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WIE IS?
HANNE EVENEPOEL
// Hanne is als ervaringswerker aan de slag bij Psychiatrisch 

Centrum Ariadne in Lede, zowel voor het ziekenhuis als het 
mobiel team langdurige zorg.

// In haar vrije tijd houdt ze enorm van schrijven en tijd spenderen 
met familie, vrienden en dieren.

// Hanne is 28 jaar oud en woont in Haaltert.

WAT IS EEN?
ERVARINGSWERKER
// Hanne: “De essentie bestaat erin dat je zelf ervaring hebt met 

psychische kwetsbaarheid en dat je die door middel van analyse 
en reflectie verbreed en uitgediept hebt, waardoor je anderen 
professioneel kan bijstaan tijdens hun herstelproces.” 

// In totaal werken er 52 ervaringswerkers in onze 11 psychiatrische 
centra, zowel in vrijwillig statuut als in loonverband.

Buitengewone opdracht? 
Wij geloven erin! 

Ik sliep slecht en voelde me de hele dag huilerig. 
Vroeger, toen ik me nog erg schaamde voor mijn 
psychische moeilijkheden, zou ik me op een der-
gelijk moment opgesloten hebben en het koste wat 
het kost hebben willen verbergen voor collega’s. 
Maar welk beeld geven we aan mensen die gebruik 
maken van ons hulpverleningsaanbod, als wij zelf 
alle moeilijke emoties en momenten voor elkaar 
verstoppen? Geven we dan niet indirect de bood-
schap dat echt herstel pas succesvol kan zijn als 
het werkelijk altijd goed met je zou gaan?
Wat mensen vaak blijken te denken, is dat je psychi-
sche problemen volledig voorbij zijn zodra je aan de 
slag bent als ervaringswerker. In werkelijkheid ligt 
dat echter veel genuanceerder. Een overgroot deel 
van de mensen met een psychische kwetsbaarheid 
blijft daar immers de rest van zijn leven gevoelig 
voor. Als ervaringswerker heb je uiteraard in je 
eigen herstelproces al een hele weg afgelegd en 
beschik je over een flinke portie zelfkennis. Zo weet 
je onder andere wat kan helpen op momenten dat 

een aantal weken 
geleden had ik zo’n 
moment waarop IK 
aan alles BEGON TE 
TWIJFELEN
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het moeilijker is om jezelf staande te 
houden in de hectiek van het dage-
lijkse leven. Kwetsbaarheden kunnen 
echter opnieuw opspelen. Vaak gaat 
het immers om patronen en kwet-
suren die zich al in de kinderjaren 
hebben gevormd en die soms weer de 
kop kunnen opsteken.
Niemand is in de loop van zijn leven 
gevrijwaard van moeilijke momenten 
en psychische klachten. Maakt het 
ons dan niet net menselijk om ook 
deze momenten met elkaar te delen 
om zo echt met elkaar in verbinding 
te treden, zeker in minder evidente 
periodes in ons leven? Toen ik me een 
aantal weken geleden niet goed in 
mijn vel voelde, heb ik de moed bij-
eengeschraapt om collega’s daarover 
in te lichten. Ik ben op zoek gegaan 
naar wat mij zou kunnen helpen. Het 
voelde als een bevrijding, ik hoefde 
niet alles meer alleen te dragen. 
Ook in minder goede dagen word ik 
geaccepteerd door anderen en mag ik 
mezelf zijn.
Moeilijke emoties: niemand is er dol 
op, toch horen ze bij het leven. Ze 

durven tonen vraagt heel wat moed. 
Maar als je hierin slaagt, merk je al 
snel dat je absoluut niet de enige bent 
die soms worstelt met het leven. Net 
door deze ervaringen te delen kan je 
kwetsbaarheid ook echt ombuigen 
in een kracht, die je bovendien kan 
inzetten in de zorg voor cliënten en in 
de omgang met je omgeving. 
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start
inspirerende initiatieven

Elke leerling een eigen laptop
 Secundair Onderwijs Sint-Laurens in Zelzate en Wachtebeke

