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Het is 22.34 uur en er loopt een berichtje binnen op mijn smartphone. 
Of ik aub een nieuw uurrooster wil helpen opladen op het digitale com-
municatieplatform van onze school, Smartschool. Het lijkt misschien 
een absurd uur, maar het gebeurt nu eenmaal vaker dan je zou denken. 
Leerlingen, ouders en collega’s contacteren me dagelijks met allerhande 
computerproblemen. Ook ’s avonds en in het weekend. 

Als vroeger rond bedtijd een bericht verscheen op het scherm van mijn 
smartphone, was de kans groot dat ik dat nog beantwoordde. Vroeger, 
dat is een jaar of drie geleden. Nu is de gezondheid niet zo best en ik pro-
beer wat vroeger naar bed te gaan. Dus, vanaf 21.30 uur gaat de telefoon 
automatisch op ‘niet storen’. Het is mijn manier om de smartphone even 
halt toe te roepen. Ik wil er geen slaaf van worden. En het stelt me in staat 
om op die momenten ongestoord nog wat lessen voor te bereiden. ;)  

Maar ’s morgens om 5.30 uur gaat de wekker en van-
af 6.15 uur beginnen we er weer aan. Waarom ik niet 
wacht tot de werkuren? Wel, mijn uren als ICT-coör-
dinator zijn beperkt en ik vind dat ik de mensen niet 
( altijd) kan laten wachten. Als ikzelf een vraag om hulp 
verstuur, hoop ik ook dat de geadresseerde niet wacht 
met antwoorden tot hij de prikklok gepasseerd is. Af 
en toe wordt het opgemerkt door collega’s, directie of 
 ouders en word ik “bedankt om zo snel te reageren… 
zelfs op zondag”. Dat doet deugd. 

Op zondag ben ik wel strenger. Dan probeer ik de riem 
eraf te leggen en komt mijn gezin op de eerste plaats. Ik 
ben dan kritischer over de dringendheid van het bericht 
dat binnenloopt. Telefonische oproepen van ongeken-
de nummers blijven dan onbeantwoord. 

Kijk, de digitalisering stelt iedereen in staat om be-
richten te sturen, om het even wanneer. Avondwerk 
zal er daarom bij mij in het onderwijs altijd bij horen. 
En ik voel mij daar eerlijk gezegd goed bij. Maar wat 
werkt voor mij, werkt misschien niet voor jou. Het is 
een kwestie van job inhoud. Van persoonlijkheid. Van 
 grenzen. 

WIE IS?
WIM BRUCKMANN 
Wim is leerkracht elektriciteit en 
ICT-coördinator in de secundaire 
school Sint-Laurens in Zelzate. Hij 
is er ook het aanspreekpunt voor 
informatieveiligheid.  In het week-
end trekt hij erop uit om aan geoca-
ching te doen. Dan gaat hij op zoek 
naar schatten, door te puzzelen of 
raadsels op te lossen of gewoon 
door een gps te volgen.  Buiten de 
lesuren helpt hij ook mensen uit de 
computerproblemen.

Gezocht en gevonden:
Collega's die graag  
nachtwerken.
Goede nacht, Wim

NIET STORENNACHT
SPECIAL

dichtbij december 2017 | 3



TDTOCH DICHTBIJ

OOK WIJ DOEN MEE 
aan De Warmste Week!

De warmste handen voor MFC Sint-
Gregorius, Ten Bunderen for life, een 
spinningmarathon voor De Sleutel, 
de warmste afterwork voor O.C. De 
Beweging, Grego bush trail voor MFC 
Sint-Gregorius, een kerstmarkt in 
O.C. Huize Terloo, wafels 4 life, een 
Sleutelrun, rostjes for life, kerstballen 
haken en een concert voor Den 
Diepen Boomgaard: het is maar een 
greep uit de acties die geregistreerd 
staan voor De Warmste Week ten 
voordele van voorzieningen van 
Broeders van Liefde. 

#dewarmsteweek, van 18 tot 
en met 24 december. Surf naar 
dewarmsteweek.stubru.be, klik 
op ‘goede doelen’ en zoek op ‘vzw 
Provincialaat der Broeders van 
Liefde’ voor een overzicht van de 
acties die voor onze voorzieningen 
georganiseerd worden.  

Een aantal van de initiatieven van 
Broeders van Liefde vallen niet onder 
de moeder-vzw, maar zitten in aparte 
vzw’s. Ook voor hen kan je een actie 
organiseren of aan een actie deel-
nemen. Dat is zo voor vzw  Fracarita 
Belgium, die de giften van De 
Warmste Week dit jaar zal spenderen 
aan het Maendeleo Jeugdcentrum in 
Kigoma, vzw Bloemenstad, vzw Den 
Diepen Boomgaard en de vzw’s voor 
beschut wonen Reymeers, Walden, 
4veld en De Vliering. 

Zelf een actie registreren? Klik dan 
op ‘registreer jouw warme actie’, 
zoek op ‘vzw Provincialaat der 
Broeders van Liefde’ of 1 van de 
andere Broeders van Liefde vzw’s 
(zie hierboven) en klik op ‘registreer 
een actie’ of ‘registreer een Ketnet-
koekenbak’. Maak in de beschrijving 
van je actie goed duidelijk voor welke 
voorziening je een actie organiseert 
(bv. O.C. Sint-Ferdinand, P.C Sint-
Amandus, het CAT-project van P.C. 
Sint-Jan-Baptist, etc.). Opgelet: het is 
bij De Warmste Week niet mogelijk 
om een actie te organiseren ten 
voordele van een school. 

Heb je nog vragen over  
De Warmste Week? Surf dan naar  
  dewarmsteweek.stubru.be  
en klik op ‘FAQ’.

Warme school.
Voor basisschool Sint-Paulus in Drongen wordt de 
Warmste Week wel heel bijzonder. Zij krijgen op 20 
december als enige school in Oost-Vlaanderen bezoek 
van de presentatoren van Ketnet. Er zal een kerstmarkt 

zijn met hapjes en drankjes en lekkere Ketnetkoekjes. 
Het bezoek is te volgen op 20 december van 16 tot 20 uur 
op Ketnet, in de Ketnet-app, op de Ketnetwebsite en in 
Iedereen Beroemd op één!
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 Annelies Naert  en Matt ias Devriendt |    Fi l ip  Erkens

Goedenavond in plaats van goedemorgen. Warme maaltijden 

om 2 uur ’s nachts. Bewoners die in slaap vallen op het toilet. Ze 

zijn met weinig, maar ze zijn belangrijk, die van de nacht. Die 

opvoeders, begeleiders, verpleegkundigen, schoolbuschauf-

feurs, stewards en verzorgers die we zelden of nooit ontmoeten.  

Wat doen ze feitelijk de godganse tijd? Dat wil Dichtbij wel eens 

weten. Dus zit er niets anders op dan een nachtje door Vlaande-

ren te trekken. Voorzien van soep, brood en thee. “Als je dacht 

dat het hier elke nacht crisis is, heb je het mis.”

BROEDERS VAN LIEFDE

NIGHT
SHIFT



Een gevel duikt op tussen de bomen 
op de campus in Zwijnaarde. We 
parkeren de wagen. Uit een grote 
zaal weerklinken stemmen. Verderop 
gezang en lachsalvo’s. Iemand praat 
in de gang. Het strikte internaat uit 
de films is hier al lang verdwenen. 
De leerlingen hebben 2,5 uur studie 
per dag, maar op dit moment zijn ze 
vrij. Opvoeders Anja Van Thuyne en 
Christophe Temmerman zetten alvast 
alles klaar voor het ontbijt morgen-
vroeg. Een jongen schiet zich naar 
Christophe. “Mogen we straks naar 
het voetbal kijken? De match tussen 
Anderlecht en Bayern Munchen wordt 
op tv uitgezonden!” Stipt om 20 uur 
luidt Anja de bel. Het voetbal moet 
even wachten, de leerlingen moeten 
nog een uurtje studeren. Ze doen dat 
op hun kamer of in het pc-lokaal. Alle 
smartphones gaan een bak in. 
“Wij proberen hen een thuisgevoel 
te geven”, vertelt Christophe. “Alleen 
heerst hier meer structuur. Tijdens de 
studie ga ik bij iedereen langs. Om te 
controleren of hun boekentas klaar is 
voor de volgende dag, om hen bij de 
les te houden of om te helpen bij hun 

CHRISTOPHE 
TEMMERMAN
“Meestal is er wel een 

reden waarom kinderen 

voor een internaat kiezen. 

Een echtscheiding, een 

sterfgeval of iets anders. Als 

het thuis overal goed zou 

gaan, zouden hier minder 

jongeren verblijven. Pas op, 

wij vervangen hun ouders niet, 

maar we proberen hen  

wel een thuisgevoel  

te geven.” 

huistaken. Intussen kunnen de an-
deren me ook aanspreken als ze iets 
nodig hebben. Mijn aandacht moet 
vaak verschillende richtingen tegelijk 
uit gaan”, lacht hij. Het valt op hoe 
familiaal iedereen met elkaar omgaat. 
“Ik ben niet hun vriend, maar wel een 
aanspreekpunt, altijd bereikbaar. Ver-
gelijk het met een ouder: ik ben er en 
ze kunnen me in vertrouwen nemen, 
maar als het nodig is, moet ik gezag 
kunnen uitoefenen. En hun mama of 
papa ga ik nooit vervangen, hoor.” 
1 nacht per week slaapt Christophe 
zelf ook op het internaat. Hij heeft 
er een kamer in het midden van 
de gang, tussen de jongens en de 
meisjes in. “Veel slapen doe ik hier 
niet”, vertelt hij. “Ik kijk wat tv of 
lees een boek.” Plots is er een halve 
discussie. Een meisje moet nog een 
grote taak voor Frans maken en er 
is niet meer veel tijd. Of Christophe 
niet kan helpen. “Nee”, antwoordt 
hij. “Daar waag ik me niet aan. Mijn 
Frans is niet goed genoeg en ik zou je 
niet graag fouten aanleren.” Er wordt 
gemopperd. Wij sluipen ervandoor. 

WIJ ZIJN HUN MAMA  
EN PAPA NIET
INTERNAAT SINT-PAULUS

GENT
19:30
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HANS BLOMMAERT
“De daklozen in de stad 

kennen mijn naam. Pas 

op, het kan hier best heftig 

zijn. Zeker als de mensen 

gedronken hebben. Maar 

ik blijf zo rustig mogelijk. 

En ik probeer ook wat te 

slapen. Rond middernacht 

zoek ik mijn bed op en ik 

sta om 6 uur op om koffie 

te zetten, maar tussendoor 

word ik vaak wakker gebeld. 

Omdat het toiletpapier op is 

bijvoorbeeld.”

