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Dichtbij & Lyreco sloegen de handen in elkaar en richtten
3 werkplekken ergonomisch in. Blader snel door naar pagina 17!

moet er nog

EDITO

KENNISzijn?

WIE IS?

DAISY VAN DAELE



Daisy geeft les op secundaire
school Benedictuspoort,
Campus Ledeberg.



Ze geeft het vak retailmanagement in het 7de jaar en is verantwoordelijk voor het project
‘Leeronderneming’.



Daarnaast is ze verantwoordelijke van de vakgroep economie
B-stroom, stagecoördinator
voor de richting retail en lid
van de werkgroep rond het
SODA-attest (dat leerlingen
evalueert rond 4 werkpunten:
stiptheid, orde, discipline en
professionele attitude via een
A- of B-score, n.v.d.r.).



Daisy is mama van 2 zonen
(34 en 29 jaar) en heeft een
kleindochter van 5 jaar.

C O LO F O N

‘Onze Vlaamse leerlingen behalen
internationaal en Europees nog steeds
goede resultaten, maar er is een duidelijke dalende trend zichtbaar.’ Dat is het
besluit van de PISA-resultaten, waarvan
iedereen tegenwoordig de mond vol
heeft. De kwaliteit van ons onderwijs
gaat naar beneden! Er moet dringend
iets gebeuren! We moeten vernieuwen!
Ik sta al 38 jaar in het onderwijs en heb
ondertussen al vele vernieuwingen
achter de kiezen. Maar of die steeds een
verbetering waren, durf ik toch in vraag
te stellen.
In het begin klonk mijn taakomschrijving heel eenvoudig: lessen voorbereiden, agenda invullen, lesgeven,
evalueren. De klemtoon lag toen heel
sterk op het overbrengen van mijn
kennis bij de leerlingen. De oud-leerkrachten die mij trouwens het meest
zijn bijgebleven, zijn zij die me veel
lieten werken en studeren en mij overgoten met kennis en met de liefde voor
hun vak. Toen vond ik dat niet altijd
leuk, maar ondertussen ben ik hen er
dankbaar voor. Zij zijn degene die me
hebben voorbereid op mijn toekomst.
Momenteel ligt dat totaal anders. De
overheid wil dat we differentiëren,
activerende werkvormen gebruiken, de
leerlingen helpen bij zowel sociale als
emotionele problemen, zorgpassen,
remediëringstaken, extra momenten om
te remediëren, bellen naar alle ouders
om toch eens naar school te komen en
nog zoveel meer. Dan is er ook nog de

administratie. Soms heb ik het gevoel
dat het lesgeven ondergeschikt is, als ik
de dingen maar goed op papier zet en
mijn leerlingen het leuk vonden.
In de leerplannen zijn de woorden ‘kennen’ en ‘kennis’ zo goed als verdwenen.
Leerlingen moeten de leerstof niet van
buiten kennen, drillen hoeft niet, parate kennis is niet nodig. Opzoeken is het
sleutelwoord. Niet kennis, maar vaardigheden zijn belangrijk. Ik stel echter
vast: hoe minder de leerlingen moeten
doen, hoe minder ze willen doen. Tegenwoordig perforeer ik in de 3de graad
BSO zelf de blaadjes die ik uitdeel. Dat
verhoogt de kans dat ze in hun map op
de juiste plaats terechtkomen.
Laat ons dus alsjeblieft terug leerkracht
zijn, ieder op zijn of haar eigen manier.
Misschien is dat de start om opnieuw de
kwaliteit van het onderwijs omhoog te
krijgen.

Soms heb ik
het gevoel dat
het lesgeven
ondergeschikt is, als
ik de dingen maar
goed op papier zet
en mijn leerlingen
het leuk vonden
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OverHoophuis

IN ALEXIANEN ZORGGROEP TIENEN
In Tienen, in de Liefdestraat nummer 1 staat
het overHoophuis. In oktober opende het zijn
deuren met steun van de Koning Boudewijnstichting onder de vleugels van de Alexianen
Zorggroep Tienen. Het overHoophuis is een
huiselijke plek waar mensen die een beetje ‘overhoop liggen’ met zichzelf opnieuw
‘hoop’ kunnen vinden in hun weg naar herstel. “Empowerment, psychische kwetsbaarheid, ervaringsdeskundigheid en herstel zijn
de hoofdthema’s in de gesprekken die we
hier hebben”, vertelt Nathalie Albert, zelf ervaringsdeskundige. “Het huis wordt uitsluitend gerund door ervaringsvrijwilligers en
-deskundigen, mensen die zelf al een hele
weg afgelegd hebben als cliënt of patiënt in
de geestelijke gezondheidszorg en/of verslavingszorg, en hun ervaringen willen delen.”
Iedereen is welkom, of je nu zelf met vragen
zit, familielid of vriend van bent, hulpverlener
of gewoon geïnteresseerd. De vrijwilligers
staan steeds klaar met een kopje koffie en
een luisterend oor.
  Nathalie Albert

Zuidactie 2020

van Fracarita Belgium
GEEFT MOEDERS EEN DUWTJE IN DE RUG
Fracarita Belgium, de NGO voor ontwikkelingssamenwerking
van de Groep Broeders van Liefde, stelde op 21 januari in het
Sint-Victorinstituut in Turnhout, haar Zuidactie 2020 voor.
‘Fuerza, Mamá!’ richt zich tot kwetsbare gezinnen in Nicaragua. “Door specifiek in te zetten op éénoudergezinnen willen
we voorkomen dat kinderen op straat terechtkomen. Maar
liefst 1 op de 2 kinderen in Nicaragua leeft immers in armoede
en die kinderen gaan bovendien vaak niet naar school”, vertelt collega Jan Decoene van Fracarita Belgium. De opbrengst
van de Zuidactie gaat integraal naar Casa Jesús Amigo dat al
dag- en nachtopvang voorziet en vanaf nu dus ook echt werk wil
maken van preventie.
Bekijk de campagnefilm op www.zuidactie2020.org.
  dienst communicatie

Kiekeboe!

Striptekenaar Merho heeft een nieuwe strip uit: ‘Achteraf bekeken’. Als trouwe fan merkte Els Vanneste van De Sleutel meteen op dat het thema verslaving centraal staat in de nieuwe
strip en laat verslavingszorg nu net dé focus zijn van De Sleutel.
Ze nam contact op met de Kiekeboe-schrijver en ging met hem
in gesprek. Het interview kan je lezen in het magazine van De
Sleutel. Wij bij de redactie van Dichtbij waren alvast bijzonder
jaloers op de ontmoeting met Merho en strikten hem voor een
vervolginterview. Lees het in ons juninummer!
 dienst communicatie  Robbe Vanneste
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VOOR PZ ASSTER IN SINT-TRUIDEN
Psychiatrisch ziekenhuis Asster opende in december 2019, in aanwezigheid van
Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, de eerste ‘High Intensive Care Unit’
(HIC) in Vlaanderen. De unit kreeg de naam ‘Vega’ en wil een veilige omgeving bieden voor volwassenen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken in een al
dan niet gedwongen opname. Vega biedt plaats aan maximum 24 patiënten die op
de gesloten afdeling intensief begeleid worden gedurende maximaal een aantal
weken. Aansluitend zijn er 4 kamers in een aanvullende ‘Intensive Care Unit’ (ICU).
“Een afzondering in een isolatiekamer is voor vele patiënten erg traumatiserend”,
vertelt afdelingshoofd Stan Vranken. “In de ICU mag een patiënt daarentegen maximaal 2 dagen verblijven in een aangename kamer met een bed en salon waar de
klok rond één op één begeleiding mogelijk is. Familie is welkom en de deur gaat
niet op slot. Als de toestand verbetert, kan de patiënt naar een andere gespecialiseerde afdeling.”

TELEX
WELKOM TABOR SCHOLEN
Op 17 december 2019 sloten de
vrije basisscholen van Tabor in
Aalter-Brug, Bellem, Lotenhulle
en Sint-Maria-Aalter zich aan bij
de regionale cluster van scholen
van Broeders van Liefde. Het gaat
om 115 medewerkers en een
1.074 leerlingen in het kleuter- en
lager onderwijs. In ons volgende
nummer gaat Dichtbij alvast langs
voor een eerste kennismaking!
Welkom collega’s!

NIEUW LOGO ZORGGROEP 
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Innovatieve tool
voor de studierichting ‘auto’
SECUNDAIR ONDERWIJS EMMAÜS IN AALTER
De collega’s van de opleiding ‘auto’ in het Emmaüsinstituut in Aalter ontwikkelen
momenteel in samenwerking met een school uit Wetteren een tool om interactief
en op een moderne wijze les te geven over elektrische en hybride voertuigen. De
klemtoon ligt op het veilig werken aan zo’n voertuigen, aangezien er hoogspanning aan te pas komt. “Via een tool die werkt met augmented reality (AR) kunnen
we binnenkort digitaal een elektrische Nissan Leaf in ons klaslokaal plaatsen”,
legt leerkracht ‘auto’ Davy Dufour trots uit. “De leerkrachten en leerlingen krijgen
vervolgens een 3D- bril aan of volgen mee via tablet of smartphone. Op die manier
duiken ze bijna fysiek het voertuig in. Daar kunnen ze iedere component zien, vastnemen, vanuit alle richtingen bekijken en bestuderen. Eens volledig afgewerkt, zal
de tool verspreid worden in een online leensysteem, waarvan alle geïnteresseerde
scholen gebruik kunnen maken. Een eerste versie van het systeem werd voorgesteld op het Autosalon. Tegen het einde van het jaar verwachten we het afgewerkte
product te kunnen voorstellen”, besluit hij.

UPC Sint-Kamillus in Bierbeek
werd in januari 2020 omgedoopt
tot Zorggroep Sint-Kamillus
en daar hoort ook een nieuw
logo bij dat benadrukt dat ze er
voortdurend in beweging zijn
met mensen. Check het logo
en de visie erachter op
www.dichtbijmagazine.be.

30.000
Minister Crevits trekt 4 miljoen
uit voor maatwerkbedrijven.
Sociale onderneming vzw De
Enter in Brecht ontvangt hiervan
30.000 euro. Daarenboven komt
er een samenwerking met de
VDAB om doelgroepmedewerkers
makkelijker te laten doorstromen
naar een gewone job. Momenteel
gebeurt dat nog maar bij 1%
van de werknemers in een
maatwerkbedrijf.