Secundair Onderwijs Sint-Laurens timmert al een tijdje aan 
de weg naar digitalisering, maar wegens corona was het 
noodzakelijk om de digitale sprong nog sneller te maken. 
Directeur Gert Naessens licht toe dat de school de intentie 
had om te starten met een leasingproject opdat elke leerling 
in het 3de jaar gebruik zou kunnen maken van een eigen 
laptop. “Door de Digisprong van minister Ben Weyts kwam 
alles echter in een stroomversnelling. Dankzij de extra 
middelen kunnen we 600 laptops aankopen. We starten 
niet alleen met de leerlingen van het 3de jaar, door de 
extra subsidies kunnen we ook de leerlingen van het 1ste 
en 2de jaar van een eigen laptop voorzien. De school blijft 
eigenaar van de laptops, maar de leerlingen mogen deze ook 
mee naar huis nemen en daar gebruiken om bijvoorbeeld 
huiswerk op te maken. De ouders betalen een beperkte 
kost voor de waarborg en verzekering van de laptop en de 
verplichte huur van een locker. Aangezien we niet langer 
afhankelijk zijn van de middelen van de ouders, vergroten 
we onze aanvankelijke doelgroep. Om bij ons te starten, 
hoeven ouders van nieuwe leerlingen geen laptop te kopen. 
Een mooie vooruitgang die het medium dichter bij onze 
leerlingen zal brengen.”
FOTO: SO SINT-LAURENS

Bij elke vacature  
een passende foto
 Psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem

Jaarlijks verwelkomt PC Sint-Amandus een 100-tal 
nieuwe collega’s. Zoveel nieuwe collega’s, dat betekent 
ook heel veel vacatures en telkens opnieuw een 
zoektocht naar de geknipte persoon om de functie 
in te vullen. “Verpleegkundigen, afdelingshoofden, 
staf- en beleidsfuncties, IT’ers, schoonmakers,… 
vaak botsen we op een krappe arbeidsmarkt, een 
knelpuntberoep,…”, weet communicatiemedewerker 
Liesbet Werbrouck. “Een concrete vraag die we ons 
stelden, was: “Wat kunnen we doen om onze vacatures 
meer te laten opvallen én te laten aanspreken en zo 
meer – en sneller – mensen warm te maken om bij ons 
te solliciteren?” Het antwoord? Een fotoproject met 
eigen medewerkers. “Daarmee versterken we visueel 
onze vacatures en krijgen ze ook een echt PC Sint-
Amandus gezicht.”
FOTO: PC SINT-AMANDUS

Met deze foto willen ze in P.C. Sint-Amandus 
nog sneller kinesitherapeuten aanwerven! 

“Dankzij de Digisprong kunnen we in één klap 
600 laptops aankopen” vertelt collega Gert Naessens. 
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update

quote

1.
OC Cirkant in Aartrijke was één van de 
eerste voorzieningen in de VAPH-sector die in 
februari hun vaccinaties konden opstarten. De 
voorziening is trots met een vaccinatiegraad 
van 93% bij medewerkers en 99% bij bewoners. 

2.
Secundair onderwijs Sint-Victor in Turnhout 
liet toekomstige leerlingen op een originele 
manier kennis maken met de school. Het 
opendeurweekend verliep er met een ‘drive 
through’. Bezoekers legden buiten de muren 
van de school een route af die hen langsheen 
interactieve infohaltes bracht. Ze konden dat 
zowel te voet, met de fiets als met de auto doen. 

3.
An Haekens, medisch directeur en beleidsarts 
van team ouderen in Alexianen Zorggroep 
Tienen, ontving de ‘Prijs voor Spirituele zorg 
2021’, uitgereikt door de Beroepsvereniging voor 
Zorgpastores. Het juryrapport looft An Haekens 
om haar nauwe samenwerking tussen pastorale 
medewerkers en psychologen.

4.
PC Sint-Alexius in Grimbergen organiseert 
op 15 oktober 2021 ‘Evidence Beest’: een 
studienamiddag over 20 jaar zorgen voor en 
samenzijn met ezels. Noteer alvast in je agenda 
en verneem er meer over in het volgende 
nummer van Dichtbij. 