ALLE SNURKERS  
OP 1 KAMER
DAKLOZENOPVANG HUIZE TRIEST

“Het kan hier soms heftig zijn hoor…” 
Begeleider Hans Blommaert laat een 
stilte vallen. “Die gast daar zat een 
tijdje in de gevangenis en daarna 
hebben ze hem gewoon op straat 
gezet. Zo kwam hij hier terecht.” ‘Die 
gast’ zit in de eetzaal. Hij drinkt een 
kom soep. De oorverdovende deurbel 
overstemt alles. Mondjesmaat komen 
nog meer daklozen toe. De beduimel-
de mannen krijgen een pakket met 
verse lakens en douchegerief, soep 
en boterhammen. “Om 15 uur kunnen 

ze bellen om een bed te reserveren. Ik 
verwacht ze elke dag tussen 21 en 22 
uur. Wie niet komt opdagen, wordt uit 
de lijst geschrapt.” Hans is begeleider 
in Huize Triest, hij staat er elke dag in 
voor de nachtopvang, van 20.30 uur 
tot 7.30 uur. “In principe moeten ze 
reserveren met hun OCMW-nummer”, 
vertelt Hans met een Gents accent. 
“Tenzij ze dat niet hebben. Daarnet 
stond hier een vrouw op de stoep, 
met 8 kinderen. Zij stond wel op 
mijn lijst, maar de kinderen niet. Tja, 
zoveel plaats heb ik niet over. Maar 
een telefoontje naar een bevriende 
opvang bracht soelaas. Ze kunnen 
daar de nacht doorbrengen.” 
Een kerstboom brengt sfeer in de 
eetplaats. Ook hier spelen Anderlecht 
en Bayern Munchen hun wedstrijd. 
Sommigen drinken koffie, bladeren 
door de kranten of slaan een praatje. 
“Chef, dat gaat zo niet!”, klinkt het op 
de binnenkoer. Hans gaat kijken. Een 
discussie in het Arabisch blijkt over 
snurken te gaan. “Ik zal alle snurkers 
op 1 kamer leggen”, lacht Hans. “Dan 
is dat weer opgelost. Ik ken mijn 
Pappenheimers en weet hoe ik ze kan 
aanpakken. Maar het is niet evident 
met deze mannen samen. Er is al 
eens ruzie en soms is er alcohol in het 
spel. Gelukkig moeten we de politie 
maar heel af en toe bellen. Maar het 
gebeurt, ja.” 
Om 22 uur laat Hans ons buiten. 
Letterlijk, want de deur zit op slot. 
“Dat doen we altijd. Wie buiten staat, 
moet aanbellen en wie binnen is, kan 
niemand anders binnenlaten.” We 
krijgen een voorraadje chocomelk 
mee. Smullen.  

DIMITRI VAN 
BRABANDER
“Overdag ben ik fietshersteller 

en ’s nachts werk ik hier als 

vrijwilliger-conciërge. Ik woon 

hier, pas op het gebouw en 

los technische problemen 

op . Kijk, ik heb het zelf heel 

moeilijk gehad vroeger, maar 

nu het beter gaat, wil ik iets 

terugdoen.”

GENT
21:00
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SLAAP IS HET BESTE MEDICIJN
PSYCHIATRISCH CENTRUM SINT-KAMILLUS

88 km verderop staan we in de ver-
laten inkomhal van Sint-Kamillus in 
Bierbeek. Het psychiatrisch centrum 
lijkt op een dorp. Er zijn straten en 
zijstraten. En wegwijzers gehuld 
in neonlicht.  Paul Artois kruipt bij 
ons in de wagen. We rijden over de 
uitgestrekte campus van 5 hectare. 20 
mensen zijn op dit moment aan het 
werk. 1 van hen, Bart Saenen, waakt 
over 15 patiënten op de gesloten 
afdeling ‘gedwongen opnames’. Paul 
brengt ons naar hem toe. In de hoek 
van de kamer nemen 2 snookerspe-
lers het op Eurosport tegen elkaar 
op. “Mijn belangrijkste taak is om 

mensen te laten slapen. Dat klinkt 
evident, maar is het niet altijd. Wij 
bewaken hun ritme. Het is belangrijk 
dat ze rusten, zodat ze fris aan hun 
therapieën kunnen beginnen over-
dag. Slaap is het beste medicijn.”
Toegegeven, we hadden er ons iets 
anders bij voorgesteld. “Als je dacht 
dat het hier elke nacht crisis is, heb je 
het mis. De nachten zijn meestal re-
latief rustig, met uitzondering van de 
kerstperiode en het begin van de zo-
mervakantie. Dan wordt het woeliger. 
Bij nachtelijke opnames roep ik een 
collega op, want daarvoor moeten we 
met 2 zijn. We schatten de situatie in 
en houden telefonisch contact met de 
arts. Patiënten die ’s nachts gedwon-
gen opgenomen worden, gingen 
vroeger automatisch in isolatie. Nu 
proberen we dat te vermijden. Maar 
gemakkelijk is het niet, want wie 
gedwongen opgenomen wordt, is zel-
den rustig genoeg voor een gewone 
kamer. Toch probeer ik bij aanvang 
het doel van onze afdeling meteen zo 
helder mogelijk te duiden en maak 
ik tijd voor gesprek. Dat helpt soms 
de lont uit het kruitvat te halen. Het 
enige instrument in ons contact met 
de patiënt is immers onszelf.” 
We lopen mee met Bart op zijn ronde 
en eindigen in een grote, verlaten 
gang, met hoge plafonds en dito 
ramen die op dit moment alleen een 
uitzicht bieden op de zwarte nacht. 
“Bij patiënten met specifieke zorgvra-
gen ga ik regelmatiger langs. Ik zet 
ook de medicatie klaar en zorg voor 
koffie en ontbijt.” 
 

BART SAENEN
“Ik ben zelden bang. Er is een 

team beschikbaar. Als ik alarm 

sla, staan mijn collega’s hier 

snel. Natuurlijk ben ik al in 

gevaarlijke situaties verzeild 

geraakt. Zo heb ik ooit mijn 

neus gebroken. Dat overkomt 

iedereen hier wel eens. Ik hou 

er altijd rekening mee. Maar ik 

heb mijn rode knop nog nooit 

moeten gebruiken en ik werk 

hier al 28 jaar.” 

PAUL ARTOIS
“De helft van mijn tijd loop ik 

rond, van de ene afdeling naar 

de andere. De andere helft 

ben ik met verzorging bezig. Ik 

help dan op een afdeling of sta 

de collega’s bij als er zich een 

incident voordoet.” 

BIERBEEK
23:00
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KRISTA 
LAMBEENS  
& SERGE VAN 
BOVEN
“Overdag ligt de druk 

hoger. Er is veel meer 

vraag naar zorg. Alles 

gebeurt tegelijk. ’s 

Nachts kunnen we alles 

op ons eigen tempo 

doen. Er is geen pc-

werk, geen telefoon en 

geen administratie. We 

hebben meer tijd om 

onze bewoners rustig 

te benaderen en in 

gesprek te gaan als er 

iets is, zodat we hen een 

geborgen gevoel kunnen 

geven, mochten ze 

wakker worden.” 

Om half 2 worden we verwacht in 
een park in Tienen. Geen gewoon 
park. Eentje voor ouderen. Het 
gloednieuwe centrum Park Passi-
onisten bevindt zich in een al even 
gloednieuwe straat, nog niet opgeno-
men in de gps. Gelukkig kregen we 
goede instructies mee. “Sssssst, onze 
bewoners slapen”, maant Krista ons 
aan als we binnenstappen. Verpleeg-
kundigen Krista Lambeens en Serge 
Van Boven staan deze nacht in voor 
30 bewoners. Het woonzorgcentrum 
is pas geopend en voorlopig halfvol. 
Tegen begin 2018 zullen alle kamers 
volzet zijn.  
“Half 2 is ons lunchmoment, maar 
dat stellen we wel even uit. Kopje 
koffie?” vraag Krista. “Elke nacht 
staat hier een warme maaltijd voor 
ons klaar. Soep, hoofdmaal, een 
dessertje”, legt Serge uit. Klinkt een 
beetje bizar, zo midden in de nacht. 
Nog op hun lijstje: een ronde met de 
linnenzakken, materiaal aanvullen, 
oproepen beantwoorden vanuit de 
nabij gelegen assistentiewoningen, 
wat administratie en medicatie klaar-
zetten. We lopen mee. Het is muisstil 
en als vanzelf beginnen we te fluis-
teren. “Je wordt dat gewoon”, zegt 

Krista. “Als de lichten uit gaan, loopt 
alles precies trager. Een nieuwe werk-
plek is wel onwennig in het begin. Je 
hoort allerlei geluiden die je nog niet 
kent. Ik heb een paar nachten alleen 
gewerkt. Dan deed ik toch de deur 
dicht”, lacht ze. 
“De nacht is voor veel bewoners een 
kwetsbaar moment”, vult Serge aan. 
“Een bewoonster verloor 20 jaar 
geleden haar man. Deze periode is 
voor haar superbelangrijk. Weten dat 
er dan permanent iemand in de buurt 
is bij wie ze terecht kan, geeft haar 
een veilig en vertrouwd gevoel. Kijk, 
empathie is cruciaal in onze job. We 
moeten ons inleven in hun gedach-
ten. Waarom willen ze niet slapen? 
Waarom roepen ze?”  
“Ik werk liever ’s nachts dan overdag. 
Ik haal zelfs meer voldoening uit mijn 
job, ja. Ik kom uit het onderwijs en ik 
heb bewust voor deze job gekozen. Ik 
ga niet langer gestresseerd naar huis 
(lacht). Ik heb ook helemaal geen 
moeite om wakker te blijven, ik ben 
een echte nachtmens.” 

EMPATHIE  
IS CRUCIAAL IN ONZE JOB
WOONZORGCENTRUM PASSIONISTEN 

TIENEN
01:30
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EEN HUIS MET 30 KINDEREN
ORTHOAGOGISCH CENTRUM HET ROERHUIS

DORIEN BELGERS
“Die wisselende 

ploegdiensten, dat vond 

mijn bioritme niet leuk. Het 

voordeel aan nachtwerk is dat 

het heel goed te combineren 

valt met het gezinsleven. Ik 

heb bovendien al oudere 

kinderen. Ze kunnen best al 

eens een nacht alleen thuis 

blijven.” 

Ze is helemaal alleen in een nieuw-
bouw aan de rand van Leuven. Dorien 
Belgers glimlacht vaak tijdens ons 
gesprek. Ze waakt er over 30 bewo-
ners, verdeeld over 3 vleugels in het 
gebouw. “Jullie komen eigenlijk net te 
laat”, zegt ze. “Ik heb het dagcentrum 
al schoongemaakt en de was en de 
strijk zijn al achter de rug.” 
Sinds september werken ze hier met 
een ‘actieve nacht’ in plaats van een 
‘slapende nacht’. “Dat houdt in dat ik 
nu heel vaak op ronde ben”, vertelt 
Dorien. “Ik onderschep slaapwan-
delaars of help bewoners op het 
toilet. Soms betrap ik een bewoner 
die in slaap is gevallen op de pot”, 
giechelt ze. “1 van mijn gasten kan 
ik ook volgen op camerabeelden. Hij 
heeft een knop waarmee hij me kan 

oproepen. Dat is nodig, omdat hij 
net uit het ziekenhuis komt en extra 
zorg nodig heeft. Tussendoor doe ik 
huishoudelijke taken. Het is eigenlijk 
vergelijkbaar met thuis, maar dan 
met 30 kinderen.” 
Een deur piept. Een gezicht verschijnt 
in de gang, maar verdwijnt al bijna 
even snel weer in de kamer. Dorien 
schiet in actie. “Ik ga even kijken. 
Wellicht moet hij naar het toilet, maar 
heeft hij wat schrik van de camera. 
Dat zijn ze niet gewoon, natuurlijk. 
Zie je, ik hoef me niet alleen te voe-
len. Er is altijd wel beweging, altijd 
wel iets te doen. Als onze bewoners 
een film hebben gezien of er zijn luide 
activiteiten in de stad, dan kan het ’s 
nachts behoorlijk onrustig zijn.” 
Dorien wisselt de nachten af met 3 
collega’s. “We houden contact via 
WhatsApp”, lacht ze. “Zo houden we 
elkaar op de hoogte. En we houden 
een logboek bij, waarin we de nodige 
info kunnen vinden.” Dorien wijst 
naar het grote raam op het einde van 
de gang. “Weet je, in de zomer gaat 
daar de zon onder. Daar kijk ik altijd 
weer naar uit”, glundert ze. “Het is 
echt kei-schoon!” 
 