 Davy Dufour  Peter Claeys
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q Sint-Laurens vanaf nu ook te

vinden op Instagram | Volg secundaire school Sint-Laurens in Zelzate
en Wachtebeke vanaf nu @sintlaurensso op Instagram en kom alles te
weten over het leven op school. Aan
de hand van foto’s en korte video’s
brengen de leerlingen verslag uit
van evenementen, stages, excursies, sportdagen en infomomenten.

w Nieuwe website voor... | De

secundaire school Sint-Paulus Gent
kreeg een gloednieuwe website.
Surf naar onderstaande link en
neem alvast een kijkje:
www.sintpaulusgent.be.

e Berg en Dal podcast met

psychiater An Haekens | Ouderenpsychiater bij Alexianen Zorggroep
Tienen, Dr. An Haekens, praat in
deze podcast over hoe we als individu en samenleving omgaan met
ouderdom. Beluister de podcast via
klara.be/berg-en-dal-met-haekens.

r Wordt collega Leen Jacobs

‘Homo Universalis’? | Leen Jacobs
uit het Mobiele Team van Zorggroep
Multiversum in Boechout doet mee
aan de bekende wedstrijd ‘Homo
Universalis’ in het tv-programma
‘Iedereen beroemd’ op Eén. 100
deelnemers strijden via diverse
opdrachten om de titel van ‘Homo
Universalis’. Iedere dag valt er een
kandidaat af. Wordt Leen één jaar
lang ‘Homo Universalis’? Ontdek
het op de Facebookpagina van
Dichtbij!
De Facebookpagina van Dichtbij
vind je door te zoeken op
‘dichtbijmagazine’.
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Geert Keysabyl
°1966 †2020

Br. Joannes
Van Merlen
° 1922 †2019
Joannes Van Merlen werd geboren
in een Antwerpse familie. Samen
met zijn broer Jacques trad hij in
1941 toe tot de Broeders van Liefde.
In 1944 behaalde br. Joannes zijn
diploma als leerkracht en kon hij
aan de slag in het onderwijs.
Zoals het de gewoonte was in die
tijd werd br. Joannes naar verschillende scholen van de Broeders van
Liefde gestuurd en kon hij ervaring
opdoen in zowel het gewone als
het buitengewone onderwijs. Vanaf 1951 kreeg hij een vaste stek in
het Sint-Laurensinstituut in Zelzate, waar hij 35 jaar lang lesgaf
in het eerste leerjaar. Hij stond
bekend om zijn enthousiasme en
kleurrijke manier van lesgeven.
Vertellen kon hij als geen ander.
De poppenkast kreeg een centrale
plaats in zijn klas en samen met
de kinderen knutselde hij allerlei
sprookjesfiguren in papier. Tot op
zijn oude dag in het rusthuis bleef
br. Joannes er zijn kamer mee versieren.
Na zijn carrière op het Sint-Laurensinstituut was Br. Joannes nog
in dienst in Leuven en Merksem.
Hij bleef tot op late leeftijd in goede gezondheid en maakte dagelijks
een fikse wandeling. Zelfs toen het
de laatste jaren fysiek wat minder
ging, bleef hij zijn goed humeur
behouden.
Broeder Joannes Van Merlen overleed op 10 december 2019.

Op 13 januari 2020 is onze goede collega
Geert van ons heengegaan. Geert was 53,
werd geboren in Brugge en woonde in Maldegem met zijn partner Anja, zijn soulmate.
Hij laat 2 dochters van 27 en 22 na.
Geert genoot een opleiding tot elektricien
met specialiteit elektronica en automechanica in het VTI in Brugge. Hij werkte sinds 2014
in ons centrum als elektricien, samen met
zijn werkmaat Cris. Geert stond in voor alle
soorten werken, van nieuwe installaties over
onderhoud tot herstellingen, van laagspanning tot hoogspanning, van oude systemen
tot nieuwe domotica.
Ook in zijn vrije tijd was Geert actief als technicus. Hij werkte aan pc’s, werkte aan oldtimers en renoveerde zijn eigen woning.
We kenden Geert als een warme man met
veel empathie. Hij droeg de waarden van ons
centrum – mensgerichtheid, deskundigheid,
begeestering, open geest en engagement –
heel sterk in zich. Hij had een brede glimlach
die getuigde van een warmte en liefde voor
iedereen en alles om zich heen.
Geert was in ons centrum gekend als een
heel bekwame en behulpzame elektricien.
Hij was geliefd bij zijn collega-elektricien,
zijn collega’s van de technische dienst, zijn
diensthoofd en de directie. De medewerkers
zagen hem graag komen op de afdelingen en
diensten. Als Geert iets deed, was het in orde
en hij was steeds vriendelijk.
De verslagenheid onder de collega’s is dan
ook erg groot. Waarom moest Geert van ons
heengaan? We zagen hem graag en we hadden nog zoveel samen kunnen beleven. We
zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan heeft.
We zullen Geert heel hard missen.
Moge hij rusten in vrede.
Vanwege directie en collega’s,
Luc Debruyckere
Facilitair directeur

 Nikkie Steyae rt |  So phie Cal lew aer t

ANDERS BEKEKEN

Hans Vanspeybroeck

BIJ DE FANFARE
Muziek is toevallig op mijn pad
gekomen. Ik was Chiroleider en zat
in een misviering. Er speelden twee
jongens een liedje op de trompet en
ik dacht: ‘Dat kan ik ook!’ Een van de
jongens, ondertussen al 30 jaar mijn
levenspartner, daagde me uit het te
bewijzen. Hij leende mij een oude
trompet en voor ik het wist, volgde ik
muziekles. Twee jaar later, op mijn
24ste, sloot ik me aan bij de fanfare
van Knesselare: ‘Willen is Kunnen’.
Daar speel ik nu al bijna 25 jaar bugel.
Muziek spelen is zoals lezen. Je
leest eerst letter per letter, de letters
vormen stilaan woorden, de woorden
vormen zinnen. Het vergt concentratie en veel oefening. Als je de noten
niet snel genoeg kan lezen, mis je
de melodische zinnen. Omdat ik op
late leeftijd begonnen ben, heb ik het
soms nog moeilijk met de technische
kant van muziek. Een uitstekende
muzikant leest vooruit, dat kan ik
minder goed. Maar waar een wil is,
is een weg. Met regelmatig een beetje
extra oefening thuis, kan ik voldoende meespelen.

Ik hoef niet de beste muzikant te
zijn. Het is het sociale aspect en de
sfeer die ik het allerleukste vind.
We repeteren elke vrijdagavond en
daarna drinken we graag nog iets
in de bar van onze repetitieruimte,
soms tot in de late uurtjes. Ik heb
bij de fanfare echt goede vrienden
gemaakt. Lid worden is volledig gratis en iedereen is welkom, dat zorgt
voor een unieke mix van mensen,
zowel in leeftijd als achtergrond. Die
verscheidenheid boeit mij.

WIE IS?

HANS VANSPEYBROECK



Hans (49) werkt als directeur a.i. in
Sint-Paulus basisschool Op Weg.



Hij is getrouwd met Jurgen en
woont in Knesselare.



Hans houdt van badminton,
speelt bugel bij de fanfare en
is lid van het trompetensemble
Quasimodo’s.

Tijdens stapconcerten dragen wij
een uniform. De fanfare heeft voor
mij nog steeds een bepaald showgehalte, dus ik vind de outfit wel
belangrijk. Ik maak ook nog deel uit
van het trompettenkwartet Quasimodo’s. We treden sporadisch op tijdens
huwelijksvieringen of academische
zittingen, met Thebaanse trompetten
van meer dan een meter lang. Tijdens
de optredens dragen we middeleeuwse kledij. Daarop komen altijd veel
positieve reacties. Het geeft een extra
dimensie aan de muziek.
Bij de fanfare moet je openstaan voor
alle genres. Wij spelen werkelijk alles:
van klassiek tot pop. Je mag nooit
vergeten dat je voor een publiek speelt.
Dat betekent dat ik soms mijn eigen
muzieksmaak op de tweede plaats
moet zetten. Het kan soms ook wel
eens lastig zijn, bijvoorbeeld wanneer
ik moet spelen in putje winter of in
de regen. Maar wanneer ik zie dat het
publiek enthousiast is, maakt dat veel
goed. En als ik achteraf nog wat kan
bijbabbelen en lachen, weet ik weer
helemaal waarom ik het doe.
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ANTWOORDEN VAN...

Mijn vrijheid
is mijn dierbaarste bezit
Hoe voelt het om jarig te zijn op 29
februari? Voor mij is het gewoon
een verjaardag die toevallig op
een datum valt die niet elk jaar
voorkomt. Het zijn vooral andere
mensen die het bijzonder vinden.
Hoe vierde je dit jaar jouw
verjaardag? Op een warme plek in
het buitenland. Vier jaar geleden
vierden we in Berlijn (fantastische
stad!).
Wat wou je later worden toen je kind
was? Acteur, ik was gefascineerd
door film en tv.
Wat had je aan op je allereerste
werkdag? Aangezien de witte
overjassen toen al niet meer tot het
dagelijks uniform van de psychiatrie
behoorden, moet het een eerder
casual outfitje geweest zijn.
Welke levende persoon bewonder
je het meest en waarom? Johnny
Depp, omwille van zijn talent om
de meest excentrieke personages
geloofwaardig neer te zetten,
zoals de ‘Mad Hatter’ in ‘Alice in
Wonderland’ of ‘Raoul Duke’ in ‘Fear
and Loathing in Las Vegas’.
Wanneer ben je gelukkig? Als ik
content ben.
Hoe denk je dat je collega’s je
ervaren? Als extravert?
Welke eigenschap zie je liever niet bij
collega’s? Het ontbreken van gevoel
voor humor of het bezitten van
overmatige ernst.
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Giovanni Lannuti

Psychiatrisch Verpleegkundige en
begeleider Mobiel Psychiatrisch
CrisisTeam bij Zorggroep
Multiversum in Mortsel
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Wat is je dierbaarste bezit? Mijn
vrijheid.
Waar word je vrolijk van? Van lekker
eten en goede muziek.
Waar word je verdrietig van? Van
slecht eten…
Waar trek je naartoe als je eens wil
ontsnappen? Naar het geboortedorp
van mijn vader in de Abruzzen in
Centraal-Italië. Sinds afgelopen
zomer is er zelfs elektriciteit en
stromend water te vinden!

Wat beschouw je zelf als je
grootste prestatie op het werk? Het
vertrouwen winnen van iemand die
aan een paranoïde psychose lijdt.
Wat heeft het leven jou geleerd?
Dat geluk gewoon ‘content zijn’
inhoudt en je dat pas beseft wanneer
het leven uit onverwachte hoek
toeslaat…
Wat is het dichtste dat je ooit bij de
dood bent geweest? Tijdens shiften
op de palliatieve eenheid in een
vorige job.

Waar lig je wakker van? Een slechte
matras.

Hoe kom je tot rust? Zon, zee en
verdovende middelen?

Welk moment op je werk zal je altijd
bijblijven? De fusie tussen P.C. SintAmedeus en Broeders Alexianen in
2017.

Van welke gewoonte wil je liefst af?
Nagelbijten.

Bij welke collega sta je in het krijt?
Bij Marie-Hélène. Ze bezorgde
me een paar warme touchscreen
handschoenen voor huisbezoeken
tijdens de koude winterdagen.
Wat is het mooiste compliment dat
je ooit kreeg? Elk compliment dat je
krijgt van een patiënt die zich goed
geholpen voelt.
Als je je leven mocht overdoen,
wat zou je dan veranderen?
Waarschijnlijk zou ik iets harder
studeren, maar hoogstwaarschijnlijk
toch ook nog iets harder feesten. Kan
ik meer reizen ook nog toevoegen?

☺

Als je iets aan je werkomgeving zou
mogen veranderen, wat zou dat dan
zijn? Meer loon.
Hoe voelt liefde aan? Als een warm
bad.
Wanneer ga je tevreden naar huis?
Als alles goed afgerond is (en dan
keer ik zelfs tevreden terug!).
Bij wie kan je altijd terecht? Bij mijn
collega’s.
Wat is jouw levenslied? Everybody’s
Free (To Wear Sunscreen) van Baz
Luhrmann.
Wat is je favoriete film? ‘La vita è
bella’ van Roberto Benigni.
Waar droom je nog van? De Lotto of
EuroMillions winnen.