Leen eens de troostkoffer bij Monique! 
 Ortho-agogisch centrum Ebergiste in Vurste

Wist je dat OC Ebergiste over een troostkoffer beschikt? Dat is 
effectief een grote koffer vol materiaal om te werken rond verlies en 
rouw in diverse situaties. In de troostkoffer zitten allerlei boeken 
en brochures om begeleiders te informeren over diverse aspecten 
van een rouwproces. Daarnaast zijn er boeken en verschillende 
materialen om de cliënten te helpen het verlies te verwerken: 
troostkaartjes, een gevoelswaaier, prentenboeken, fotoboeken,… 
Wie de troostkoffer wil lenen, kan terecht bij medewerker zinzorg 
en pastoraat Monique Martens. “De troostkoffer kan in zijn geheel 
ontleend worden, maar begeleiders kunnen ook kiezen om enkel 
de materialen die op dat moment bruikbaar zijn te ontlenen. Ik ga 
samen met hen op zoek welk materiaal wellicht het meest helpend 
is in de gegeven situatie. De troostkoffer wordt regelmatig aange-
vuld met nieuwe uitgaven. Daarnaast beschikken we ook over een 
rouwkoffer. Die bevat materiaal om in een woongroep kenbaar 
te maken dat er iemand overleden is en bevat elementen om een 
afscheidsritueel mogelijk te maken, zoals elektrische theelichtjes, 
een fotokader, een kruisje, kandelaars, een palmtakje, bezinnings-
teksten en muziek.”
Wil je ook aan de slag met een troostkoffer?   
monique.martens@ebergiste.broedersvanliefde.be
FOTO: MONIQUE MARTENS

Politieke vrienden
Staatssecretaris voor Asiel & Migratie  
Sammy Mahdi in debat met leerlingen  
van het Sint-Eduardusinstituut in Merksem. 

In iedere partij, links of rechts, 
zijn er mensen waarmee ik,  
los van hun eigen ideeën, op  
café een babbeltje kan slaan

Hoera, we zijn geaccrediteerd! 
  Psychiatrisch centrum Sint-Amandus 

Proficiat aan PC Sint-Amandus. Het psychiatrisch centrum behaalt 
de internationaal erkende Qualicor-accreditatie voor de afdelingen 
crisiszorg. Het accreditatielabel wordt uitgereikt voor een periode 
van 4 jaar, na een audit waaruit de kwaliteit en veiligheid van de 
zorg(instelling) blijkt. Van 31 maart tot 2 april bezochten auditoren 
2 ziekenhuisafdelingen: Crisisinterventie en De CAAI. Beide afdelin-
gen bieden crisiszorg aan volwassenen in een acute psychiatrische 
crisis die nood hebben aan een tijdelijke, intensieve behandeling. 
“Tijdens die driedaagse werden tal van criteria onderzocht om 
na te gaan of we kwaliteitsvolle zorg bieden, met aandacht voor 
voortdurende verbetering. De auditoren sloten de audit af met een 
uitstekend rapport. We kregen complimenten voor o.a. de openheid 
van medewerkers om incidenten te melden en te bespreken met 
patiënt en familie, de afdelingsgids voor nieuwe medewerkers, …” 
De deelaccreditatie is een bevestiging van de expertise die de teams 
dagelijks inzetten. PC Sint-Amandus streeft dan ook naar een volle-
dige accreditatie van het ziekenhuis in 2022.
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collega
nomineer je

Ik kan alleen maar dankbaar zijn met een team 
zoals het Mobiel Psychiatrisch Crisisteam. Ik 
beschouw het als een eer om leidinggevende 
te mogen zijn van een team dat zich elke dag 
inzet en letterlijk door weer en wind fietst 
om te streven naar goede zorg voor de meest 
kwetsbare mensen. Het is mijn engagement 
om ten dienste te staan van mijn team en 
erover te waken dat de omstandigheden – hoe 
moeilijk ook wegens corona – zo comfortabel 
mogelijk zijn om in te werken. Mijn wekelijkse 
berichtjes aan hen zijn voor mij een manier om 
in de verf te zetten hoe mijn collega’s dag in 
dag uit blijven zoeken en streven naar de meest 
gepaste zorg.