LEUVEN
03:30
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ALS IK MET HOOFDPIJN ZIT, HEBBEN ZE  
HET GEMERKT
BUITENGEWOON ONDERWIJS SINT-JOZEF

NADJA BOULAICH
“Met de schoolbus nemen we 

altijd hetzelfde parcours, maar 

elke rit is toch anders. File, 

een omleiding, vertraging: 

sommige kinderen kunnen 

daar moeilijker mee om. ’s 

Ochtends zijn ze over het 

algemeen rustiger, maar 

soms raakt er toch iemand 

geagiteerd. Dan maken we een 

eerste inschatting en proberen 

we de rust te herstellen. We 

brengen routine in hun leven 

en houden rekening met hun 

zorgen en noden.” 

Op de E40 richting Brussel neemt 
de drukte toe. Gelukkig rijden wij de 
andere kant op. In Gent maakt onze 
wagen een pitstop tussen 12 school-
busjes. Die vertrekken vanaf 5.45 uur 
alle richtingen uit om kinderen uit de 
wijde regio rond Gent netjes om 8.15 
uur aan de schoolpoort af te zetten.
Nadja Boulaich, die helemaal tot in 
Aalst moet, vertrekt als eerste. Ze is al 
wakker sinds 4 uur. “A ja, de boter-
hammen van mijn kinderen moesten 
nog gesmeerd worden”, legt ze uit. 
“We rijden naar het verste ophaal-
adres en pikken de kinderen op in het 
terugkeren. Zo hoeft de eerste leerling 
niet voor 6.30 uur klaar te staan. Dat 
is nog altijd best vroeg, hé, voor die 
gastjes. Bij sommige kinderen is het 
belangrijk dat ze weten dat we later 
of vroeger zijn dan gewoonlijk. Dan 
bellen we al op voorhand naar de 
ouders. Of we rinkelen eens zodat ze 

naar beneden kunnen komen van de 
16de verdieping.” 
Elke chauffeur heeft een begeleider 
mee, in vaste combinaties. “We ken-
nen elkaar. Dat is wijs en het brengt 
rust”, zegt Nadja. “We hebben een 
goede band met de leerlingen die we 
vervoeren”, valt haar collega in. “Ze 
noemen ons ‘juf’ of ‘meester’. En hoe-
wel ze soms het bloed van onder onze 
nagels halen, kunnen we op andere 
momenten ook op hen rekenen. Als 
ik met hoofdpijn zit, hebben ze het 
steevast gemerkt en manen ze elkaar 
aan tot stilte. Lief, hé.” 
Nadja houdt de klok in de gaten. Nog 
vlug een foto maken en dan moet 
ze vertrekken. De koffiekopjes in de 
refter van O.C. Sint-Jozef verdwijnen 
in de vaat en de tafel wordt netjes 
schoongemaakt. 
 

GENT
05:30
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“Goeiemorgen!” Het klinkt schel, 
want ja, we zijn onderweg een beetje 
ingedut op de achterbank. Hier in 
Beernem maken de nachtraven plaats 
voor de dagjesmensen. Als we in 
het broederrusthuis Sint-Arnold op 
de campus van het psychiatrisch 
centrum Sint-Amandus in Beernem 
binnenstappen, worden de eerste 
broeders naar de kapel gebracht voor 
het ochtendgebed. 
Er heerst bedrijvigheid alom en de 
stilte wordt verdreven uit de gangen. 
Het tempo gaat meteen een stuk de 
hoogte in. Trui Deboever heeft de 
vroegdienst. Ze is om 6 uur begon-
nen. “We wekken de broeders en bie-
den een helpende hand waar nodig. 
We controleren de kamers en maken 
de bedden op. Om 8 uur serveren we 
het ontbijt.” 
Als we over de parking van het 
psychiatrisch ziekenhuis wandelen, 
stromen de collega’s toe. Voor hen 
begint de werkdag. Onze night shift 
zit er op. Slaapwel. 

OCHTENDGEBED
BROEDERRUSTHUIS SINT-ARNOLD

TRUI DEBOEVER
“We wekken de broeders en 

bieden een helpende hand 

waar nodig. We begeleiden 

hen naar de kapel voor het 

ochtendgebed en serveren het 

ontbijt om 8 uur.” 

BEERNEM
07:00
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   Matt ias Devriendt

DE PIONIER

Deze kist werd vroeger mee-genomen door broeders die op missie gingen in het buitenland. Vandaag staat ze 
symbool voor hoe medewerkers 
die missie willen belichamen en uitdragen in hun dagelijks werk.

Seks is een taboe. Daar spreken 
we niet graag over. Laat staan 
dat we het erover hebben met 

mensen met een beperking. Misschien denk je dat 
zij daar geen behoefte aan hebben. Dat er wel eens 
slapende honden wakker gemaakt zouden kunnen 
worden. Of dat het nog altijd is zoals in ons ka-
tholiek verleden: enkel toegestaan in een stabiele 
relatie. Wel, niets is minder waar. Mensen met een 
beperking hebben vandaag evengoed recht op 
seksualiteit, op een relatie en ja, ook op kinderen. 
Dat willen wij niet negeren. 

We volgden samen een opleiding over relaties en 
seksualiteit bij mensen met een beperking. Sinds-
dien geven we relationele en seksuele voorlichting 
op maat van de cliënt of bewoner. We werken aan 
de hand van een globaal ondersteuningspakket 
met verschillende methodieken. Daaruit stellen we 
een individueel pakket op maat samen. Bijvoor-
beeld geïllustreerde kaarten waarrond een gesprek 
op gang komt. Een pin-upkalender in de leefgroep, 
een prostituée op de kamer, schunnige moppen 
aan tafel, flirten, seksuele handelingen in het 
openbaar. Wat kan? En wat niet? 

Zo zijn we aan de praat geraakt. Over seks. Eerst 
met de collega’s, want onderling blijken we daar 
ook verschillende waarden en normen over te 
hanteren. Daarna met de bewoners die dat willen. 
In groep, zodat ze horen hoe hun medebewoners 
met seksualiteit omgaan. En individueel, zodat ze 
heel persoonlijke dingen veilig kunnen vertellen. 
Al snel merkten we dat sommigen wat voorlichting 
kregen, maar dat anderen helemaal van niets we-
ten. Dat sommigen met frustraties zitten en agres-
sief worden omdat ze hun lichaam niet kennen, 
terwijl anderen 120 euro betalen aan een prostituée 
om gewoon geknuffeld te worden. Dat sommigen 
pornografie als realiteit zien, terwijl anderen niet 
weten welke seksuele geaardheid ze hebben.

Kijk, bij ons is niets verplicht. Spreken over seksu-
aliteit dus ook niet. Maar we bieden het wel aan. 
Het is een domein zoals financiën, huishouden, 
wonen, werken of ontspanning. We maken er geen 
reclame voor, maar we nemen het au sérieux. Een 
taal vinden om seks bespreekbaar te maken: daar 
draait het om.  

Jens Wyseur (begeleider residentiële woonvorm) 
en Joke Dejonckheere (begeleider/hoofdbegeleider 
mobiel team) uit O.C. Sint-Idesbald in Roeselare, 
ondersteunen samen met de Werkgroep Relaties en 
Seksualiteit collega’s om met bewoners over seksua-
liteit te praten.

SEKS
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GESPOT
  Fi l ip  Erkens

Dacht je dat er ’s nachts niets gebeurt in onze scholen? 
Fout! In basisschool De Kei in Lierde wordt de sportzaal 
na schooltijd overgenomen door de gemeente. De eet-
zaal wordt cafetaria en de sporthal wordt ingepalmd 
door volwassenen.

  d ienst  communicat ie

OVERDAG SCHOOL,  
’S NACHTS SPORTCENTRUM
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  Annel ies Naert  |    Sophie Callewaert

VASTE STEK

Het is pikdonker op de campus 
van psychiatrisch centrum 
Sint-Alexius in Grimbergen als 
we de parking oprijden. De 
laatste medewerkers trekken 
de deur achter zich dicht en 
zoeken hun huis op. De laat-
ste? Nee hoor! De mannen en 
vrouwen van de nacht nemen 
het werk over. “Het licht 
gaat uit en het is gedaan. Zo 
denken veel mensen”, vertelt 
Arnold Borms. “Ze staan er 
niet bij stil dat wij dan aan 
onze taak beginnen. Ja, het is 
een apart leven, dat van een 
nachtwerker. s' Nachts zie je 
een heel ander gezicht van het 

Arnold Borms
Hier en daar brandt nog licht, maar voor 
de rest zijn we door duisternis omringd. 
Een hels lawaai komt dichterbij. Een 
vliegtuig scheert rakelings over onze 
hoofden. Of zo lijkt het toch. De fotografe 
is er niet gerust in. Toegegeven, het is 
een beetje akelig om onze weg te zoeken 
op een verlaten, nachtelijke campus van 
een psychiatrisch centrum, plannetje 
in de hand. We zijn op weg naar Arnold 
Borms, nachtverpleegkundige in Sint-
Alexius. “Het is simpel, wij moeten er 
vooral voor zorgen dat de patiënten 
voldoende slapen, zodat er overdag aan 
hun problematiek gewerkt kan worden. 
Maar de nacht is onvoorspelbaar.”

DE DAG DAT IK ANGST VOEL,  
ZOEK IK ANDER WERK

ziekenhuis.”
Arnold koos na 2 jaar in 
Sint-Alexius zelf voor de 
nachtshift. “In een verpleeg-
team is het de enige shift met 
regelmaat”, legt hij uit. “De 
collega’s van de dag moeten 
zich constant aanpassen 
aan wisselende uren. Ik kan 
gemakkelijker plannen maken 
op langere termijn. Ik ben niet 
meer afhankelijk van wekelijks 
veranderende uurroosters. Ik 
werk 7 nachten op rij en dan 
ben ik een week thuis.”
Op de verpleegpost maken we 
kennis met Werner. “Omdat 
dit een opnameafdeling is, 
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rust we creëren en hoe meer opstoot-
jes we kunnen vermijden.”
Rustig is het wel. We horen alleen 
het getik van de klok en het getokkel 
van het toetsenbord van Werner. Via 
schermen kunnen Arnold en Werner 
een oogje in het zeil houden in de 
afzonderingskamers.  “Je kan het 
vergelijken met een spoeddienst op 
een algemeen ziekenhuis. We staan 
paraat, voorbereid op het ergste. In 
een fractie van een seconde kan de 
sfeer omslaan en is het alle hens aan 
dek. Dan moet ik plots een reanimatie 
opstarten bijvoorbeeld, of word ik 
geconfronteerd met een patiënt die 
vanuit een psychose heel agressief 
wordt en de afdeling op zijn kop zet. 
Ik heb al heel zware dingen beleefd. 
We moeten daar niet over zeveren, 
het gaat hier om acute psychiatrie. 
Hier zie je een groep mensen voor 
wie iedereen op straat schrik heeft en 
met wie politiediensten ruzie maken. 
Ooit moest ik een patiënt ophalen bij 
de politie. Ze hadden hem met z’n 20 
de cel in geduwd. Ze gingen allemaal 
achter de deur staan. Dan sta je daar, 
alleen. ‘Hallo, ik ben Arnold. Ga je 
mee met mij?’ Op die momenten kan 
het alle kanten op.”
En dan? “Goede vraag”, zucht Arnold 
lachend. “Ooit is iemand erin ge-
slaagd om de kasten van de therapie 
gewoon open te scheuren en met 
scharen te beginnen zwaaien. Los het 
maar op! Daar bestaan geen handlei-
dingen voor. Kijk, wij als persoon zijn 
ons eigen instrument in de behande-
ling van onze patiënten. Wie we zijn, 
hoe we in het leven staan, hoe we ons 
gedragen, hoe we praten, hoe we ons 
verhouden ten opzichte van hen: het 
zijn allemaal factoren die meespelen 

WAT IS?
P.C. SINT-ALEXIUS
P.C. Sint-Alexius is een psychiatrisch 
centrum in Grimbergen, vlak bij de 
Brusselse ring en de luchthaven 
van Zaventem. Er zijn 127 bedden 
en 25 stoelen voor volwassenen met 
geestelijke gezondheidsproblemen, 
verdeeld over 5 zorgeenheden + een 
PVT met 29 bedden. 