De mooiste complimenten
zijn die van patiënten die
zich geholpen voelen

 Karó ly Ef fen berger

  Veer le Fr i ss en

VASTE STEK

Sabine Brulez

STEL JE EENS IN DE PLAATS
VAN DEZE KINDEREN
Als het van de Vlaamse regering afhangt, komt er nog in de regeerperiode 20202024 een systeem van persoonsvolgende ondersteuning voor minderjarigen met
een beperking. Met het toegekende budget kunnen de ouders zelf zorg inkopen. In
afwachting van de effectieve invoering, blijft alles nog even bij het oude. Ook voor de
kinderen en jongeren die ondersteuning ontvangen in orthopedagogisch centrum
Clara Fey in Brecht, waar Sabine Brulez sinds het prille begin van haar loopbaan
werkt als woongroepbegeleider. “Het doel is voornamelijk om er te zijn.”

Om 10 u op een dinsdagochtend komt Sabine
ons oppikken aan het onthaal van Campus
Sint-Rafaël, waar ze kleuters, kinderen en
jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking opvangt en begeleidt in
hun dagelijkse leven. Via de speelplaats gaat
Sabine ons voor naar het gebouw waar ze
dagelijks in de weer is. Ze opent de deur naar
cluster Azuur, waar er – toepasselijk – zwemgerief in alle kleuren en maten op een wasrek
ligt te drogen. “Toen een kind de associatie
met ‘zuur’ maakte, beseften we plots dat de
kleur ‘azuur’ misschien wat abstract was. Op
de deur hingen we daarom een foto van een
azuurblauwe zee”, lacht Sabine.

Sprookjestuin
Via een volgende deur komen we terecht in
een grote, open leefruimte met zicht op de
tuin. “Onze sprookjestuin”, noemt Sabine
het. Niet iedereen die hier verblijft, gaat
naar school op Sint-Rafaël en niet iedereen
die op de campus naar school gaat, verblijft
er. Wel is zeker dat er meer ouders opvang
zoeken voor hun kind dan er plaats is. “Er zijn
wachtlijsten”, vertelt Sabine. “Clara Fey lost
dat probleem voor een deel op door – als de
situatie het toelaat – te werken met verticale
woongroepen. Dat zijn woongroepen met
kinderen van verschillende leeftijden, met
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diverse problematieken. Zo hoeven ouders
soms niet te wachten tot er plaats is in een
horizontale woongroep.”

Azuur
De cluster ‘Azuur’ van Sabine bevat 3 woongroepen met kinderen, jongeren en enkele
+18-jarigen met een matige verstandelijke
beperking en een lage sociaal-emotionele
ontwikkeling. “Vaak kunnen ze niet lezen
en schrijven en hebben ze moeite om mee te
draaien in onze veeleisende maatschappij”,
licht Sabine toe. “Ergernissen komen regelmatig voor, maar er zijn ook veel positieve
aspecten van dergelijke verticale leefgroepen.
De tieners helpen de jongere kinderen en de
zwakkeren bieden rust voor de sterkeren. Die
mix is bevorderlijk voor de groepssfeer. Ook
krijgen wij als begeleiders de kans om een
band met de kinderen op te bouwen. Sommigen van hen blijven wel 10 jaar en ken ik al
sinds ze kleuter zijn.”

90
Veel kinderen verblijven hier omdat hun
ouders hulp nodig hebben bij de opvang en
ondersteuning van hun kind. Verder zijn er
kinderen die geplaatst worden door de jeugdrechtbank wegens een moeilijke thuissituatie.
“Momenteel verblijven er zo’n 90 kinderen op
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Een ouder wees me er eens op dat het
woord ‘cliënt’ veelvuldig gebruikt wordt in de
zorgsector. Dat deed hem denken aan een firma,
terwijl het toch over zijn kind ging

latie

e afdeling energiesnoeiers treedt
rwerk op als deskundige in
giebesparing. “Bij mensen thuis
de ik gratis energiescans uit in
acht van Fluvius. Als renovatieh analyseerde ik de energiescans
gebouwen en onderzocht ik wat
kort was aan glas of isolatie.
r kwamen er sociale energiepron bij en heb ik de commerciële
tie voor mijn rekening genomen.
ezoek ik nu verschillende werven
aal ik isolatiewerken binnen.”
doorsnee dag voor Luc start bij
fdeling renovatie. “Ik bekijk,
en met de verantwoordelijken,
verloop van de werven. Daarnaast
ik ook een aantal vaste taken
s facturatie, klantencontact, werbezoeken, opmetingen doen, het
ersteunen van de sociale projecn de energiescans.”
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ger werkte Luc bij vzw Buurt en
ot de sociale e conomieprojecten

WIE IS?

SABINE BRULEZ



Sabine studeerde af als
orthopedagoog en kon snel aan de
slag als woongroepbegeleider bij
OC Clara Fey in Brecht.



Ze is getrouwd en heeft 3 kinderen
die al allemaal het huis uit zijn.



Sabine woont op 5 minuten van
haar werk en komt altijd uitgerust
toe.



Haar vrije tijd spendeert ze het
liefst met haar vrienden en familie.
Om te ontspannen wandelt ze met
haar honden.

dichtbij maart 2020 | 11

Mensen zeggen
vaak: ‘Het moet
fantastisch zijn om de
dankbaarheid van de
kinderen te voelen’.
Maar dankbaar zijn ze
niet altijd

de campus”, vertelt Sabine terwijl ze
wijst naar de balkons die uitkijken
op de tuin. “Sommige kinderen gaan
elk weekend naar huis en sommigen
blijven voor langere periodes. De
term ‘internaat’ gebruik ik liever niet,
wegens achterhaald. Ze verblijven
hier. Enkele kinderen komen naar de
voor- en naschoolse opvang, maar
soms gebeurt het toch dat ze hier
eens overnachten, bijvoorbeeld in de
schoolvakanties. Ik noem ze trouwens
altijd ‘onze kinderen’ in plaats van
‘onze cliënten’. Een ouder wees me er
eens op dat het woord ‘cliënt’ veelvuldig gebruikt wordt in de zorgsector.
Dat deed hem denken aan een firma,
terwijl het toch over zijn kind ging.
Sindsdien gebruik ik het woord nooit
meer.”

Huishouden
Terwijl Sabine thee uitschenkt, vouwen er enkele jongeren naast ons de
was op. “Wanneer vrienden vragen
wat mijn job nu precies inhoudt, antwoord ik vaak dat ik een huishouden
run. Er zijn geen verplichtingen, maar
er zijn wel taken waarmee de kinderen kunnen helpen, zoals de tafel
dekken en koken. We proberen het
schoolse gevoel voor een deel achterwege te laten. Als ze willen bijleren,
groeien en ontwikkelen, ondersteunen we ze. Maar in de eerste plaats
moet het een plek zijn waar ze zich
op hun gemak voelen. Voor sommige
kinderen die hier geplaatst zijn, zijn
we het basisgezin en proberen we van
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hieruit het contact met hun thuis te
onderhouden. Ons doel is voornamelijk om er te zijn.”

Gocart
De kinderen zitten op dit uur bijna allemaal op school en het is rustig. “Dat
kan er ’s avonds wel anders aan toe
gaan”, lacht Sabine. “De avondspits
ligt tussen 17 en 19u. Na het eten en
wassen mogen de kinderen op bezoek
bij andere leefgroepen, ze mogen tv
kijken, gamen, ... Enkele jongeren
hebben zelfs hobby’s buitenshuis. Er
zijn wel afspraken, maar we gebruiken weinig vrijheidsbeperkende
maatregelen. Ze mogen gaan en staan
waar ze willen, maar we plaatsten
wel alarmen op alle deuren. Natuurlijk is dat niet zo leuk voor pubers die
zich al snel begrensd voelen, maar
voor jongere kinderen kan het net
veilig en vertrouwd voelen. Zo weten
ze dat we onmiddellijk naar hen komen. Aangezien ze vaak uit moeilijke
hechtingssituaties komen, hebben ze
nood aan die nabijheid.”
Onze blik dwaalt af naar de oude
kastanjeboom in de tuin. “In de
lente en zomer biedt ze schaduw
en in de herfst geeft ze ons kilo’s
kastanjes”, aldus Sabine. Her en der
rond de boom liggen fietsjes, steps
en gocarts verspreid. Een gezellig
zicht. Sabine beaamt: “We zouden
erop kunnen aandringen dat ze elke
keer na gebruik worden opgeruimd,
maar waarom? Een kind moet hier
het gevoel hebben dat het kan leven.

Toen mijn kinderen jong waren, lag
er ook overal in huis speelgoed. Dat
geeft kinderen het gevoel dat het hun
plekje is.”

Bed-bad-brood
Sabine werkt ondertussen 30 jaar
voor OC Clara Fey en heeft de zorg
zien evolueren. “In mijn begindagen
werd alles meer vanuit het buikgevoel
gedaan, de laatste 10 jaren kwam er
echter meer en meer regelgeving en
verantwoording bij kijken. De zorg
is geprofessionaliseerd. De slinger is
misschien iets te veel doorgeslagen
naar het administratieve, maar de
laatste tijd merk ik dat er opnieuw nadruk wordt gelegd op het creëren van
een positief leefklimaat. Het voornaamste blijft toch de 3-eenheid bedbad-brood, zoals we dat noemen.”

Zorgbudget
Een grote verandering die er in deze
regeerperiode aankomt, is dat de
budgetten niet meer naar de orthopedagogisch centra gaan, maar dat elke
minderjarige met een beperking een
bepaald budget krijgt, waarmee hun
ouders of verantwoordelijke alles van
zorg moeten aankopen. Sabine vreest
voor de dag dat ze sommige kinderen
zullen moeten weigeren: “Alles bij
elkaar lijkt het misschien een groot
budget voor een individu, maar in
de praktijk zou het erop neer kunnen komen dat ouders maar budget
hebben voor 4 nachten opvang per
week, terwijl ze er 7 nodig hebben.

Het strookt niet met mijn gevoel. In
feite is het een stiekeme besparing.
Momenteel wordt er geen onderscheid gemaakt naargelang budget:
wie meer nodig heeft, krijgt meer. We
proberen de aankomende veranderingen al grotendeels op te vangen
door te herorganiseren. Kinderen met
verschillende achtergronden zitten
samen in een diverse groep. Op die
manier kunnen we in ieders noden
blijven voorzien.”

Kelder
Het valt ons op dat Sabine alles weet
te relativeren en al het hele interview
lang met een grote glimlach voor ons
zit. “Ik ga heel graag werken. Ik hoor
vaak dat mensen die in de sociale
sector werken van een speciale slag
zijn. Het zwaarste aan onze job is
het werken in shiften. We zijn er dag
en nacht en dat tijdens weekends,
vakanties en feestdagen. Ik grap al
eens dat we de kinderen natuurlijk
niet even in de kelder kunnen steken
zodat ze vers blijven tot maandag.
Ze hebben de klok rond nabijheid en
zorg nodig. Als teamcoach probeer
ik de werk-privé balans van mijn
teamleden te bewaken, maar dat lukt
niet altijd.”

SOMA
Terwijl we foto’s maken, krijgen we
een jongen in het vizier die in de tuin
op een gocart rondrijdt. “Het lijkt zo
een schattige jongen, maar kijk eens
naar zijn lichaamstaal. Zijn houding

verraadt dat hij met frustraties zit”,
aldus Sabine. “Mensen zeggen vaak:
‘Het moet fantastisch zijn om de
dankbaarheid van de kinderen te voelen’. Maar dankbaar zijn ze niet altijd!
We krijgen vaak te maken met agressie. Daarvoor grijpen we terug naar
de beleidsrichtlijn ‘samen omgaan
met agressie’ (SOMA). Het is vaak niet
zo nuttig om frustraties te veel in te
tomen, ze zijn er sowieso. We zijn opvoeders, geen cipiers. Met een 16-jarig
meisje dat herhaaldelijk agressief
gedrag vertoonde, streefden we naar
herstel in het dagelijkse leven. We
lieten haar gewoon meedraaien in
de groep en zij kon dan op informele
momenten haar excuses aanbieden.
Niet altijd door iets te zeggen, maar
door te laten zien dat ze haar best
doet. Wij gaven haar in die eerste,
wat onzekere periode voldoende
complimentjes, zodat ze echt voelde
dat herstel mogelijk was.”

