asielprocedures. Willen ze hier komen 
werken? Kom gerust werk zoeken. We organiseren ook een extra-RVA. Als ze terug naar huis 
willen? Even goede vrienden! Tot de volgende keer! 

Ik geef het toe. Het zit hier al behoorlijk vol. Dat weet ik al van toen ik met rode oortjes naar 
mijnheer De Bruyn zat te luisteren. (Hij kon het niet laten om aan mijn flappen te trekken.) 
België, ons landje vroeger en nu, was het op één na dichtstbevolkte land van Europa; wat zeg 
ik, van de Wereld. Maar rijk! Anno nu sta ik huilend op en ga ik jankend slapen. Ik mag niet 
aan die mensen denken die met hun kinderen op straat slapen, omdat het Kasteeltje te klein is. 

Nogmaals, laat ze maar komen. We hoeven echt geen hekken en prikkeldraad. Vrij verkeer van 
goederen en diensten en MENSEN! Als dat niet liberaal is weet ik het ook niet.

Omvolking - so what? Je zou eens moeten kijken naar ons DNA- profiel. Wij hebben familie over 
de hele wereld. Zelfs in het Neanderthal in Noordrijn-Westfalen. (Niet zo ver van Lützerath, 
waar ze bruinkool delven, in de strijd tegen die vervuilende Russische petrol.)

Veertig miljoen “displaced persons” hebben ze na de oorlog kunnen placeren. Zolang Onze Jon-
gens niet in Oekraïne gaan vechten, kunnen we ze hier inschakelen in de opvang. Eerst ver-
zorgen, de rest is voor morgen. Te weinig soldaten? Herinvoeren die dienstplicht, opgelost! En 
waar er dienstplicht is kunnen ook gewetensbezwaarden gaan helpen. ‘Desperate times call 
for desperate measures’, zoals Tony Corsari placht te zeggen. Ik stel overigens voor om ook 
Dries van Langenhoven in te schakelen, die heeft nu toch niets om handen. 

Mijn neefje Theo zegt dat de welvaartskloof tussen het westen, het oosten en het zuiden altijd 
migratie zal uitlokken. Dat ziet hij volgens mij héél goed. (Het sterkt mij overigens in een lang 
gekoesterde eis.   Dat we er werk van moeten maken om de ongelijkheid uit de (Derde) wereld 
te helpen. Maar dit tussen haakjes.)

Voilà, nu kan neefje Theo weer eens goed lachen met die linksen.

Ik vind dat dus en dat mag ook eens gezegd worden.