ACUTE OPNAME 'S NACHTS 

 31 bedden

 4 afzonderingskamers

 2 nachtverpleegkundigen

TOTAAL 'S NACHTS

 6 nachtverpleegkundigen

 1 of 2 stewards

 127 bedden

staan we hier met 2”, zegt Arnold. 
“Maar in de praktijk hebben we onze 
eigen taken en zitten we zelfs vaak in 
verschillende lokalen. Tjah, overdag 
slapen we. Wat heb je dan op het 
einde van de week nog te vertellen?”

Club Med
Arnold en Werner zijn vaste collega’s. 
“Dat heeft een enorm voordeel”, 
legt hij uit. “Bij crisissen spelen 
we gemakkelijker op elkaar in. We 
vangen kleine signalen op en kunnen 
elkaars lichaamstaal lezen.  Zonder 
een woord te wisselen, weten we bij-
voorbeeld wanneer het tijd is om een 
patiënt af te zonderen. We bouwen 
routine op en routine zorgt ervoor 
dat alles veiliger gebeurt, zowel voor 
ons als voor de patiënt en de mensen 
rond de patiënt.”
We lopen met Arnold mee door de 
verlaten gangen. Her en der zijn 
nog patiënten wakker. Ze roken een 
sigaret op het koertje of slaan een 
babbeltje in de ontspanningsruimte. 
“Als we toekomen, dimmen we de 
lichten”, zegt Arnold. “Je merkt van-
zelf dat patiënten rustiger worden, 
hun medicatie ophalen en hun kamer 
opzoeken. Tegen 23 uur sturen we 
hen naar bed. Voor zij die slaapmedi-
catie nemen, is het van belang dat ze 
tijdig inslapen. Anders slapen ze te 
lang en verleggen ze hun bioritme. En 
het is niet de bedoeling dat het hier 
een Club Med wordt. Wij moeten er 
voor zorgen dat ze voldoende slapen, 
zodat er overdag aan hun problema-
tiek gewerkt kan worden. Daarom 
gaan we ’s nachts heel regelmatig 
rond.”

Scrabble
Nee. Dat is het meest gebruikte woord 
tijdens de nacht. “Nee, je mag geen 
pizza bestellen. Nee, we geven geen 
koffie ’s avonds. Nee, je mag geen 
sigaret. Nee, we doen de keuken 
niet meer open. Nee, we spelen geen 
Scrabble. We spelen vaak de strenge 
flik.” (lacht) “Maar hoe strenger en 
hoe rechtlijniger wij zijn, hoe meer 

In een verpleegteam 
is de nacht de enige 
shift met regelmaat

WIE IS?
ARNOLD BORMS 
Arnold (37) is master in de ver-
pleegkunde. Hij maakt al 11 jaar 
deel uit van de vaste nachtequipe 
in P.C. Sint-Alexius in Grimber-
gen.  Als hij niet in het zieken-
huis werkzaam is, werkt hij met 
zijn vrouw in hun zaak met pro-
motiekleding en zeefdruk. Daar 
maken ze ook kostuums op maat 
voor carnavalsgroepen. Zijn win-
kel is open in de vooravond.  Na 
schooltijd haalt hij zijn dochter Ki-
ara op en eet hij samen met zijn 
gezin een warme maaltijd, voor 
hem dus zijn ontbijt. 
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Ik heb al heel zware 
dingen beleefd. We 
moeten daar niet over 
zeveren, het gaat hier 
om acute psychiatrie

Ezels
 “Je zou ervan versteld staan wat er ’s 
nachts allemaal gebeurt”, lacht Ar-
nold. “We lossen alles zelf op. Er zijn 
geen artsen aanwezig, er is niemand 
aan het onthaal of op de technische 
dienst. Bij fysieke problemen maken 
we zelf de eerste inschatting van de 
situatie. Als er iemand aan de voor-
deur aanbelt, gaan wij kijken. En als 
de elektriciteit uitvalt of er gaat een 
brandalarm af, grissen we een lampje 
mee en duiken we de kelders in, op 
zoek naar een oplossing. We zijn alles 
tegelijk eigenlijk, eerste- en twee-
delijnszorg en de eerste interventie-
ploeg. Dat maakt het boeiend. Ik heb 
al heel veel geleerd over alle facetten 
van het ziekenhuis. Vroeger gebeurde 
het zelfs dat de nachtverpleegkun-
digen de ezels hier op het domein 
moesten helpen kalven. Gelukkig niet 
zo vaak.”
“En ’s morgens doen wij het belang-
rijkste werk in het hele ziekenhuis. 
We zetten de koffie. Geen enkel 
ziekenhuis draait zonder koffie. Het is 
de brandstof van alles. Die ene verse, 
goed gezette kop koffie maakt een 
wereld van verschil voor de patiën-
ten.” 

in hoe we de patiënten benaderen. En 
dat is heel persoonlijk.”
Arnold verdwijnt in een lokaaltje en 
komt terug met een doos vol medi-
cijnen. Nauwgezet telt hij de pillen, 
zodat de medicatie voor elke patiënt 
netjes klaar staat tegen de ochtend. 
“Ik heb zelden of nooit schrik”, gaat 
hij verder. “De dag dat ik angst voel, 
zoek ik ander werk. Ik ben wel op 
mijn hoede. Ik loop door de gangen 
met het idee dat er altijd iets kan 
gebeuren, als een soort bescherming 
voor mezelf. Ik ben me ervan bewust 
waar ik werk en wat ik kan meema-
ken. Dat helpt om het minder hard 
binnen te laten komen. We scannen 
voortdurend de afdeling: is het hier 
veilig voor de patiënten en onszelf? 
Als de veiligheid niet meer gega-
randeerd is, grijpen we in. We laten 
situaties niet escaleren en proberen 
de lont uit het kruitvat te halen.”

Hoopjes  
onder een laken
Dat hier vannacht vooral mannen aan 
de slag zijn, is puur toeval, zo blijkt. 
“Ik heb zeker vrouwelijke collega’s. 
Het is een voordeel om wat man-
kracht te hebben, maar als de nood-
zaak er is, dan staan we er allemaal 
wel. Ook de vrouwen kunnen hard en 
vastberaden zijn. Doorgaans hebben 
wij rustige nachten. Gelukkig maar, 

want dat wil zeggen dat het al bij al 
goed gaat met onze patiënten. Som-
migen vertrekken hier van de afdeling 
zonder dat ik ze wakker gezien heb. 
Dat zijn voor mij slapende hoopjes 
onder een laken, ook al heb ik er 
maandenlang medicatie voor klaar-
gezet. Mijn band met de patiënten is 
zeer rudimentair. Echte vertrouwens-
relaties kweek je niet ’s nachts.”
Op de afdeling van Arnold kunnen 
patiënten ook ’s nachts opgeno-
men worden. “Dat zijn gedwongen 
opnames. Maar gelukkig nemen de 
nachtelijke gedwongen opnames af. 
De patiënt heeft meestal al een heel 
stresserende dag achter de rug en op 
de spoeddienst krijgt die eindelijk een 
bed om te rusten. Hem op dat moment 
van zijn bed lichten en weer verhui-
zen, is niet oké. De verwarring wordt 
er alleen maar groter door. Dat zien de 
spoeddiensten gelukkig ook in.”
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Wist je dat er ook nachtopleidingen bestaan?, 
vroeg Veerle Neyt, stafmedewerker in ortho-
agogisch centrum Br. Ebergiste in Vurste ons.  
Ze moest niet lang nadenken om de grootste 
nachtbraker te vinden. “Jos Dendievel is voor-
al ’s nachts actief”, liet ze weten. “En omdat 
de nachtbegeleiders zich niet telkens zouden 
moeten aanpassen aan vormingen die overdag 
plaatsvinden, organiseren we die voor hen 
’s nachts.”

DE GROOTSTE 
NACHT
BRAKER

JOS DENDIEVEL

“Ik heb het genoegen gehad om 
enkele keren deel te nemen aan 
een 'nachtcongres', reageert 
nachtbegeleider Jos. “Zo kregen we 
al nuttige informatie over wat we het 
best kunnen doen ‘s nachts indien 
we ons lichaam gezond willen 
houden, hoe we gesprekken kunnen 
aanknopen, hoe de overdracht 
met de vroeg- en laatdienst 
georganiseerd kan worden of hoe we 
iets beknopt kunnen noteren in de 
dagboeken. We maken ook kennis 
met mensen die de nacht doen in 
andere voorzieningen en kunnen 
ervaringen delen.”
“De organisatoren doen er alles 
aan om ons ook eens te verwennen. 
We worden getrakteerd op lekkere 
snacks en drankjes en krijgen 
ook een maaltijd aangeboden.  
We sluiten af met een lekkere 
koffiekoek, ijsjes of een speciaal 
koffietje.  Het doet deugd dat dit 
speciaal voor ‘de nacht’ gegeven 
wordt, want vaak worden wij 
vergeten of weten mensen niet dat 
we er zijn.”

DE GROOTSTE 
FLAPUIT!

Nomineer je collega(’s) bij  
  annelies.naert@fracarita.org

Beloning verzekerd!

Dichtbij zoekt:

Jos Dendievel krijgt, net als 

zijn collega’s nachtbegeleiders 

’s nachts de nodige vormingen en 

bijscholingen. 
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AAN HET WOORD

  Annel ies Naert  |    Fred Debrock

IN DE BERGEN VIND JE DE MOOISTE  
BLOEMEN AAN DE RAND VAN DE AFGROND

Raf De Rycke



Hij schopte het van leerkracht in 
Sint-Laurens tot voorzitter van de 
organisatie Broeders van Liefde. 
Al bijna 50 jaar is Raf De Rycke een 
vaste waarde in de non-profitsector 
in ons land. Voor zijn verdiensten 
kreeg hij zelfs de titel van ridder toe-
gekend. Dit jaar vierde hij zijn 70ste 
verjaardag, maar aan ophouden 
denkt hij nog niet. “Je wordt pas oud 
als je je idealen verliest.” 