Ik vind je stom
Wanneer Sabine me naar buiten
begeleidt, wil ze nog een nuance toevoegen. “Stel je eens in de plaats van
sommige van deze kinderen. Hoe zou
jij je voelen, mocht je van de jeugdrechtbank verplicht worden om te
leven in een groep met andere kinderen die je van haar noch pluim kent,
onder voortdurende begeleiding? Ik
vind het niet abnormaal om van tijd
tot tijd te horen: ‘Ik vind je stom’.
Het is echt geen aangename periode
voor de meeste kinderen. Sommigen
zie ik jaren later terug op een opendeurdag met hun gezin. Ze zijn hier
als kinderen open gebloeid en komen
tonen hoe goed het gaat. Anderen zie
ik nooit meer. Ik denk dat ze die periode liefst zo snel mogelijk vergeten
of dat ze zich ervoor schamen. Het is
hier niet altijd goed of fijn. Moeilijke
periodes horen er ontegensprekelijk
bij.

ORTHOPEDAGOGISCH
CENTRUM CLARA FEY

SINT-JOB-IN-'T-GOOR

• OC Clara Fey is een

ondersteuningscentrum waar
kleuters, kinderen, jongeren
en (jong)volwassenen met een
lichte tot ernstige verstandelijke
beperking naar school gaan,
verblijven en gespecialiseerde zorg
ontvangen. Daarnaast zorgt OC
Clara Fey ook voor ondersteuning
van het gezin en/of de naaste
betrokkenen.

• OC Clara Fey is een vergunde

VAPH-instelling (Vlaams
Agentschap voor Personen met
een Handicap).

• De voorziening bestaat uit 4

campussen, Kristus-Koning, SintRafaël, Malle en Vorselaar.

• De oude gebouwen van campus

Sint-Rafaël gaan volgende jaar
onder de sloophamer. In de
paasvakantie van 2021 zouden de
nieuwe gebouwen gebruiksklaar
moeten zijn. Ook op de campus
Kristus-Koning komt er in de
zomer van 2020 een nieuwbouw.

GESPOT
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Keek je wel eens naar Bake Off Vlaanderen
op VIER? Minstens even spannend ging
het eraan toe op de Bake Off van woonzorgcentrum Mariatroon in Dendermonde.
Animator Katrien Smekens en ergotherapeut A
 ngelique Deuwel organiseerden een
bakwedstrijd die op bijzonder veel bijval
kon rekenen. K
 atrien: “Het doel was een
samenwerking tussen zowel medewerkers
als bewoners en hun familieleden in 1 verbindende activiteit.” In totaal schreven 12

personen zich in. De jury, die bestond uit
bewoners en de voedingsdeskundige van het
woonzorgcentrum, beoordeelden de taarten
op smaak en uitzicht en gaven een score
op 5. Zorgkundige Shana Bonnarens kwam
als winnares uit de bus. “Maar eigenlijk had
iedereen prijs”, aldus Katrien. “We kregen
een prachtig dessertbuffet en er kwamen enkele oude recepten naar boven uit de tijd dat
onze bewoners zelf nog bakten.”

 Ge e rt De Rycke  Ve e rle Friss e n
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DE PIONIER

Taalatelier
Talen zijn niet meer populair.
Aan de hogeschool kozen er
in het academiejaar 20172018 23% minder 18-jarigen
voor een taalopleiding dan 5
jaar eerder, blijkt uit onderzoek van de VUB. Ook in
de nieuwe leerplannen van
2019 werd er gesproken van
een uur minder Nederlands
in het secundair onderwijs.
Als taalleerkrachten sloegen
we de handen in elkaar en
initieerden we een taalatelier
waar we verschillende talen
combineren in 1 les. Elke
donderdag en vrijdag staan
we in het taalatelier 2 uur met
2 leerkrachten voor de klas.
We combineren Nederlands
met Engels of Frans. Voor
veel leerlingen was het een
voornemen voor 2020: beter
worden in Frans. Onze leerlingen zijn vaak anderstalig.
Via het taalatelier versterken we hun kennis van het
Nederlands, maar hebben we
ondertussen ook aandacht
voor een nieuwe taal.
In elk taalatelier gaan we creatief met taal om. We nemen
het leerproces in handen en
krijgen veel vrijheid van het
directieteam om onze eigen
visie op taal te ontwikkelen.
We putten uit een potje aan
ideeën die we doorheen de
jaren verzamelden. Onlangs
was het poëzieweek. We
deden aan ‘theelezen’: het
interpreteren van gruis in je

lege theekop. In een boek
zochten de leerlingen op
welke betekenis er samenhing met bepaalde figuren en
vervolgens maakten ze er een
gedicht over. Ook schreven ze
al een hele ‘Joepie’ bij elkaar,
inclusief liefdesadvies.
Verleden schooljaar waren
er veel tekorten voor het vak
Frans. Dit schooljaar zien we
een enorme leerwinst. We
doen niet gewoon oefeningen, maar leren de onderliggende structuur van een taal
kennen. Voor ons is het een
enorme beloning als een leerling verbetert in een taal. We
merken dat ze de taal spontaner en vaker gebruiken.
We krijgen al eens een ‘bon
weekend’ te horen. Tijdens
ons Winterfeest kregen we ze
zelfs zover dat ze een Frans
liedje zongen voor alle ouders, leerkrachten en de directie. Na een opdracht in de
voorleesweek, waar de leerlingen kennismaakten met
fragmenten uit boeken, bleek
dat ze die boeken achteraf
opzochten in de bibliotheek.
Niet evident voor tieners die
steeds minder lezen.
Niet alleen voor de leerlingen
vormen de taalateliers een
meerwaarde. We ontdekten
van elkaar andere manieren van lesgeven, iets waar
we vroeger alleen in onze
stageperiode van konden
profiteren.

Er is minder schroom
om een taal te
spreken. We krijgen
al eens een ‘bon
weekend’ te horen

 Livine Van Belle, leerkracht Frans en Engels, startte

samen met haar collega-leerkrachten Nederlands,
Delfien Vandevelde en Maud Sterckx, een taalatelier op
donderdag en vrijdag in Benedictuspoort Ledeberg. Ze
combineren afwisselend Nederlands met Frans en Engels
en leren taal op een actieve en creatieve manier aan.
Meer info bij: livine.vanbelle@benedictuspoort.be
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v.l.n.r. op de foto: Maud Sterckx, Livine Van Belle
en Delfien Vandevelde

DOSSIER

Een gezond lichaam
in een gezonde werkplek
DICHTBIJ GAF DRIE COLLEGA’S
EEN ERGONOMISCH DUWTJE IN DE RUG

Het kraakt en het scheurt, het piept en het zeurt. We doen zware taken in allerlei domeinen.
Al tillend in de zorg, al bukkend in het kinderdagverblijf, al snoeiend in een maatwerkbedrijf of
al zittend in de administratie. Verkeerd bewegen is even belastend als niet bewegen.
Dichtbij lanceerde daarom een wedstrijd rond ergonomie en selecteerde 3 werkplekken voor een
heuse ergonomische upgrade. Preventieadviseur Geert Aerens: “4 van de meest voorkomende
beroepsziektes in België zijn ergonomisch van aard.” Met behulp van Geert, Lyreco en de
Vlaamse Ergonomie Vereniging stelden we daarom enkele tips samen voor ergonomische
aanpassingen op het werk. Jullie ruggen zullen ons dankbaar zijn.
 Benus  Veerle Frissen & Nikkie Steyaert  Veerle Frissen, Veerle De Bent, Leslie Van Der Vreken & Paulien Vermeiren
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Wiskundelerares An-Sofie De Reghel
LERAARSKAMER, BUSO SINT-GREGORIUS IN GENTBRUGGE
Situatie voor de aanpassingen

Situatie na de aanpassingen

Tafelhoogte is niet instelbaar.
Een instelbare werkhoogte in
functie van de lichaamslengte is
aanbevolen.
 Stoelen zijn niet aangewezen voor
bureauwerk.





Voor

VOOROVERGEBOGEN
OP ONAANGEPASTE STOELEN

Als leerkracht brengt An-Sofie enorm
veel uren al zittend achter een pc
door in een onaangepaste werkruimte. “Onze leraarskamer is multifunctioneel uit noodzaak. We eten,
ontspannen, bereiden lessen voor
en typen verslagen, allemaal in een
ruimte die veel te klein is voor de 100tal leerkrachten die de ruimte actief
en in wisselende bezetting gebruiken. Vaak is het rennen naar een vrij
plekje aan één van de computers.”
En hier knelt het schoentje. “Mijn
collega’s zitten vaak voorovergebogen
aan hun werkplek op onaangepaste
stoelen. De lange tafel tegen het raam
is eigenlijk te hoog om zittend te
werken maar ook te laag om staand
te werken. We probeerden de pc’s
op een verhoogje te zetten, maar
die tijdelijke oplossing bood geen
soelaas. Bovendien verdwenen de
schaarse degelijke bureaustoelen die
we bezaten in de Bermudadriehoek
die onze leraarskamer is. Een aangepaste werkruimte zou ons helpen om
relaxter voor de klas te staan.”
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Na

ERGONOMISCH ZITTEN
EN RECHTOPSTAAND WERKEN

Zit-sta oplossing om de werkplek op een
comfortabele werkhoogte te plaatsen.
 Antivermoeidheidsmat: voorkomt
vermoeidheid bij het staand werken door
subtiele bewegingen en het verplaatsen van
het lichaamsgewicht te stimuleren.
 Ergonomische kruk: stimuleert een actieve
werkhouding. Is instelbaar op verschillende
hoogtes.

oplossingen bij iedereen doordringen.
Ikzelf kan zeer lang en in een natuurlijke houding op de
De smeekbeden van
ergonomische kruk
het lerarenteam OV4,
werken. Ter variatie
waar An-Sofie deel van
sta ik recht aan de
uitmaakt, vonden de
zit-sta oplossing,
weg naar onze mailbox.
meestal niet langer
We trokken naar de
dan 20 minuten. Het
In
het
begin
merkte
leraarskamer van BuSO
is sowieso een fijne
ik wat schroom bij de
Sint-Gregorius met onder
afwisseling. Ik denk
onze arm het bedrijf
andere leerkrachten
dat er nog marge
Lyreco en onder hun arm
om de nieuwe
is om bewuster te
enkele producten die het
kiezen voor staand
opstelling uit te
computerwerk beloofden
werk. Zitten is
testen. Ondertussen
te verbeteren. Het resultenslotte het nieuwe
hoor ik vanuit alle
taat na enkele dagen?
roken. Wie denkt er
An-Sofie: “In het begin
hoeken enthousiaste
bij plotse rugklachmerkte ik wat schroom bij reacties
ten aan voortdurend
de andere leerkrachten
computerwerk in
om de nieuwe opstelling
een verkeerde houuit te testen. Ondertussen
ding? In overleg met
hoor ik vanuit alle hoeken enthouonze preventieadviseur op school,
siaste reacties. De ergonomische
zullen we via sensibilisering bewekruk zit verrassend goed. Toch merk
ging en afwisseling aansporen.”
ik dat mijn collega’s – mezelf inclusief – nog vaak teruggrijpen naar
de computers met de onaangepaste
stoelen om zittend te werken. Het zal
tijd vragen vooraleer de voorgestelde

Ergonomie

Voorkomen is beter
dan genezen

ZIT JE GOED?
Heb je al een goede bureaustoel, maar ervaar je
toch rug, nek- en of polsklachten? Onderstaande
tips kunnen je helpen om je bureaustoel beter af te
stellen.