Het is zoeken naar een gaatje in de 
agenda van Raf De Rycke. Elke dag tot 
’s avonds laat wordt hij uitgenodigd 
voor vergaderingen of overlegmomen-
ten over zorg en management in de 
sociale sector. Zelf blijft hij er rustig 
onder. “Een ideale dagindeling zou 
zijn: 8 uur werken, 8 uur ontspannen 
en 8 uur slapen. Maar ik zie mijn werk 
als mijn hobby, dus dan zit ik al aan 16 
uur.  En 1 van de voordelen van ouder 
worden, is dat ik minder slaap nodig 
heb.” Hij lacht. Het typeert hem wel. 
We vinden zijn aanwezigheid bijna 
vanzelfsprekend. Maar dat is het ei-
genlijk niet, want Raf werd dit jaar 70. 
“Nee nee, ik ben voor de tweede keer 
35. Zo ervaar ik het tenminste.” 

dichtbij: Hoe heb je  
je verjaardag beleefd? 
Op een trefdag over internering mocht 
ik een uiteenzetting  geven over het 
interneringsbeleid. Op het einde kon-
digden de organisatoren aan dat de 
dag zou afsluiten met een filmpje. Ik 
had niets in de gaten, want de dag was 
ook begonnen met een filmpje. Maar 
verrassend genoeg zag ik plots mijn 
lieve echtgenote, mijn kinderen met 
hun partners en kleinkinderen op het 
scherm. Ze zongen een liedje. Een heel 
emotioneel moment. Nadien woonde 
ik nog de opening van de tentoonstel-
ling (On)behandeld bij, samen met 
de ministers Geens en De Block. Een 
professioneel goed gevulde dag, met 
een fijne persoonlijke verrassing dus.

dichtbij: Is die verjaardag voor jou 
een kantelmoment? 
Niet echt. Ik zie een kantelmoment 

veeleer in een pensionering of een ver-
andering van werk of zo, maar niet in 
een leeftijd. Je wordt niet oud door het 
toenemen van het aantal jaren, maar 
door het kwijtspelen van je idealen. 
En dat is nog niet het geval. 

dichtbij: Je bent nog heel actief. 
Heeft dat te maken met die idealen?
Zeker. Maar het is vooral een combina-
tie aan factoren. Ik doe het nog altijd 
heel graag en mijn gezondheid laat 
het nog toe. Ik ontvang bovendien nog 
geen signalen dat ik er beter mee zou 
ophouden en ook vanuit het thuis-
front krijg ik nog groen licht. 

Geesten
dichtbij: Kan je even schetsen hoe 
je bij de organisatie terecht bent 
gekomen? 
Ik ben gestart in 1969, onmiddellijk na 
mijn studies, als leerkracht economi-
sche wetenschappen in Sint-Laurens 
in Zelzate. Toen al werd gezegd dat ze 
me graag wilden inschakelen op de 
centrale diensten, maar een aantal 
geesten waren daarvoor nog niet 
voldoende gerijpt. 2 jaar en een leger-
dienst later kon ik er wel aan de slag 
en ik ben er nog altijd actief. 

dichtbij: Hoezo, de geesten  
waren nog niet gerijpt? 
Op dat ogenblik waren de centrale 
diensten nog uitsluitend bemand door 

broeders, die eigenlijk een centrale 
 coördinatiestaf avant la lettre vorm-
den. Toen ik en nog 2 anderen onze 
intrede maakten, waren we de eerste 
leken op de centrale diensten. Je zal 
begrijpen dat dat idee wat tijd moest 
krijgen. Daarna is die verhouding 
geleidelijk aan gewijzigd. 

dichtbij: Welke rol zie je voor de 
centrale diensten in de toekomst?
Dat hangt er van af hoe de organisatie 
zal evolueren. We evolueren steeds 
meer naar netwerken, waarin we sa-
menwerken met andere partners. Dat 
houdt een herverdeling van bevoegd-
heden in, maar persoonlijk denk ik 
dat er nog altijd een rol weggelegd is 
voor de centrale diensten. Het doel 
van die netwerken is het bundelen van 
expertise en ervaring en het efficiënt 
inzetten van middelen en mensen. 
Laat dat nu net zijn wat we al jaren 
doen met de centrale diensten.

dichtbij: Als je terugblikt, wat 
is dan voor jou de belangrijkste 
evolutie geweest voor de 
organisatie? 
Ik beschouw de Groep Broeders van 
Liefde als een perpetuum mobile. De 
organisatie is voortdurend in bewe-
ging en elke verandering heeft zijn 
belang. Ik denk aan de komst van 
leken in kader- en directiefuncties, 
het ontstaan en de professionalisering 
van de organisatie. Toen ik begon, 
was er nauwelijks een onderscheid 
tussen de organisatie en de broeder-
gemeenschap. Stap voor stap zijn dat 
2 verschillende werelden geworden, 
weliswaar met een nauwe band en een 
goede samenwerking, ook op van-
daag nog altijd. Ik heb ook de sociale 
economie als aparte sector weten 
ontstaan. Nu zijn er de netwerken. 
Eigenlijk zijn er voortdurend verande-
ringen, al volgen ze elkaar sneller op 
dan vroeger. 

dichtbij: Is dat de grootste 
uitdaging?
Naast de vele andere. We moe-
ten ook zien dat we zo effectief en 
efficiënt mogelijk werken. Er is een 
structureel probleem op vlak van 

De wapenspreuk van 
deze tijd lijkt wel: 
druk-druk-druk. 
E-mails achtervolgen 
ons. Is dat houdbaar?
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euthanasie bij psychisch lijden in 
een niet-terminale situatie. Daar is 
heel wat commotie rond ontstaan. 
Wat is voor jou het belangrijkste 
aspect bij het omgaan met 
levenseinde? 
Ik geloof in het hiernamaals. Ook al 
probeer ik me daarbij niet meteen iets 
voor te stellen. Daarnaast is aanvaar-
ding belangrijk. We moeten het einde 
van het leven aanvaarden, ook als dat 
te vroeg komt. Hoe moeilijk dat ook is. 
Wat niet af is, zal God wel voltooien. 
En de liefde is sterker dan de dood. 
Dat hou ik voor ogen. Maar we moeten 
vooral de dood uit de taboesfeer 
halen. Als je ermee geconfronteerd 
wordt, maken mensen soms een bocht 
om je heen om te vermijden dat ze 
erover zouden moeten praten. Daar 
moeten we iets aan doen, denk ik dan. 

dichtbij: Deze zomer is je zoon 
Bernard (godsdienstleerkracht 
in Sint-Paulus in Gent, nvdr.) 
overleden na een lange ziekte. Hoe 
heb je die periode beleefd? 
Dat was heel confronterend, ook al 
wisten we al enkele jaren dat het af-
scheid er zou komen. Zo’n verdriet kan 
je niet verwerken, ik leer er mee leven. 
Maar we zijn dankbaar dat Bernard 
extra tijd en nog een behoorlijke kwa-
liteit van leven heeft gekregen. En we 
hebben ook mooie momenten beleefd 
tijdens die periode. De verbondenheid 
die ik kreeg, gaf me kracht. Ik kijk op 
een andere manier naar het leven en 
het levenseinde. Mijn respect voor de 
hulpverleners is nog gestegen. Wat 
zij doen op een palliatieve eenheid 
is echt bewonderenswaardig. Ik pleit 
er dan ook graag voor om nog meer 
dergelijke eenheden  op te richten, 
niet alleen voor terminaal zieke men-
sen, maar ook in de psychiatrie voor 
mensen met psychisch lijden in een 
niet-terminale situatie. 

dichtbij: Door de visietekst 
euthanasie zijn er spanningen 
ontstaan tussen de Groep Broeders 
van Liefde in België en het generaal 
bestuur van de congregatie in 
Rome. Hoe belangrijk is die 
congregatie voor jou? 

De broeders hebben ons in het verle-
den altijd heel alert gehouden voor 
identiteit. Met de broeders in België 
hebben we een gezamenlijk identiteits-
beleid ontwikkeld, een gezamenlijke 
visietekst rond euthanasie opgesteld 
en denken we gezamenlijk na over de 
toekomstige structuur van de organi-
satie. Dat maakt me blij, want daaruit 
blijkt dat er nog een goede band is tus-
sen beide. Als er geen broeders meer 
zullen zijn, zullen wij zorg moeten 
dragen voor het voortbestaan van hun 
identiteit. Ik stel gelukkig vast dat heel 
wat medewerkers in de voetsporen  
van de broeders treden, vaak zonder 
zich daarvan bewust te zijn. 

dichtbij: Naar welke  
broeder kijk je op? 
Dat zijn er heel veel. Veel broeders zijn 
nooit echt in de spotlights gekomen, 
maar hebben zich hun hele leven inge-
zet ten dienste van de medemens. Daar 
heb ik enorm veel bewondering voor. 
Als ik toch een aantal namen moet 
noemen, laat het dan Br. Augustinus 
zijn, die de verantwoordelijk droeg 
over de psychiatrische instellingen en 
Br. Lucien De Priester die me persoon-
lijk heeft geïnspireerd en heel wat 
wijsheid heeft overgedragen waarop ik 
nog altijd een beroep kan doen. 

Rapporten
dichtbij: Terug naar de organisatie. 
Hoe hou je als voorzitter van zo’n 
grote organisatie voeling met het 
werkveld? 
Sporadisch gebeurt het nog, maar het 
is niet gemakkelijk om nog recht-
streeks in contact te komen met de 
basismedewerkers. Het is altijd mijn 
ervaring geweest dat je meer kan bijle-
ren door 1 dag op de werkvloer mee te 
draaien dan door een week rapporten 
te lezen in je bureau. Ik probeer die 
voeling onder andere te houden door 
te leren uit de verhalen van medewer-
kers van de centrale diensten die meer 
ter plaatse aanwezig kunnen zijn. 

dichtbij: Stel dat je een dagje zou 
mogen ruilen van job met iemand 
anders in de organisatie. Wat zou je 
dan kiezen?

overheidsfinanciën in ons land en de 
laatste jaren is er veel bespaard. Je kan 
je afvragen of men de goede keuzes 
maakt. Vandaag horen we dat we 
meer moeten doen met minder mid-
delen, maar dan kom je al snel aan 
de limiet. Van een kikker kan je geen 
veren plukken. In de scholen en de 
voorzieningen voor mensen met een 
beperking is de situatie op termijn niet 
meer houdbaar. De vraag is natuurlijk 
wat de samenleving bereid is om neer 
te tellen? De politici zijn op dat vlak 
ook maar de verkozenen van het volk. 
We zullen dus in eigen boezem moeten 
kijken. Moeten we niet nog meer het 
onderscheid maken tussen wensen 
en noden in de zorg? Wat kunnen we 
preventief meer doen? Goede keuzes 
maken die ethisch verantwoord zijn, 
dat is een hele grote uitdaging. Het is 
daarom belangrijk om de vinger aan 
de pols te houden en proactief in te 
spelen op evoluties. 

dichtbij: Wij zijn actief in sectoren 
die niet altijd populair zijn. Hoe 
zorg je er dan voor dat er ook 
genoeg aandacht naar onze 
doelgroepen gaat? 
Dat is een werk van lange adem. 
Geïnterneerde personen bijvoorbeeld. 
Zij zijn niet populair. Wij kiezen ervoor 
om hen een behandeling te geven en 
een kwaliteitsvol leven aan te bie-
den, maar politici zullen er niet veel 
stemmen mee winnen en bepaalde 
mensen vragen zich luidop af of we 
nog middelen aan hen moeten beste-
den. Dat heeft ook veel te maken met 
het stigma dat op geestelijke gezond-
heidszorg kleeft. Het minste incident 
dat zich daar voordoet, wordt in de 
media uitvergroot. Met alle gevolgen 
vandien. Er gebeuren gelukkig heel 
wat inspanningen, binnen en bui-
ten de organisatie, om dat stigma te 
doorbreken. Maar het is een blijvend 
aandachtspunt.  

Hiernamaals
dichtbij: De Groep Broeders 
van Liefde in België heeft een 
vernieuwde visietekst over 
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Die keuze is niet evident. (denkt na) 
Ik zou graag eens meedraaien op een 
afdeling, maar evengoed zou ik eens 
met een directeur van een school 
willen wisselen of de handen uit de 
mouwen steken op een logistieke 
dienst. In een keuken bijvoorbeeld. 
Of opnieuw voor de klas staan. Ik kan 
niet kiezen. (lacht) 

dichtbij: Je hebt enorm veel 
beslissingen genomen in de 
voorbije jaren. Vaak moeilijk 
beslissingen over moeilijke 
thema’s, maar ook over mensen. 
Waardoor laat je je dan leiden? 
Leiderschap bekijk ik in verschillende 
dimensies. In de diepte: je vertrekt van 
waarden en normen, met de missie als 
fundament. In de lengte: je kijkt ook 
vooruit en probeert je beslissingen te 
plaatsen in de context van lange en 
halflange termijn. In de breedte: je 
neemt beslissingen in teamverband. 
De strategische beslissingen worden 
door de raad van bestuur genomen, 
nadat er vaak al een traject is gelopen 
op andere niveaus. Gedragenheid is 
belangrijk. Binnen, maar soms ook 
buiten de organisatie. Ik heb een 
techniek ontwikkeld om strategische 
beslissingen te overwegen. Daarvoor 
heb ik een letterwoord gevonden: 
oesterbank. De ‘o’ staat voor op-
drachtsverklaring, de ‘e’ voor ethiek, 
de ‘s’ voor scenario’s, enzovoort. Bij 
het nemen van een beslissing ga ik na 
of die in overeenstemming is met de 
opdrachtsverklaring van de organisa-
tie, of ze ethisch verantwoord is, of ik 
verschillende scenario’s kan afwegen, 
enzovoort. 

dichtbij: Welk soort  
leidersfiguur ben jij? 
Goed leiderschap definieer ik graag 
als de moed hebben om dingen te 
veranderen. Ik hou niet van routine, 
ik zou me er snel in vervelen. Ik treed 
graag buiten mijn comfortzone, out-of-
the-box of zelf op zoek naar nieuwe 
boxes. Risico’s nemen hoort daarbij, 
al moet het verantwoord blijven. In 
de bergen vind je de mooiste bloemen 
aan de rand van de afgrond. Je moet 
je grenzen verleggen om ze te ontdek-
ken, maar je moet ervoor zorgen dat 

Ik stel vast dat heel wat 
medewerkers in de voetsporen  
van de broeders treden, vaak 
zonder zich daarvan bewust te zijn
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Ik hou niet van 
routine, ik zou me er 
snel in vervelen

WIE IS?
RAF DE RYCKE 
Raf (70) is voorzitter van de organisa-
tie Broeders van Liefde en vzw Asster. 
Daarnaast bekleedt hij tal van andere 
functies in de not-for-profit- en de pro-
fitsector. In 2012 kreeg hij de adellijke 
titel van ridder, voor zijn verdiensten 
binnen de non-profit.  Hij is auteur 
van ‘Strategisch management voor de 
gezondheids- en welzijnssector’ en 
‘Psychiatrie. Wat je moet weten’.  Hij 
houdt van de zee, de Voerstreek, zwem-
men en wandelen, boeken van Alexis de 
Tocqueville en Stieg Larsson, bewon-
dert de Griekse en Romeinse filosofen 
en is fan van Lana del Rey, Roosbeef en 
St. Vincent.

je niet in de afgrond terechtkomt. Het 
is niet zo dat we niet durven verande-
ren omdat het moeilijk is, maar het is 
moeilijk omdat we niet durven.

Wipplank
dichtbij: Mensen houden niet van 
veranderingen. Hoe neem je hen 
mee? 
Er zullen altijd mensen meegaan en 
mensen tegenwerken. Dat is inherent 
aan de samenleving. Neem het beeld 
van de wipplank, met aan de ene 
kant ‘behoudsgezindheid’ en aan de 
andere kant ‘innovatie’. Je moet het 
geheel in evenwicht zien te houden. 
Veranderingen mogen ook niet te snel 
doorgevoerd worden, want zonder 
gedragenheid is het tot mislukken 
gedoemd. Je moet dus voldoende 
energie steken in het overtuigen van 
de mensen én nadien in de implemen-
tatie van de verandering.  Je moet ook 
kunnen aanvaarden dat iets niet lukt 
en daar conclusies uit trekken. We 
leren immers meer uit onze mislukkin-
gen dan uit onze successen. 

dichtbij: Je komt altijd rustig en 
opgewekt over. Lig je soms wakker 
van het werk?
Ik ben een goede slaper. Bij bepaalde 
beslissingen kan ik niet zomaar de 
knop omdraaien, maar die zijn geluk-
kig beperkt. Dat is belangrijk, want 
slaap is broodnodig om de dag nadien 
goed te kunnen presteren. Ik ben de 
Heer dankbaar dat ik een optimistisch 
karakter heb meegekregen. Een posi-
tieve instelling en een gezonde dosis 
humor humor zijn goede eigenschap-
pen voor een leider. 

dichtbij: Broeders van Liefde 
zet heel sterk in op identiteit 
en verbinding. Wie zijn we, wat 
doen we, waarom doen we dat en 
doen we wel wat we zeggen? Hoe 
belangrijk vind je dat zelf en hoe ga 
je daar zelf mee om? 
De missie is onze voedingsbodem en 
we moeten daar actief mee aan de slag 
gaan. Het is mijn opdracht om telkens, 
bij alle besprekingen en beslissingen, 
te wijzen op de missie en af te toetsen 

of wat we doen daarin kadert. Het 
is ons richtsnoer, samen met onze 
visie, ons leiderschapscharter en ons 
ethisch beleid. 

dichtbij: De organisatie Broeders 
van Liefde is in de buitenwereld 
niet altijd goed gekend. Hoe reageer 
je daar op? 
De ervaring leert dat het af en toe 
moeilijk is om duidelijk te maken 
wat we precies allemaal doen. Vaak 
kennen ze een school of een psychi-
atrisch centrum, maar weten ze niet 

dat die school of dat centrum tot een 
grotere organisatie behoort met ook 
veel andere activiteiten. Daar is nog 
werk aan de winkel. De laatste jaren 
zie ik dat wel in de goede richting 
veranderen, al kampen we soms nog 
met vooroordelen die moeilijk weg te 
werken zijn. En wie ons kent, toont 
over het algemeen heel veel respect en 
waardering voor wat we doen. 

dichtbij: Wanneer ga je  
tevreden naar huis?
Bijna elke dag. Ik sluit mijn dag meest-
al af met een korte reflectie: wat heb 
ik vandaag gedaan, wat is er goed 
gelopen, wat minder goed en wat kan 
ik daaraan doen? Wat me soms zorgen 
baart, is hoe we het werk beleven. 
We hinkstapspringen van de ene 
vergadering naar de andere en van 
het ene thema naar het andere en op 
elke hoek wacht er een deadline. De 
wapenspreuk van deze tijd lijkt wel: 
druk-druk-druk. We flitsen van hot 
naar her en e-mails blijven ons achter-
volgen. Is dat houdbaar? We moeten 
toch opletten dat we werk en privé in 
evenwicht houden en dat we niet in 
een zakelijkheid vervallen. Als ik zie 
dat er e-mails gestuurd worden naar 
collega’s die naast ons zitten, dan 
stel ik me vragen. Neem toch eens de 
tijd om met elkaar te praten, ook over 
dingen die misschien niet rechtstreeks 
met het werk te maken hebben. Als we 
een authentieke werk- en leefgemeen-
schap onderhouden, zullen mensen 
vaker tevreden naar huis gaan en de 
dag nadien goesting hebben om terug 
te keren. 

dichtbij: Waar droom jij nog van? 
Ik droom ervan verder te kunnen 
genieten van de kleine dingen in het 
leven. Een zonsondergang aan zee 
bijvoorbeeld. Dat vind ik prachtig. 
En mensen gelukkig maken, want 
daar word ik dan weer gelukkig van. 
Het enige dat we als mens kunnen 
nalaten, is hetgeen we aan anderen 
gegeven hebben. Niet zozeer in de 
betekenis van materiële dingen, 
wel van kennis en levenswijsheid, 
bijvoorbeeld. 
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Af en toe ben ik meer stand-up 
comedian dan leerkracht. (lacht) Ik 
hou ervan om mijn klas enthousiast 
te maken. Het is dus misschien niet 
zo raar dat ik me ‘s nachts ontpop als 
MC, Master of Ceremonies. MC is En-
gels voor ceremoniemeester en staat 
voor uitvoerend artiest of rapper.
Met Audioshakers trek ik in het 
weekend ’s nachts de baan op. 
Op weg naar festivals, babyborrels, 
verjaardagsfeestjes of kroegentoch-
ten. We spelen live dancemuziek 
en muziek van de jaren '90 met live 
drum, live MC (ik dus), live sax en live 
zang. Ik zweep het publiek op met 
aanmoedigingen en visuele effecten, 
zing stukjes mee en rap.
Ik ben er wat ingerold, eigenlijk. 
De harmonie waar ik slagwerk speel, 
vroeg of ik een concert wou presen-
teren en het publiek entertainen. 
En daarna mochten we een groot 
openluchtconcert spelen op een fes-
tival. Eén van de muzikanten speelde 
live saxofoon op dancemuziek en ik 

andere bandleden beleef, over te bren-
gen op het publiek. In het begin blijven 
de toeschouwers vaak op een afstand, 
maar geleidelijk aan komen ze steeds 
dichter en beginnen ze meer te bewe-
gen. Uiteindelijk lukt het ons altijd om 
hen uit hun dak te doen gaan.
We hebben al fantastische dingen 
meegemaakt. Op een festivalletje in 
Langemark kon een toeschouwer met 
een beperking tegen het einde van 
onze set van enthousiasme niet meer 
in zijn rolstoel blijven zitten. Hij begon 
te dansen op onze muziek en hij is uit-
eindelijk zelfs nog mee op het podium 
verzeild geraakt ook.
Als we een gat in de nacht spelen, 
verdrijf ik de vermoeidheid met een 
ice-tea’ke. ’s Morgens iets langer sla-
pen, helpt ook. (lacht) Ik heb 3 zonen 
(onder wie ééntje van een half jaar) en 
vooral een prachtvrouw, die me dan 
ontziet van ochtendlijke papflessen, 
pampers en bezigheidssessies met de 
kinderen. 