1



VERSCHOON het liggend kindje op een tafel
die in hoogte verstelbaar is (90-105 cm,
verschoningskussen inbegrepen). Enkel een tafel
met een vaste hoogte beschikbaar? Stel ze af voor
de grootste persoon en voorzie een verhoogje voor
kleinere personen.



AANKLEDEN doe je op een verschoningstafel of via
de ‘galante ridderhouding’ (1 knie steunt op de
grond, de andere knie staat vooruit) voor grotere
kinderen.



OPBERGEN van kleren, luiers en verzorgingsartikelen
gebeurt best op een hoogte van 100-145 cm (tussen
heup en schouder). Speelgoed kan opgeborgen
worden in meubilair op wieltjes zodat je het
makkelijk kan verplaatsen.



ZITTEN op dezelfde hoogte van de kinderen is fijn,
maar wissel bij het spelen op de grond regelmatig
van zithouding. Gebruik comfortabele kussens
of eventueel een naar voor hellende vloerplaat
die het bekken kantelt, voor een natuurlijke
kromming van de rug.



FLESVOEDING voor baby’s geef je in een aangepaste
zetel met hoge rugleuning. Plaats je voeten
mooi recht op de grond. Zorg voor lange, brede
armleuningen die je voorarm ondersteunen
en schouder ontlasten. Of gebruik een
borstvoedingskussen als hulpmiddel.



BUK vanuit de heup zodat je een holle rug maakt.
Nog beter is om door de knieën te buigen.
Verminder de druk op de wervelkolom door met
één hand op een tafel of stoel voor je te steunen.
Laat speelgoed verzamelen door de kinderen zodat
je zelf niet te veel moet bukken.



TIL een klein kindje op via de galante
ridderhouding (zie eerder). Je zet het eerst op je
knie en staat erna recht. Als je een groter kind
optilt, buig je best door de knieën. Zet de benen uit
elkaar en duw je poep naar achter als je een kind
uit een laag bedje of park tilt.

Zithoogte:

BEKKEN HOGER DAN DE KNIEËN

Zorg dat je met de voeten plat op de grond kan
steunen en stel dan de zithoogte van je stoel in. Het
bekken moet daarbij iets hoger komen dan de knieën
zodat de hoek tussen romp en bovenbenen groter is
dan 90°. Dat noemt men een open heuphoek die een
natuurlijke houding van de rug toelaat.

2

TIPS VOOR
KINDERVERZORGERS EN
KLEUTERLEIDERS

Zitdiepte:

EEN VUIST RUIMTE IN DE KNIEKUIL

Ga goed achteraan je stoel zitten. Met je rug tegen
de rugleuning zou er nog een vuist ruimte moeten
overblijven tussen de rand van de stoel en de kniekuil.
Zo ontstaat er geen onaangename druk die bloedvaten
of zenuwen afknelt.

3

Lage rugsteun:
BOVEN DE BROEKSRIEM

De steun in de lage rug heeft best een bolle vorm. Die
past dan goed in de natuurlijke holle kromming van de
lage rug. Deze kromming kan je voelen door de handen
boven de broeksriem te plaatsen. Daar zou je ook de
steun van de rugleuning moeten ervaren.

4

Rugleuning:

BEWEGINGSMECHANISME INSTELLEN

Een bewegende instelling van de rugleuning van
de stoel wordt aanbevolen. Belangrijk daarbij is dat
de weerstand van bewegen wordt afgesteld op je
lichaamsgewicht. Wie zwaar is, heeft een stroevere
weerstand nodig dan wie licht is om toch nog
voldoende steun in de rug te ervaren.

Ergotherapeuten Brenda Claesen,
Jill Jacobs en Karmen Scholts
AFDELING VIA VAN ZORGGROEP SINT-KAMILLUS IN BIERBEEK
v.l.n.r. Jill, Brenda en Karmen

Voor

PIJNLIJKE EN TINTELENDE ELLENBOGEN,
STUGGE POLSEN EN RUGKLACHTEN

Na

WEG KLACHTEN!

Een tweetal weken na de installatie
Brenda: “Ik spreek in naam
van diverse hulpmiddelen om
van mezelf en twee collegahet computerwerk voor de 3
ergotherapeuten die samen moeten
ergotherapeuten te verlichten,
werken aan 1 bureau. Misschien vind
“polsen” we of er verbetering is van
je het vreemd dat wij, dé experten
hun fysieke kwaaltjes. Brenda: “We
wat betreft ergonomie, problemen
zijn vooral heel erg verbaasd over
ervaren. We dragen ergonomie hoog
de verrassend goede werking van
in het vaandel, maar slaagden er niet
de muismat met polsondersteuning.
in om onze werkplek ergonomisch
In het begin waren we een beetje
aangenaam te maken. De reden
sceptisch. Hoe zou zo een simpel
is voornamelijk dat er te weinig
muismatje nu onze polsen vooruit
middelen zijn om onze werkomgeving
helpen? Maar effectief, sindsdien
aan te passen aan drie verschillende
hebben we geen klachten meer. Ook
individuen. Het gevolg? We hebben
voor ons toetsenbord ontvingen we
last van pijnlijke en tintelende
een ondersteunend matje. Aangezien
ellenbogen, stugge polsen en
we alle drie van verschillende lengte
rugklachten, ondanks dat we alle drie
zijn, maakt de extra voetensteun het
bezige bijtjes zijn. Onze stoelen zijn
mogelijk om elk in een aangepaste
niet aangepast zodat we doorzakken,
houding aan dezelfde computer te
pijn hebben in onze onderruggen
werken. Onze twee recuperatiestoelen
en ook onze nek en schouders het
werden vervangen door een zitbal,
regelmatig hard te verduren krijgen.
die een actieve zithouding toelaat.
Onze computerschermen zijn niet in
Onze bureaustoel was al goed,
hoogte verstelbaar. Voor de kleinste
maar stond niet juist afgesteld,
collega betekent
waardoor we kampten
dat omhoog kijken,
met schouderklachten.
voor de grootste
Dankzij enkele tips
omlaag. Het gevolg
zijn die problemen nu
laat zich makkelijk
verholpen. Tot slot werd
raden: nekpijn
ook onze laptop op een
We dragen ergonomie
na een uurtje.
‘riser’ gezet, opdat ze
hoog in het vaandel
Ook onze polsen
op de juiste hoogte zou
worden niet goed
staan voor onze ogen.
maar slaagden er
ondersteund.”
Aanvullend kregen we
niet in om onze
een extern toetsenbord
werkplek ergonomisch
en muis om het werken
aangenaam te maken.
aan de laptop te
Dit initiatief kwam als
vergemakkelijken.”

geroepen
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Situatie voor de aanpassingen
2 niet in hoogte verstelbare stoelen: niet
geschikt voor lang bureauwerk.
 De laptop staat te laag: niet afgesteld op
ooghoogte en armen moeten een onnatuurlijke
hoek maken.
 Bureaustoel staat te laag afgesteld: armen
worden getild.


Situatie na de aanpassingen
Zitbal: voor een actieve zithouding.
Laptop riser: laptop staat op een juiste
werkhoogte voor de ogen. Gebruik een extra
toetsenbord en muis om ook de armen te
ontlasten.
 Bureaustoel: de armleggers op dezelfde hoogte
als het bureaublad. Stel de zithoogte zo in dat
de armen een hoek van 90° maken.
 Voetensteun: benen staan in een hoek van 90°.
 Muismat met polssteun en toetsenbord met
polssteun voor extra ondersteuning.



Ergonomie

TIPS VOOR

TIPS VOOR

A walk a day,
keeps the doctor away

Jong geleerd
is oud gedaan

KANTOORMEDEWERKERS
OM MEER TE BEWEGEN

Uit een onderzoek van Fellowes uit 2019 blijkt dat
95% van de kantoormedewerkers vindt dat ze te veel zitten.
81% zit meer dan 4 uur neer, 40% spendeert zelfs meer dan 7
uur op hun bureaustoel. De gevolgen op lange termijn laten
zich raden: meer pijnklachten en ziekteverzuim. 4 van de
meest voorkomende beroepsziektes in België zijn trouwens
ergonomisch van aard. Preventieadviseur Geert Aerens
van de Centrale Diensten Broeders van Liefde geeft enkele
eenvoudige tips om meer te bewegen.











Blijf niet te lang zitten, sta elk half uur even op om kort
rond te wandelen.
Wissel staand en zittend werken met elkaar af. Telefoneer
bijvoorbeeld eens staand.
Zet de printer wat verder weg zodat je verplicht bent om op
te staan.
Spring eens binnen bij een collega op een andere
verdieping in plaats van te mailen of te bellen.
Maak een wandeling in de pauzes, een blokje om is ideaal.
Neem je koffiepauze al staande. Installeer eventueel
statafels in de eetzaal.

VERZORGEND
PERSONEEL

Zorgkundigen moeten veel tillen, trekken
en duwen, vaak met een gebogen rug. Dat zijn
statische houdingen die al snel vermoeiend worden.
Een rechtstaande werkhouding is veel langer vol
te houden. Vandaar dat een elektrisch hoog-laag
bed standaard zou moeten zijn in de zorgsector.
Wat je volgens de Vlaamse Ergonomie Vereniging
als zorgverlener vooral in het oog moet houden
bij het verplaatsen van een patiënt is dat je zoveel
mogelijk gebruik moet maken van de eigen krachten
van de patiënt. Dat is minder belastend voor de
zorgverlener, maar zorgt er ook voor dat de patiënt
langer mobiel blijft. Om goed in te schatten wat
een persoon nog kan, zijn er vijf mobiliteitsklassen.
In klassen A en B zijn de patiënten nog actief of
kunnen ze zich met een hulpmiddel verplaatsen.
In klassen C en D is er meer hulp nodig van de
zorgverlener bij het verplaatsen. Klasse E betekent
dat de patiënt zeer immobiel is. Als zorgverlener
kies je dus de gepaste hulpmiddelen al naargelang
de mobiliteitsklasse. Ook wanneer de patiënt
nog redelijk actief is, kan je als zorgverlener baat
hebben bij de volgende tips:


Wil je weer weten over
ergonomische kantoorspullen
of zou je graag je werkplek
inrichten? Neem vrijblijvend
contact op met Lyreco.
Limburg & Vlaams-Brabant:
Michael Bynens - tel 0497/497602
Antwerpen & Brussel, Wallonië:
Sjoerd Peeters - tel 0478445003
Oost-Vlaanderen:
Leslie van der Vreken - tel 0473291182
West-Vlaanderen:
Delphine Vanacker – tel 0473/291003







Bij het wassen dient men statische houdingen te
vermijden. Dat kan door gebruik te maken van
een elektrisch verstelbaar bed, een HOOG-LAAG BAD
of een HOOG-LAAG DOUCHESTOEL.
Gebruik een STEUNKOUSSLIDE. Dat is een handig
hulpmiddel om steunkousen aan te trekken.
Vanaf mobiliteitsklasse C is het aangeraden
om gebruik te maken van een GLIJZEIL dat onder
de patiënt geschoven wordt voor verplaatsing
binnen het bed. Een TILLIFT is nodig voor
verplaatsingen uit het bed.
Zorg voor VOLDOENDE PERSONEELSBEZETTING. Het
aantal ongunstige houdingen van de rug neemt
met 33% af wanneer er voldoende medewerkers
zijn.

Meer weten? Bekijk ook enkele instructiefilmpjes
specifiek voor de zorgsector op
www.dichtbijmagazine.be.
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Boekhoudster Nathalie Delnest
ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM HUIZE TERLOO IN BELLINGEN
Situatie voor de aanpassingen

Situatie na de aanpassingen

Zitbal met vast frame:
zithoogte t.o.v. het beeldscherm
is te laag.
 Geen rug- en armleuning:
pijnlijke rug en schouders.
 Geen polsondersteuning.
 Positie aan hoektafel is niet
ideaal.





Voor

RUG-, NEK- EN SCHOUDERKLACHTEN

ik was vastberaden iets te vinden. Via
mijn beste vriendin, die als opvoeNathalie: “Vier jaar geleden werd ik
der in Huize Terloo werkt, hoorde ik
gediagnosticeerd met de ziekte van
dat daar een vacature boekhouding
Berchterew (spondyloartritis), een
openstond. Ik nam de hele website
reumatische aandoening die chronivan de Broeders van Liefde door en
sche ontsteking en pijn veroorzaakt.
voelde meteen een klik met de missie,
Ik heb toen heel lang moeten revalivisie en grondstroom. Op 21 juni
deren: het eerste jaar kon ik nauwe2019 waagde ik mijn kans en ging
lijks stappen. Tijdens die revalidatie
ik solliciteren. De mensen aanwezig
werd ik ontslagen door mijn vorige
op het gesprek waren heel begripwerkgever, omdat hij mij geen gepast
vol en twee maanden later kreeg ik
werk kon aanbieden en niet wilde
het goede nieuws te horen: ik werd
wachten tot het einde van mijn revaliaangenomen! Ik ben heel dankbaar
datie.” Nathalie ging daarom op zoek
voor de kans, want ik doe mijn werk
naar nieuw werk, maar dat verliep
heel graag. Momenteel
niet van een leien dakje.
gaat het best goed, maar
“Ik ben van nature een
ik heb nog steeds veel
heel eerlijk persoon, en
klachten in mijn rug,
ik vertelde op sollicitaties
nek en schouders. Ook
dan ook altijd over mijn
mijn handen, polsen en
diagnose. Vaak kreeg ik
Bij mijn zoektocht
benen doen na verloop
vlakaf te horen dat ze
van tijd pijn. Ik hoop
naar
werk
kreeg
ik
geen zieke persoon wilmet een ergonomisch
vaak te horen dat ze
den aannemen. Ergens
uitgeruste werkplek
geen zieke persoon
kon ik dat wel begrijpen,
die pijn te verlichten,
maar het maakte het
wilden aannemen.
zodat ik mijn werk zo
daarom niet minder
Maar ik was
optimaal mogelijk kan
pijnlijk om te horen. Ik
uitvoeren.”
wilde zo graag werken en vastberaden iets te

vinden
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Monitorstandaard: ooghoogte gelijkstellen met de
bovenkant van het scherm voorkomt nekspanning.
 Bureaustoel met armleuningen ter ondersteuning.
(Op de foto is een tijdelijk exemplaar te zien.)
 Ergonomische muis ter vermindering van druk in
de pols.
 Voetsteun: benen in de juiste positie houden.

Na

EEN MERKBAAR VERSCHIL

Nathalie kreeg van Lyreco een
ergonomische muis, een voetensteun
en een monitor riser. Daarnaast krijgt
ze binnenkort nog een ergonomische
stoel. “Ik heb de spullen nu enkele
dagen uitgetest en ik merk echt
het verschil. De monitor riser zorgt
ervoor dat mijn scherm nu op
ooghoogte staat, waardoor mijn
nek minder belast wordt. Na een
hele dag achter de computer, voel
ik alvast het verschil met vroeger.
De voetensteun houdt mijn benen
in een goede positie. Waar ik
momenteel het meeste baat bij heb,
is de ergonomische muis. Het was
in het begin even aanpassen qua
gebruik, maar hij is echt geweldig!
Pas nu besef ik ten volle hoe mijn
pols bij mijn gewone muis constant
onder spanning stond. Binnenkort
wordt mijn ergonomische bureaustoel
geleverd. Hij zou dezelfde positieve
effecten als de zitbal hebben, maar
dan met de extra voordelen van meer
rug- en armsteun. Ik kijk er alvast
hard naar uit.”

 Ni kki e S teya e r t |  Ve e rle Fri ssen

AAN HET WOORD

rs
Oceaanroeiengen
li
en oud-leerPaulus
van Sint-

Damien & Bernard Van Durme

“GESTRIPT VAN ALLE COMFORT

KOM JE TERUG TOT

DE ESSENTIE”

Je zag hen misschien op televisie of in de krant: de broers die in 40 dagen de oceaan
overstaken in een roeiboot. Slaaptekort, spierpijn, barre weersomstandigheden
en een digitale detox: een spannend avontuur of gekkenwerk? Dichtbij sprak met
Damien en Bernard Van Durme, oud-leerlingen van Sint-Paulus, over hun drijfveren,
passies en broederschap. “Op een boot heb je veel tijd om na te denken, dat is
confronterend én verhelderend. Wij leven vaak met zoveel ballast.”

“We waren blij verrast toen we hoorden dat Dichtbij een interview met
ons wilde doen,” steekt Bernard van
wal wanneer we hem en zijn broer
Damien ontmoeten in de roeiclub
KRSG te Gent. “We hebben mooie herinneringen aan onze lagere schooltijd
op Sint-Paulus in Gent. Ik herinner
me nog levendig mijn favoriete bewegingsles ‘de reis rond de wereld’. De
hele turnzaal werd volgestouwd met
obstakels en je mocht de grond niet
aanraken omdat dat de oceaan was.
Je moest springen van de bok naar de
plint, dan klimmen over een touw,
vallen op een mat… Ik voelde mij
dan zo vrij. Het is ook aan jezelf om
te kiezen welke beweging je uitvoert,
zolang je maar veilig aan de overkant
raakt. Dat probleemoplossend denken, werkt voor ons. Daarnaast moest
je soms met twee zijn om de obstakels
te overwinnen. Allemaal heel toepasselijk voor ons roeiavontuur, als ik er
nu op terugkijk.”

dichtbij: Vertel ons iets meer over
jullie passie voor roeien…
Damien: “Ik roei al sinds 2002,
positie stuurboord. Ik deed ook veel
wedstrijden. Bernard was bezig met
verschillende andere sporten, maar
toen hij stopte met voetbal werd hij
wel nieuwsgierig naar het roeien.
Onze coach zag al snel potentieel en
overtuigde hem om ook bij de club
aan te sluiten. Er werd toen meteen
beslist dat hij bakboord ging leren,
zodat wij als duo konden roeien. Dat
hebben we vanaf dan altijd gedaan.
Ik nam zelf deel aan 3 WK’s. De
volgende stop was de Olympische
Spelen, maar daar moet je enorm veel
voor opofferen. Dus we zochten een
andere uitdaging: de Atlantic challenge kwam als geroepen.”

dichtbij: Waar ontstond dat idee
om de oceaan over te varen?
Bernard: “Damien hoorde op een
trouw een vriend vertellen over een
collega die wilde deelnemen aan de
Atlantic Challenge. Op dat moment
was het eigenlijk al beklonken. We
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zijn samen naar de start van de vorige
editie gaan kijken, enerzijds om te
kijken wat we konden verwachten,
anderzijds om er zeker van te zijn
dat het idee realistisch was en niet
gewoon een fantasie in ons hoofd.
Toen we de roeiers zagen vertrekken,
wisten we dat we het jaar daarop opnieuw aan de startlijn wilden staan,
maar dan als deelnemers.”

dichtbij: Jullie familie moet wel
onder de indruk geweest zijn van
zo’n onderneming...
Damien: “Onze ouders hebben ons
altijd gesteund, maar ze waren wel
bezorgd. Mama is apotheker en zij
heeft ons geholpen met het samenstellen van onze medicatiekit: een
gigantische zak van 6 kilo. Onze
vader zat dan weer erg in met het feit
dat wij fysiek zouden afzien. Maar ze
waren beiden wel supertrots, zeker
wanneer het tijdens de voorbereidingen tastbaar werd. Een boot, een
artikel in de krant, … We hebben het
project ook gedaan onder de naam
‘Van Durme brothers’. De roeitocht
heeft onze familie dichter bij elkaar
gebracht. Wat initieel een project was
van ons tweetjes, werd zo een beetje
een familieproject, met daarnaast
veel steun van vrienden en sponsors.
Dat is sowieso een van de mooiste
dingen die we uit het hele verhaal
kunnen meenemen.”

Prijskaartje
dichtbij: Hebben jullie veel tijd
gestoken in de training?
Damien: “Het grootste deel van de
deelnemers heeft geen roeiervaring.

Ze hebben het idee én een geldschieter en leren dan roeien. Bij ons ligt
dat natuurlijk anders. We kregen van
sportdokter R. de Gendt een screening en trainingsschema op maat,
maar daarnaast hadden we nog tijd
om te focussen op andere zaken.
Zo hebben we allebei heel veel tijd
gestoken in het bouwen van de boot,
maar dat moest ook als we hem op
tijd af wilden krijgen. We hebben er
soms wel op gevloekt, maar achteraf gezien was het heel handig. We
konden de kosten drukken en als er
een technisch defect was tijdens de
race, wisten we meteen hoe we het
moesten verhelpen.

dichtbij: Is het een dure onderneming om deel te nemen aan de
challenge?
Bernard: “De oceaan overroeien
komt met een prijskaartje. Het hele
project heeft ons ongeveer 150.000
euro gekost. Een derde van dat bedrag hebben we reeds terugverdiend
door onze sponsors. Onze ouders
hebben ons ook een bedrag voorgeschoten. Toch zitten we nog met
een groot gat in onze begroting. We
zouden de boot graag houden, maar
als we geen sponsors meer vinden,
zullen we hem moeten verkopen. Het
is een hele goede boot, we verwachten wel dat de verkoop ervan ons uit
de kosten brengt.”

dichtbij: Jullie steunen met jullie
project ook een goed doel: Handicap International. Hoe past dat in
het financiële plaatje?

Ik had niet verwacht dat ik zoveel zou
reflecteren over het leven. Maar als je niets
hebt dan tijd, komen die essentiële vragen
vanzelf boven drijven

Damien: “Wij wilden graag iets
bijdragen met ons project en een goed
doel zorgt natuurlijk ook voor meer
visibiliteit. Sommige deelnemers
gebruiken eerst al het geld dat er binnenkomt om de kosten van het project
te dekken, en gebruiken de overschot
voor het goede doel. Wij wilden het
toch wel iets anders doen, omdat we
geen valse beloftes wilden maken.
Daarom hebben we een crowdfunding
opgestart met als doel 10.000 euro
voor Handicap International. We zitten momenteel aan 12.000 euro.”

dichtbij: Waarom Handicap International?
Bernard: “We twijfelden over een
goed doel rond milieu of rond mensen, het moest alleszins iets zijn waar
we achter stonden. Als productontwikkelaar en orthopedisch technoloog sloot Handicap International
het meest aan bij onze persoonlijke
interesses. Ze werken bijvoorbeeld
aan het 3D drukken van prothesen,
dat ligt dicht bij ons werkveld. Ook
houden wij van het meetbare: de
organisatie kon ons echt met cijfers
aantonen wat die 10.000 euro allemaal kon doen voor de mensen. Het
geeft veel voldoening te weten dat
je mensen helpt, terwijl je iets doet
waarvan je houdt.”