ANDERS BEKEKEN

MC KOBE 
's nachts de baan op

  Annel ies Naert  |    Karoly Effenberger

speelde MC. Daar is Audioshakers ge-
boren. Ons allereerste optreden blijft 
een speciaal moment. Op een hoog 
podium ongeveer 4.000 mensen volle-
dig uit hun dak zien gaan, ik begin er 
spontaan weer van te glimlachen.
Ik hou ervan om op het podium te 
staan. Het is echt een kick als het lukt 
om het plezier dat ik samen met de 

WIE IS?
KOBE WOUTERS 
Kobe (36) is halftijds leerkracht 
Algemene Vakken in BuSO Kris-
tus Koning en halftijds zorgcoör-
dinator in Mater-Dei MtH.  Hij 
is slagwerker en bestuurslid bij 
harmonie Concordia Gooreind. 
Op school is hij vaak de DJ van 
dienst.  Naast muziek vormen 
zijn 3 zonen zijn grote passie. 

Meer info over Audioshakers kan 
je vinden op www.facebook.com/
audioshaker
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KK O R T

 Patrick 
PLUKT APPELEN

Eind september was de kans groot dat je Patrick Foré, 
medewerker van P.C. Sint-Amandus, aantrof in de 
paardenweide op de campus in Beernem. Hij pluk-
te er appelen, uiteraard niet alleen. “Een tiental be-
reidwillige plukkers en een aangename nazomerdag 
zorgden ervoor dat de klus in één namiddag geklaard 
werd”, vertelt hij. “Omdat de oogst in vergelijking met 
vorig jaar veel minder was, besloten we geen gebruik 
te maken van de mobiele fruitpers en zelf aan het per-
sen te gaan in de ontmoetingsruimte van de boerderij. 
De vele enthousiaste deelnemers konden proeven dat 
vers, ambachtelijk geperst fruitsap zonder twijfel het 
allerlekkerste is.” 

     P.C.  Sint-Amandus 

Patrick Foré en de collega-appelplukkers in Sint-Amandus konden 
nadien genieten van een welverdiend vers sapje. 

 Schommelen 
TOEGELATEN IN SINT-JAN DE DEO!
De medewerkers van het ateljee, de kine en logo 
van O.C. Sint Jan de Deo in Handzame zijn blij met 
de aanschaf van een rolstoelschommel (voor in de 
schommeltuin). “Door hun diverse acties én via giften 
geraakte de financiering na jaren sparen rond”, vertelt 
directeur Wim Crommelinck. “Eindelijk kunnen onze 
bewoners ook genieten van een schommelbeurt.” 

     Wim Crommelinck

 Eerste 
KREKELPOP METEEN VOLTREFFER

In U.P.C. Sint-Kamillus in Bierbeek werd de eerste 
editie van Krekelpop georganiseerd voor en door pa-
tiënten, bewoners, personeel, studenten, familieleden 
en vrienden. “Onze patiënten en bewoners hebben 
niet altijd de mogelijkheid om naar een muziekfesti-
val te gaan, omwille van financiële en/of psychische 
beperkingen. Daarom hadden we het idee om zelf een 
muziekfestival te organiseren. We weten dat er onder 
onze patiënten, bewoners en collega’s heel wat talent 
rondloopt. Het leek ons daarom een goed idee om het 
samen te organiseren!”, vertelt Vincent Vandenbor-
ne. Een naam bedenken, logo ontwerpen, affiches en 
website maken, programma opstellen en alle prakti-
sche beslommeringen: heel veel mensen hebben hier 
samen hun schouders onder gezet. En het loonde: alle 
500 toegangsbandjes waren uitgedeeld! 

Een uitgebreid verslagje kan je vinden op www.
dichtbijmagazine.be! Zeker de moeite waard!

     V incent Vandenborne

Krekelpop bracht medewerkers, patiënten, familie en vrienden 
dichter bij elkaar.
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DR. GUISLAIN AWARD
De Dr. Guislain Award 2017 ging naar 
Dr. Sotheara Chhim, voor zijn bijdra-
ge aan de ontwikkeling van diensten 
voor geestelijke gezondheidszorg in 
Cambodja, gebaseerd op wetenschap-
pelijke, therapeutische benaderingen. 
Hij is ook de man achter het initiatief 
Operation Unchain, dat de stigmati-
sering van personen met psychische 
aandoeningen wil doorbreken. De Dr. 
Guislain Award wordt elk jaar uitgereikt 
op 10 oktober, de internationale dag 
van de geestelijke gezondheid. Het is 
een gezamenlijk project van Museum 
Dr. Guislain en Janssen Research & 
Development, LLC. 

GGZ VLAAMS BRABANT
Sinds 1 juli 2017 is de inkanteling van 
het Psycho-Sociaal Centrum Leuven 
campus Mechelsestraat in de Alexia-
nen Zorggroep Tienen en van campus 
Oudebaan in UPC Sint-Kamillus Bier-
beek een feit. 

HOSPICE DE KLAPROOS
In oktober startte woonzorgcentrum 
Huize Nazareth in Goetsenhoven met 
‘Hospice De Klaproos’, een nieuw zorg-
initiatief waar medewerkers ouderen 
in een huiselijke omgeving in de best 
mogelijke omstandigheden begeleiden 
in hun laatste levensfase. 

TT E L E X

 Raf 
GIET KLASVERHAAL  

IN BOEK
Raf Missorten, pedagogisch begeleider voor het gewoon onderwijs van de 
Groep Broeders van Liefde, lanceert een 7de boek. Het kreeg de titel ‘Stof-
fel en de elfenbankprinses’. “Dit verhaal vertelde ik zelf  in de klas tijdens 
mijn loopbaan als ‘meester’. Elke vrijdag, het laatste uurtje van de dag. De 
kinderen keken er telkens weer naar uit”, vertelt hij. “Stoffel is een jongen 
die door zijn eigen klas wordt uitgesloten. Wanneer de groep op zeeklassen 
is, overkomt hem iets onwaarschijnlijks dat hem voor de rest van zijn leven 
zal veranderen…” Het is een fantasievol, grappig en avontuurlijk verhaal dat 
kan voorgelezen worden voor kinderen uit het eerste en tweede leerjaar en 
gelezen kan worden vanaf het derde leerjaar. Leerlingen van de derde graad 
en volwassenen zullen ongetwijfeld smullen van de dubbele bodems en de 
vele woordspelingen. 

‘Stoffel en de elfenbankprinses’, Raf Missorten,  
uitgeverij Het Punt, 117p. ISBN 9789460793547, 18 euro. 
Het boek is te verkrijgen bij Raf Missorten, via raf.missorten@fracarita.org.

     Raf  Missorten

 Koninklijk bezoek 
IN DEN DIEPEN BOOMGAARD

Hoog bezoek in bioboerderij Den Diepen Boomgaard. Koning Filip en Ko-
ningin Mathilde kwamen er in eigen persoon een kijkje nemen in de nieuwe 
keuken en op de velden. “Ze waren bijzonder geïnteresseerd”, vertelt coördi-
nator Sara Heyvaert. “Er staat dan ook heel wat op stapel in de bioboerderij. 
Binnenkort gaat de renovatie van het woonhuis van start en kunnen we onze 
eerste champignonproducten presenteren in samenwerking met De Winning 
en Komosie.” 

Alle info over Den Diepen Boomgaard kan je vinden op  
www.diepenboomgaard.be. 

  Annel ies Naert      Jo Buelens
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De Facebookpagina van Dichtbij  
vind je door te zoeken op 

‘dichtbijmagazine’.

intussen op

q Armoede.  Armoede moet de 
wereld uit. Daarvoor ijveren de 
basisscholen Maria Middelares, 
Kristus Koning en Sint-Rafaël 
samen met De Brug in Brecht elk 
jaar. Op 17 oktober, de dag tegen 
armoede, bonden ze opnieuw de 
strijd aan en trokken ze samen 
de straat op, helemaal in het wit, 
als teken van hoop. Op de Face-
bookpagina van de scholen kan je 
filmpjes en artikels bekijken die 
hierover gemaakt werden. 

w Solidair met Afrika. Ortho-
agogisch centrum Cirkant in 
Aartrijke toonde zich solidair met 
epilepsielijders in Burundi. Via 
allerlei acties en met de steun 
van de provincie West-Vlaanderen 
heeft het centrum een mobiel 
EEG-apparaat gekocht. Het toestel 
zal wekelijks diagnoses mogelijk 
maken in het gehele binnenland 
van Burundi. Het EEG-apparaat 
werd op 10 oktober plechtig 
overhandigd aan Br. Hippolyte 
Manirakiza, directeur van het 
Burundese Centre Neuro-Psychi-
atrique de Kamenge (CNPK). Dit 
en andere acties kan je volgen op 
de Facebookpagina van Fracarita 
Belgium. 

e Vrijwillig. Niet alle medewer-
kers van de Groep Broeders van 
Liefde worden betaald voor hun 
werk. Nee, we kunnen rekenen op 
een pak vrijwilligers, die allerlei 
nuttige taken op zich nemen. Wie 
meer wil weten over vrijwilligers-
werk, kan terecht op de Facebook-
pagina van Vrijwilligerswerk. 

 De leerkrachten 
VAN MARIA MIDDELARES ZITTEN GOED

“Samen school maken, doe je niet alleen met kinderen en leerkrachten 
maar ook met ouders”, vertelt Vanessa Verheyen van basisschool Maria 
Middelares in Sint-Job-in-‘t-Goor. “Ieder jaar worden wij op de Dag van de 
leerkracht in de watten gelegd door de ouderwerking. Dit jaar zelfs met 
kussentjes met de tekst ‘Hier zit je goed’, wat helemaal aansluit bij ons 
jaarthema. Zulke attenties waarderen wij enorm. Het hele jaar door kun-
nen we op de ouderwerking rekenen, zowel bij klas- als schoolactiviteiten. 
Dankzij hen zitten we hier goed. En met de kussentjes voortaan zelfs nog 
beter!” 

Benieuwd naar de filosofie achter de kussentjes?  
Lees de bijdrage van mama Liesbet op www.dichtbijmagazine.be!

     Vanessa Verheyen

 WZ C Passionisten  
OPENT VOOR HET EERST DE DEUREN

Na een academische openingszitting op 29 september en een kijkmo-
ment op 1 oktober tijdens de Openbedrijvendag, opende woonzorgcen-
trum Passionisten op maandag 2 oktober officieel de deuren en mocht 
het al meteen nieuwe bewoners verwelkomen. Met WZC Passionisten 
breidt de Alexianen Zorggroep Tienen de activiteiten in de ouderenzorg 
uit met 54 rustoordbedden, 6 bedden kortverblijf, een lokaal diensten-
centrum en 49 assistentiewoningen. 

     Muriel  Ti lmant

Juf Elke kreeg, net als haar collega’s, een zelfgemaakt kussentje van Liesbet, de mama van 
Pepijn.   
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IMIN MEMORIAM

Nicolette  
Jansen Schipper    
° 1958 †2017

In het koninklijk orthopedagogisch 
centrum Sint-Gregorius in Gentbrug-
ge moesten de collega’s onverwachts 
afscheid nemen van Nicolette Jansen 
Schipper. Nicolette was er beter gekend 
als  'Nicky' en was sinds 2012 als bus-
begeleidster in dienst. De collega’s ne-
men afscheid van haar met de volgende  
warme woorden: “Nicky was een trou-
we en plichtbewuste medewerkster 
met een groot hart voor kinderen en 
jongeren. Ze was steeds vriendelijk en 
opgewekt.”

Nicolette is overleden op 8 oktober 
2017.