Italiaan
dichtbij: Wat was jullie grootste
angst toen jullie vertrokken?
Bernard: “Het slaaptekort en de
bijhorende hallucinaties. We namen
telkens korte rustpauzes, maar er was
nooit sprake van echt doorslapen. Op
een gegeven moment zag ik gewoon
dingen die er niet waren. Zo vroeg
ik Damien eens in paniek waar de
Italiaan naartoe was. In mijn waanbeelden had ik mezelf wijsgemaakt
dat wij nog een derde passagier aan
boord hadden. Heel gek en beangstigend dat je zo hard de controle over
jezelf kan verliezen. Gelukkig waren
we op zo’n momenten met twee, we
hadden altijd iemand die een oogje in
het zeil kon houden.”

Door slaaptekort ging ik hallucineren.
Het is beangstigend dat je de controle
over jezelf zo kan verliezen

Damien: “Ik had eerder schrik dat
ik me zou vervelen. Dat ik midden in
de tocht plots zou denken: ‘waar ben
ik mee bezig?’ Er waren veel mensen
betrokken bij het project: familie,
vrienden, sponsors, … We wilden hen
natuurlijk niet teleurstellen. Maar
zonder motivatie is het onmogelijk
om door te bijten, daarvoor is het
fysiek en mentaal gewoon te zwaar. Je
moet het intrinsiek echt willen.”

dichtbij: We kunnen niet anders dan de link leggen met de
40-dagentijd die momenteel loopt…
Damien: “Daar kunnen we inkomen.
Het was ook echt afzien. Even teruggaan naar de basis, gestript van luxe
en comfort. Dat heeft als keerzijde dat
je terug naar de essentie gaat van het
leven en veel tijd hebt om te reflecteren over wat belangrijk is. Je kan
het zeker een moment van bezinning
noemen, maar niet meteen uit religieuze overwegingen. Voor mij was het
meer een ‘reset’ van het drukke leven,
alle ballast van me afgooien en enkel
denken aan slapen, eten en roeien.”
Bernard: “Terwijl je roeit, heb je heel
veel tijd om na te denken. Ik besliste
altijd op voorhand waarover ik ging
dagdromen, zodat ik iets had om me
af te leiden van de fysieke pijn. Ik
had niet verwacht dat ik zoveel zou
reflecteren over het leven, over wie
ik ben en hoe ik mensen kan helpen
en inspireren. Maar als je niets hebt
dan tijd, komen die essentiële vragen
vanzelf boven drijven.”

dichtbij: Jullie hebben schoolgelopen in Sint-Paulus, een katholieke
school. Hoe staan jullie tegenover
geloof?
Damien: “Wij zijn katholiek opgevoed. Tot ons elfde jaar waren we
zelfs misdienaar in de Sint-Pauluskerk. We hebben van jongs af aan
meegekregen dat niet alles gegeven
is, dat er iets groter is dan het hier en
nu. Maar ik zou ons vandaag geen
praktiserend christen noemen. Ik
geloof bijvoorbeeld meer in sociaal
ondernemerschap, in actie ondernemen om mensen te helpen. Ik kan me
minder vinden in tekst of bezinning.”
Bernard: “Ik sluit mij aan bij
Damien, al waren er wel momenten
tijdens de zwaardere nachtshiften,
dat ik op zoek ging naar motivatie en
dacht aan mensen die ik ben verloren
of die uit het leven zijn gestapt. Door
de vermoeidheid en de grootsheid
van de gigantische sterrenhemel voel
je een soort energie die niet rationeel
te verklaren valt. Ook wanneer we
veilig uit gevaarlijke situaties raakten, had ik het gevoel dat er iemand
over me waakte. Zo was er een vogel
die ons gedurende enkele weken
heeft gevolgd en vaak tevoorschijn
kwam na zware momenten. Voor mij
voelde dat aan alsof iemand dierbaar
bij me was en me steunde.”
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Als je midden op de oceaan
dobbert, voel je je een deel van
een groter geheel. Je bent één
met de natuur

Burger met friet
dichtbij: 24/7 samen in een kleine
roeiboot, dat was vast niet altijd
even gemakkelijk…
Bernard: “We kennen elkaar heel
goed, dat is ons voordeel als broers
natuurlijk. Maar we hebben elkaar
op de boot toch op een andere en intensere manier leren kennen. Voor de
start hebben we allebei een analyse
gekregen van een psycholoog, zodat
we wisten hoe we ons het best konden voorbereiden op de tocht en hoe
we elkaars en ons eigen gedrag beter
konden inschatten. Damien is iemand die extreem prikkelbaar wordt
wanneer hij vermoeid is. Ik word dan
weer zeer emotioneel. Je moet daar
rekening mee houden. We waren ook
vaak te vermoeid of te gefrustreerd
om echt te discussiëren. Daarom
maakten we gebruik van een lijst met
emoticons. We hadden allebei een
kleur, en duidden de gepaste emotie
aan op het papier wanneer onze shift
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erop zat. Zo konden we elkaar vertellen hoe we ons voelden en elkaar de
ruimte geven om daar even over na te
denken.”
Damien: “Als broers kan je je zoveel
meer permitteren. We zijn soms echt
hard voor elkaar, maar we vergeven
ook alles. Dat was op de boot ook
nodig, want je kan conflicten geen
40 dagen laten aanslepen. We waren
altijd al heel close, maar onze band
is er nog sterker uitgekomen. We
hebben echt wel bijzondere momenten gedeeld en elkaar gesteund onder
de zwaarste en meest vermoeiende
omstandigheden. De herinneringen

kunnen we alleen maar met elkaar
delen, omdat niemand anders er bij
was.”

dichtbij: Wat is de grootste beproeving: het mentale of het fysieke?
Damien: “Sowieso het mentale
aspect, al beïnvloeden de twee elkaar
wel. Maar we hadden een positieve
mindset, zo konden we de fysieke
pijn onderdrukken. Mentaal konden
we er soms echt doorzitten: het was
donker, we waren moe, hongerig en
verkleumd van de kou. Dan moet je
gewoon positief denken. Wij hebben
bijvoorbeeld een hele slechte start

Als broers kan je je zoveel meer
permitteren. We zijn soms echt hard voor
elkaar, maar we vergeven ook alles

Wat initieel een project was van ons tweetjes, werd een beetje een
familieproject. Dat is sowieso een van de mooiste dingen die we
uit het hele verhaal kunnen meenemen

gehad. De eerste dagen waren we
zo zeeziek, dat we amper vooruit
kwamen. We zagen de afstand tussen
de andere teams groeien en we wisten
exact hoeveel dagen we hadden verloren in de eerste week. Zoiets moet je
kunnen loslaten. We trokken ons dan
op aan kleinere tussentijdse doelen.
Zo hielden we bij elke inhaalbeweging een klein ‘feestje’ aan boord.
Het was natuurlijk wel vervelend dat
we uiteindelijk tweede werden in de
categorie duo, maar winnen was niet
meteen ons voornaamste doel.”

dichtbij: Wat heeft de tocht jullie
geleerd?
Bernard: “Nieuwe waarden die
ik ook wil doortrekken naar mijn
dagelijks leven. Ik heb beseft dat we
moeten leren relativeren, dat je in
conflict niet alles persoonlijk moet
opnemen. Het is soms beter om als
buitenstaander naar binnen te kijken,
om meer perceptie te krijgen en stress
weg te nemen. Ik kan nu beter een
verschil maken tussen hoofd- en
bijzaken, en kan me ook beter inleven
in een ander persoon. Als iemand
je uitscheldt, voelt die persoon zich
waarschijnlijk een stuk minder goed
in zijn vel dan jezelf, anders uit je je
niet op zo’n manier. Dan is het aan
mij om actie te ondernemen en die
persoon te proberen begrijpen, in
plaats van er tegenin te gaan.”
Damien: “Ik denk niet dat ik me anders ga gedragen tegenover mensen,
maar wel dat ik andere dingen ga
doen, dat ik nieuwe dingen gevonden
heb waaruit ik energie kan halen. Als
je even afstand neemt van alle luxe,
dan besef je dat veel zaken overbodig

zijn. Er zijn mensen die gelukkig worden van een villa en een dure auto,
daar is niets mis mee, maar het is niet
de essentie van het leven.”

vervuilende en luide motor, enkel
mankracht. We maakten deel uit van
onze omgeving. Dat gevoel was heel
puur.”

dichtbij: Wat mis je het meest wan-

dichtbij: Waar dromen jullie nog

neer je 40 dagen op zee bent?
Bernard: “Het eten, zonder twijfel.
Tijdens het roeien waren eten en slapen het enige waar we naar konden
uitkijken. Maar 2 uur slapen is nooit
genoeg, en het eten dat we meehadden was niet bepaald lekker. We aten
veel droge voeding en poeders, met
af en toe iets lekkers zoals gedroogde
vruchten of chocolade. Het eerste dat
we aten toen we terug aan wal waren,
was een dikke burger met friet. En dat
om 6 uur in de ochtend!”

van?
Damien: “Een gelijkaardig avontuur
zou fijn zijn, zoals de Stille Oceaan
oversteken. Niet alleen voor het
avontuur op zich, maar ook voor de
voorbereiding. Het is gewoon leuk
om met een project bezig te zijn en
nieuwe vaardigheden aan te leren om
een bepaald doel te bereiken. Maar
momenteel is het moeilijk om echt al
te dromen, omdat we nog aan het nagenieten zijn van dit avontuur.”

dichtbij: Wat vonden jullie het
mooiste aan het hele avontuur?
Damien: “De intensiteit van de
aankomst, dat was voor mij echt
overweldigend. De ontlading die
volgt: het loslaten van onze emoties,
het feit dat we het hadden gehaald
en het terugzien van onze familie.
Maar ook het tegenovergestelde: het
moment waarop ik ’s nachts in het
pikkedonker, moederziel alleen op de
oceaan dobberde met boven mij de
meest wonderbaarlijke sterrenhemel.
Met muziek in je oren zo’n moment
in je opnemen, is onbeschrijfelijk. Ik
voelde mij de gelukkigste mens op de
wereld.”
Bernard: “Als mens voel je je op zo’n
momenten ook zo klein, een deel van
een groter geheel. Ik hoorde de zeedieren rond me, dolfijnen en walvissen die aan de oppervlakte kwamen.
We waren één met de natuur. Geen

WIE ZIJN ZE?


Damien (29) en Bernard (27)
komen uit een nest van 4. Ze
hebben nog 2 zussen: Lucie (25) en
Celine (21).



Damien is productontwikkelaar
en woont in Brussel, Bernard is
orthopedisch technoloog en woont
in Gent.



Ze delen dezelfde passie voor
sport en roeien in het bijzonder. Ze
trainen samen in de Koninklijke
roeivereniging Sport Gent (KRSG).
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KOM OP, MAMA!