Br. Jozef Peeters     
° 1924 †2017

Turnhoutenaar Jozef Peeters was één 
van de velen die vanuit het Sint-Vic-
torinstituut de stap zetten naar het re-
ligieuze leven als Broeder van Liefde. 
Tijdens de oorlogsjaren legde hij zijn 
gelofte af als Broeder Hilarinus. Hij 
werkte als broeder-onderwijzer in onze 
scholen in Hasselt, Lummen, Brakel en 
Aalter en later ook als directeur van de 
lagere school. 
In 1971 werd hij de verantwoordelijke 
voor het personeel in het Koninklijk In-
stituut in Woluwe. Hij voelde zich er 15 
jaar thuis. Een poging om zich als missi-
onaris verdienstelijk te maken in Congo 
mislukte. Van 1986 tot 1994 werkte hij 
op het secretariaat in het provincia-
laat in Gent en daarna nog in het be-
zinningscentrum in Sint-Maria-Aalter. 
Vorig jaar verhuisde hij naar het kloos-
ter-rusthuis Sint-Jan in Zelzate.
Br. Jozef bracht vreugde. Fratsen, woord-
spelingen, verhalen: er werd steeds ge-
lachen wanneer hij in de buurt was. 
Maar tegelijk was hij een ernstige reli-

gieus, trouw aan zijn gebedsleven en 
dienstbaar in de gemeenschap. 
Zijn muzikale talenten zette hij graag 
ten dienste van de gemeenschap, en 
tot op hoge leeftijd bleef hij het orgel 
bespelen om gebedsdiensten te bege-
leiden. Zijn creativiteit uitte zich in het 
samenstellen van muziekbundels, het 
opstarten van nieuwsbrieven en ge-
denkbundels die hij bij feestelijkheden 
graag en zorgzaam versierde. In zijn 
vrije tijd was hij een verwoed fietser en 
in de vrije natuur vond hij rust. 
De laatste jaren keerde Br. Jozef steeds 
meer in zichzelf en werd het heden een 
onbereikbare verte. 

Br. Jozef is overleden op 9 november 2017.

Br. Frans  
Van Vlaenderen  
° 1927 †2017

Zijn hele leven verbleef Broeder 
Frans in Sint-Lambrechts-Woluwe, 
waar hij innig verbonden was met de 
afdeling van mensen met een visuele 
beperking.  Hij gaf er les, zette zich in 
als opvoeder en was tot vele diensten 
bereid. Vele uren stond hij iedere 
bezoeker vriendelijk en zeer beschei-
den te woord in de portiersloge.  
Vriendelijkheid, dienstbaarheid en 
bescheidenheid zijn drie deugden 
die we aan Br. Frans kunnen koppe-
len.  Hij was een onopvallende figuur 
in de communiteit, maar wel steeds 
stipt aanwezig waar hij verwacht 
werd. We konden ten volle op hem 
rekenen.  
Aan Br. Frans waren geen grote theo-
rieën besteed, maar hij leefde waar-
voor hij gekozen had: een gegeven 
leven diep verbonden met de Heer en 
zich inzettend voor het welzijn van 
anderen.  
In 2011 verliet Br. Frans zijn geliefd 
Woluwe.  In het klooster-rusthuis 
Sint-Arnold in Beernem werd hij 
sindsdien met de nodige zorgen om-
ringd.  Ook zijn lijden aanvaardde hij 
als behorend bij het leven, en lang-
zaam zagen we de geest van Br. Frans 
verduisteren.  Hij herkende ons nog, 
maar tot een echt gesprek kwam het 
niet meer.  Zo is hij van ons heenge-
gaan: in stilte, zoals hij zijn hele le-
ven had doorgebracht.

Br. Frans is overleden op 29 septem-
ber 2017.

dichtbij december 2017 | 29



VTVAN ALLE MARKTEN THUIS

Omdat niet zomaar iedere surfer op het internet de 
promotiecodes voor onze online-kortingstickets zou 
kunnen vinden, zijn bepaalde pagina’s op de website 
www.dichtbijmagazine.be beveiligd met een paswoord. 
Dat is zo voor onder meer de pagina met de actie van 
Plopsa, Bellewaerde, Walibi of Aqualibi. Het paswoord 
voor elke beveiligde pagina op de Dichtbijwebsite is: 
dichtbij. Van zodra je dat invult, krijg je de pagina te 
zien, met alle info over de personeelsactie, inclusief 
een stap-voor-stap-uitleg over hoe de kortingstickets te 
bestellen. 

Dus: vraagt de website www.dichtbijmagazine.be  
naar een paswoord omdat de pagina beveiligd is?  
Vul dan het volgende paswoord in: dichtbij.

Je kan deze en andere personeelsacties ( Toverland, 
Kazerne Dossin, Bongobon, Light Gallery, Opel, 
ZEB, Java-koffie, Libero-luiers en nog veel meer) ook 
terugvinden op www.dichtbijmagazine.be!

10% korting 

10% korting 

BONGO
Met Bongo kies je voor originele cadeaubonnen 
met unieke belevenissen, dicht bij huis of even 
verder weg. Als schenker kies je het thema 
van de belevenisbon. De ontvanger bepaalt 
welk arrangement hij kiest uit dat thema. Als 
medewerker van Broeders van Liefde kan je 
genieten van een korting van 10% en gratis levering 
(twv €3,99) op elke Bongo-bestelling*. 

Wat moet je doen?
1. Surf naar bongo.be/fracarita.
2. Log in met ‘fracarita’ als gebruikersnaam en ‘bongofra10’ 
als wachtwoord.
3. De 10% korting wordt onmiddellijk getoond.
4. Voeg een Bongo/Bongos naar je keuze toe aan je 
winkelmandje, betaal, en klaar! 
5. Levering: 1 tot 2 werkdagen (of via e-mail).

*De korting is enkel geldig als je je aankoop online doet.

*Aanbod geldig voor alle Bongo’s (cadeaubonnen) en 
e-Bongo’s (digitale cadeaubonnen), met uitzondering van de 
waardebonnen.

*Elke Bongo is geldig tot 2 jaar na de verkoopdatum en kan gratis 
worden omgeruild of verlengd binnen de geldigheidsperiode.

CADEAUBOX
Dankzij Dichtbij en Cadeaubox krijg je exclusief 
10% korting en gratis levering (twv € 3,99) op 
alle Cadeauboxen*. ‘Ontbijt in stijl’, ‘Glamping & 
Glamour’, ‘Tijd voor liefde’, ‘Cine en Diner’ en nog 
veel meer romantische cadeaubonnen.

Wat moet je doen?
1. Surf naar cadeaubox.be/fracarita
2. Log in met ‘fracarita’ als gebruikersnaam en ‘cadeauboxfra10’ 
als wachtwoord
3. De 10% korting wordt onmiddellijk getoond.
4. Voeg een Cadeaubox/Cadeauboxen naar je keuze toe aan je 
winkelmandje, betaal, en klaar!
5. Levering: 1 tot 2 werkdagen (of via e-mail)

*De korting is enkel geldig als je je aankoop online doet.

*Aanbod geldig voor alle Cadeauboxen (cadeaubonnen) en 
e-Cadeauboxen (digitale cadeaubonnen), met uitzondering van de 
Cadeaubox à la Carte.

*Elke Cadeaubox is geldig tot 2 jaar na de verkoopdatum en kan 
gratis worden omgeruild of verlengd binnen de geldigheidsperiode.



W E D S T R I J D

PROFICIAT
 Agnes Estenbergh uit P.Z. Sint-Alexius Grimber-
gen en Kris Geysen uit BuSO Kristus Koning Brecht 
mogen zich verheugen op een mooi boekenpakket, 
met naslagwerken en catalogi van het Museum Dr. 
Guislain en lectuur over geestelijke gezondheids-
zorg en onderwijs. Veel leesgenot! 

Speel mee!

Veel succes!

Stuur het antwoord op de volgende drie vragen + de naam van je 
werkplek naar annelies.naert@fracarita.org. Deelnemen kan ook via 
het wedstrijdformulier op www.dichtbijmagazine.be 

1. Kobe Wouters is een MC. Maar waar staat dat voor, MC?

2. Hoeveel kaarsjes mocht Raf De Rycke dit jaar uitblazen?

3. Wanneer vertrekken de eerste bussen vanuit MFC Sint-Jozef elke 
dag?

Niet gewonnen? Als medewerker van Broeders van Liefde  
kan je genieten van tal van personeelsacties.  
Meer info op p.30 of op onze website,  www.dichtbijmagazine.be.

15% korting 

10% korting 

BIJ FIETS!
Met 15 winkels in België en 16 in Nederland is Fiets! 
marktleider in de Benelux. Je krijgt bij hen 15% korting 
op het volledige gamma fietsen (inclusief de A-merken 
zoals Trek, Flyer en Giant) en 10% korting op de 
Brompton-vouwfietsen. De korting* is zowel geldig in 
de winkels als op de webshop.  

*Korting geldig op de adviesverkoopsprijs van de fabrikant. Niet 
cumuleerbaar met andere acties.

Wat moet je doen?
1. Neem je personeelskaart mee naar de winkel. Bij afrekening 
zal je korting automatisch verrekend worden. Er bevinden 
zich winkels in: Aartselaar, Antwerpen, Boechout-Smout, 
Boortmeerbeek, Brugge, Hasselt, Herentals, Kuurne, Leuven, 
Lochristi, Merksem, Roeselare, Oostende en Wijnegem.
2. Of surf naar www.fiets.be en geef bij opmerkingen aan dat je 
een werknemer van Broeders van Liefde bent. Je korting wordt 
automatisch toegekend.
3. Daarnaast heb je ook keuze tussen het zelf ophalen van 
de fiets, of het laten leveren. Je betaalt cash, via bancontact, 
kredietkaart of ecocheques en via de webshop betaalt u vooraf 
een voorschot.

OP KAARSEN
Een kaars… een betekenisvol geschenk of gewoon 
als tafeldecoratie. Compagnie De Sporen in 
Gent is een centrum voor arbeidszorg, traject- 
en loopbaanbegeleiding voor mensen met een 
psychiatrische problematiek. In de kaarsengieterij 
worden prachtige kaarsen gemaakt. Je kan er 
bovendien een eigen ontwerp laten uitvoeren. Als 
personeelslid van de Broeders van Liefde krijg je er  
10 % korting op vertoon van je personeelskaart! 

WIN  
Een kerstdoos  
uit Asster
Speel mee met onze wedstrijd en maak 
kans op een interessante kerstdoos van de 
collega’s uit psychiatrisch centrum Asster in 
Sint-Truiden! In de box zit een exemplaar van 
het boek ‘Gezond van Geest, 175 knipogen’, het kaart-
spel ‘Open kaart, Gezond van Geest’ en het kinderver-
haal ‘Sterre’ en een 5-tal wenskaarten. Dichtbij mag 3 
exemplaren wegschenken!  
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Drie dagen met de leerlingen van 
het vierde leerjaar naar zee, dat is 
3 dagen dag én nacht ‘juf’ zijn. Juf 
Kaat Mertens van basisschool Maria 
Middelares in Sint-Job-in-‘t-Goor 
kan ervan meespreken. Overdag 
hebben Kaat en de collega’s de 
handen vol met themalessen, 
spelletjes en andere activiteiten. 
’s Nachts wisselen ze van wacht, 
om de rust te bewaken en leerlingen 
met slaapproblemen op te vangen. 
Ja, ook juffen en meesters werken 
soms ’s nachts!  

ZZZZzzz

  Annel ies Naert  |    Hannes Verstraete

IN BEELD