JOLIEN ZINGT VOOR DE ‘FUERZA MAMA’
VAN DE ZUIDACTIE
Jolien Uytendaele van Basisschool Sint-Laurens Zelzate-West is een
bezige bij: leerkracht, muzikant én globetrotter. Voor de Zuidactie
2020 van de Broeders van Liefde schreef ze het campagnelied en ze
zong het voor Fracarita Belgium in.
Dichtbij wou meer weten…
Jolien: “Fuerza Mama betekent in het
Spaans ‘kom op, mama!’. Het is de
campagnetitel van de Zuidactie 2020.
Daarin staat Claudia, een alleenstaande mama in Nicaragua, centraal.
Claudia is een enorm sterke vrouw met
een warm moederhart. Ze heeft het
zelf niet gemakkelijk, maar toch zet ze
haar eigen zorgen opzij voor haar kinderen. Ik voelde meteen veel respect
voor haar en haar hele gezin. Op de
Zuidreis ontmoette ik nog vele andere
sterke mama’s in het Zuiden en hun
verhaal mag echt gehoord worden.

Op Zuidreis in
Rwanda heb ik mijn
hart verloren in
de ontwikkelings
samenwerking
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Joliens doel was om het verhaal van
de campagne zo goed mogelijk te
vertellen. “Ik probeerde de boodschap
met een enthousiast, Zuid-Amerikaans
melodietje te brengen. Wanneer ik het
lied schreef, kon ik amper stilzitten.
Ik hoop dat mijn enthousiasme voor
de Zuidactie via het lied doorgegeven
wordt. Vooral het zinnetje ‘toon dat
je er ook voor hen bent’, spoort de
mensen echt aan om zich ten volle in
te zetten.”
De Zuidactie ligt Jolien nauw aan het
hart. Vorig jaar ging ze met Fracarita
Belgium mee op Zuidreis naar Rwanda
en Oost-Congo. “Toen zag ik met mijn
eigen ogen hoe hard onze collega’s
van de Broeders van Liefde in het Zuiden onze hulp nodig hebben. Het lied
is mijn eerste steentje dat ik bijdraag
aan deze campagne.” Het schrijven
ging voor Jolien zo goed als vanzelf.
“Toen ik op een avond aan een vriend
vertelde dat ik graag het lied voor
de Zuidactie wou schrijven, zei hij

NICARAGUA

CENTRAAL-AMERIKA
meteen: ‘Kom, we duiken de studio
in!’. Nadat ik de tekst en wat akkoorden uitgeschreven had, gingen David
en ik aan de slag. Op het einde van
het lied wordt meerstemmig ‘Fuerza
Mama’ gezongen. Hiermee wil ik aantonen hoe luid onze stem kan klinken
voor Claudia en haar gezin, als we de
krachten bundelen.”

‘FUERZA MAMA’
is de titel van de Zuidactie 2020 van
de Groep Broeders van Liefde. Vanuit
de centrale diensten werd samen
met Fracarita Belgium (de NGO voor
ontwikkelingssamenwerking van de
Broeders van Liefde) een heel eigen
aanbod uitgewerkt. Kijk snel voor
meer info en het campagnefilmpje
(voor kinderen & voor jongeren/
volwassenen) op www.zuidactie.be.
Als medewerker van de Broeders van
Liefde ook op Zuidreis gaan?
Kijk op www.zuidreis.be.

rd.
op e
a’s e.b woo
gin zin ht
pa ga wac
ige jma en
i
IS:
mm tb t e
So dich me
RD
w. rmd
OO
W
w w he
HT
esc
AC
afg
zijn
TW
DA

VAN ALLE MARKTEN THUIS

DI

IJ
TB
CH

ASSEPOESTER
EN MAMMA MIA

15%
KORTING

Via partner Deep Bridge kan je naar de musicals
‘Assepoester’ en ‘Mamma Mia’ met 15% korting.
Reserveer nu je tickets voor een voorstelling in maart
of april 2020. Houd ook de programmatie voor het
najaar in het oog, dan kan je via Dichtbij magazine
aan gereduceerd tarief naar
onder andere ‘Urbanus – the
musical’ en ‘The Sound of
Music’.
Alle info vind je op
www.dichtbijmagazine.be.

25%
KORTING

€3
KORTING

KAZERNE DOSSIN

Auschwitz.camp is een tijdelijke
tentoonstelling gewijd aan de onbekende
geschiedenis van de stad en het
kamp. Beelden van prikkeldraad, mishandeling en
massamoord hebben van de Poolse stad het symbool
voor de Holocaust gemaakt.
Maar achter de horror
gaat een gelaagd verhaal
schuil. De expo kadert in
de herdenking van 75 jaar
Auschwitz en loopt nog tot en
met 25 juni 2020.

LUXOR TUINMEUBELEN

Ontvang tijdens de Luxor tuindagen 25%
korting op een selectie aan tuinsets. De tuindagen
vinden plaats in de weekends van mei en in het eerste
weekend van juni op geselecteerde locaties. Surf
naar www.dichtbijmagazine.be/personeelsacties/
25-korting-op-tuinmeubelen om alle data en de
bijbehorende locaties en openingsuren te ontdekken.
Vergeet niet om je personeelskaart mee te nemen en
de uitnodiging te downloaden.

GEZOCHT

ZOEKERTJES
CHARLOTTE PLAATSTE DIT ZOEKERTJE

LEERKRACHTEN ELEKTRICITEIT
Sint-Laurens secundair onderwijs in Zelzate is op
zoek naar een leerkracht elektriciteit/elektronica.
Ben je gemotiveerd, enthousiast en is elektriciteit
helemaal jouw ding? Kom dan ons team versterken! We ontvangen je graag tot einde schooljaar
op onze campus in Zelzate. De leerlingen van de
2de en 3de graad TSO/BSO kijken alvast uit naar je
komst!
Meer info via sollicitaties@sint-laurens.be of via
het telefoonnummer 09 326 83 86.

GRIET PLAATSTE DIT ZOEKERTJE

VRIJWILLIGERS
De Therapeutische Gemeenschap voor mensen met
Dubbel Diagnose te Gent is op zoek naar vrijwilligers.
Heb jij kennis en vaardigheden die je op vrijwillige basis
wil inzetten ter ondersteuning van dit team en van het
herstelproces van deze cliënten?
Stuur een mailtje naar
Griet.coghe@desleutel.broedersvanliefde.be.

VEERLE PLAATSTE DIT ZOEKERTJE

PELGRIMS
Heb je recent of een tijdje geleden een religieuze of
niet-religieuze pelgrimstocht ondernomen? Maakte
je een lange wandeltocht of beleefde je een korte
maar intense tocht in eigen land? Voor een reportage in het volgende nummer van Still magazine over
de heilzame werking van ‘op weg zijn’ ben ik op
zoek naar mensen die hun persoonlijk wandelverhaal met me willen delen.
Stuur je verhaal naar
veerle.frissen@broedersvanliefde.be.

Jouw zoekertje hier?
Stuur het naar
veerle.frissen@broedersvanliefde.be.
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gezocht

De meest
rechtvaardige
collega
Nomineer je collega(’s) bij
 veerle.frissen@broedersvanliefde.be.
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WARD HAERENS

Leerkracht op secundaire school Visitatie in Mariakerke

WEDSTRIJD

N
E
D
N
O
V
GE 10 BINNEN HET TEAM
V
R

DE NUMME

Ward Haerens (32) is leerkracht bedrijfseconomie in de tweede
graad, geeft daarnaast het vak ‘project algemene vakken’ en is lid
van het GOK-team (gelijke onderwijskansen) in secundaire school
Visitatie in Mariakerke. Femke Van Der Sichel had de volgende
mooie woorden over voor haar collega.
“Ward is voor mij een echte
‘nummer 10’. Naast een
fantastische leerkracht
is hij onze vaste EHBOverantwoordelijke en staat hij
elke ochtend met een glimlach
aan de schoolpoort om de
leerlingen te verwelkomen.
Ward is op alle vlakken
ongelofelijk goed georganiseerd
en gestructureerd. Hij is
altijd goed voorbereid voor
zijn lessen, maar ook zijn
boekentas, mappen en zijn
brooddoos zijn tot in de puntjes
in orde. Ward wordt ook
ingeschakeld als co-teacher
in verschillende lessen en zijn
creativiteit en enthousiasme
werken aanstekelijk. Het is een
collega waar je echt op kan
rekenen, heel betrokken en
geëngageerd, begaan met de
leerlingen en de leerkrachten.
Visitatie zou Visitatie niet zijn
zonder Ward Haerens.”

“Dat zijn veel lovende woorden in
1 tekstje”, reageert Ward Haerens.
“Visitatie Mariakerke was mijn
eerste werkgever en ondertussen
werk ik hier al 12 schooljaren. Ik
voel me erg betrokken bij de school.
Ik ben erg goed georganiseerd. Wat
voor andere personen misschien
stress zou geven, is voor mij de
normale gang van zaken. Ik probeer
mijn manier van structureren ook
over te brengen op de leerlingen.
Vooral in de lessen bedrijfseconomie,
waar structuur en nauwkeurigheid
noodzakelijk zijn. In het 7e jaar
bereid ik de leerlingen voor op het
leven na hun schoolcarrière in het
vak ‘project algemene vakken’. En
tijdens de GOK-ondersteuning breng
ik met plezier een boekentas of map
van een leerling op orde.
In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij
het Rode Kruis, zowel als lesgever als
bij de hulpdienst. Mijn kennis van
eerste hulp blijft daardoor up-todate en dat komt op school geregeld
van pas. En wat die brooddoos
betreft: een boterhammendoos met
vakjes is een échte aanrader.”

Proficiat!
Freddy Maes uit het Technisch HeiligHartinstituut in Tessenderlo wint een
combipakket antivirus + Office 365 Home ter
waarde van € 115,90. Veel plezier met je veilige
computer, laptop en/of smartphone!

Win!

EEN BONGO BON
‘GASTRONOMISCH DINEREN
MET WIJN’
We kunnen 1 lezer van Dichtbij blij maken
met een Bongo Bon ‘Gastronomisch dineren
met wijn’ voor 2 personen bestaande uit 3 of
4 gangen. Je kan kiezen uit 140 restaurants.

Speel mee!

Stuur het antwoord op de volgende vraag +
naam van je werkplek naar
veerle.frissen@broedersvanliefde.be.
Deelnemen kan ook via het wedstrijdformulier
op www.dichtbijmagazine.be.
ò Hoe zorg je ervoor dat jij

voldoende beweegt op het werk?
Niet gewonnen?
Als medewerker van Broeders van Liefde kan je
genieten van tal van personeelsacties. Zo kan je
zelf Bongo Bonnen aankopen met 10% korting
en gratis levering bij je thuis! Meer info op onze
website:  www.dichtbijmagazine.be.
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IN BEELD

“

Als ik een
moeilijke
boodschap
brengen e
n deze toc
moet
h
g
oed aanko
de jongere
mt bij
n, is mijn
dag gesla
agd

”

Sinds 2001 noemt Karoline Motmans (44)
Zorggroep Alexianen in Tienen haar werkgever.
Als verpleegkundige binnen een leefgroep van 12
tot 18-jarigen maakt ze deel uit van een 18-koppig
team dat jongeren met drugs- en alcoholproblemen
begeleidt. “In de eerste plaats doen we veel dingen
samen: koken, eten, het nieuws kijken, op de
Playstation spelen, wandelen, gezelschapsspelletjes
spelen en van tijd tot tijd een rookpauze nemen,
ook al rook ik zelf niet”, lacht Karoline. “Verder
zorg ik ervoor dat ze de dagstructuur vasthouden
en deelnemen aan alle sessies en luister ik
uiteraard naar hoe het met hen gaat. Ik hou van de
verscheidenheid in mijn job. Elke dag denk ik: ‘Wat
ga ik vandaag weer meemaken?’ Waar ik het meeste
voldoening uit haal? Als ik een moeilijke boodschap
moet brengen en deze toch goed aankomt bij de
jongeren.”

 Veerle Frissen |  Bart Moens