Ik werk nu bijna 2 jaar op Orion 1, de acute opnamedienst psychosezorg. 
Debbie en ik volgen telkens samen een persoonlijk dossier van een 
patiënt op. Zo kwamen we er al snel achter dat we dezelfde visie 
hadden over veel zaken. Dat wil niet zeggen dat we altijd dezelfde 
mening hebben (lacht), maar we hebben veel respect voor elkaar. Onze 
persoonlijkheden zijn heel compatibel; ook naast het werk zijn we 
vrienden geworden. In normale tijden zetten we al eens een stapje in de 
wereld, maar nu kijk ik vooral uit naar de momenten dat we samen op 
post zijn.

Tamara Mechelmans
 Psychiatrisch centrum Asster, Campus stad in Sint-Truiden

Genomineerd door Debbie Fiddelaers  
omdat ze zo hecht samenwerken. 

Johan Heyrman
 Zorggroep Multiversum, Campus Amadeus in Mortsel

Genomineerd door Silke Van den Veyver omwille van zijn begrip,  
flexibiliteit en nabijheid.

Kan jouw werkplek tips gebruiken om meer sfeer te brengen op de werkvloer?  
Beluister dan ook eens de podcast van Freya en Lauranne via deze link: www.dezorgsamen.be/ 
getuigenis/laat-je-inspireren-sfeerbeheer-in-je-organisatie-hoe-pak-je-dat-aan/

Wil jij ook je collega nomineren?  
Stuur een mail naar veerle.frissen@broedersvanliefde.be  
waarom jouw collega een plekje in Dichtbij verdient! 

1.

2.
Werden ook 
 genomineerd:
Ewan Claeyssens door Véronique De Kock, 
Marleen Van Roey door Katrien Cornette 
en Kathleen Bormans, Els Van Wezel door 
Caroline Devijver, Kimberley Debie door Jan 
Sierens, Christel Schoofs door Francis De 
Groot, Rik Ouvry door Lieve Muys, Nancy 

Dierckx door Sarah Defossez, Anjura 

Vandermarliere en Valerie Goegebeur 
door Margot Wybo, Els Daemen door Sofie 
Schepers, Ann Stalmans door Eelin Verept, 
Stefaan Hendrickx door Freya Hendrickx, 
Patrick De Backer door Saskia Rigolle, 
Marina Faelens door Magda Morel, Hilde 

Libert en Katty Lenders door Ines Thien-
pont, Loes Koolen door Ine Wanten, Brenda 

Buysse door Barbara Vantieghem, Gust 

Rector door Bert Lambeir, Joris Weymiens 
door Nancy Devroede, Koen De Block door 
Tim Verleyzen, Fabienne Reniers door Ellen 
Smets, Kirsten Triest door Els Roelandt, 
Diana Polle door Erik Vekemans, Marleen 

Vanderjeugt door Astrid Doom, Nathalie 

van Damme door Veerle Smedts, Lieven 

Dooms door Christel Van Den Berghe, Ilka 

Delplanque door Nele Vanhoyland, Patty 

Martens door Gina Cardoen, Hanne Slab-

baert door Kelly Vanouytsel, Fanny Peeters 
door Hugo Verdoodt, Gerda Vanderlinden 
door Mirande Vanmechelen, Cathy Stevens 
door Yves Denis. 

bekijk de foto van dit 
topteam in het groot op 
www.dichtbijmagazine.be

Tamara (links) 
en Debbie (rechts)
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MUZIEK IS 
MIJN YOGA

Eva Decombel

Thuis was muziek altijd aan-
wezig. Mijn ouders namen mijn 
broers, zus en ik van kleins af aan 
mee naar concerten en festivals. 
Langzaamaan wekten de muzi-
kanten en de magie die zij samen 
creëerden onze aandacht. Onder 
de indruk van mijn grote held, 
opa, die organist is, koos ik voor 
dat instrument. Het was een 
fantastisch gevoel om als 9-jarige 
een hele kerk te vullen met al die 
mooie klanken. Vandaag kan ik 
me op geen enkele manier beter 
uitdrukken dan met mijn stem. 

Sommigen doen yoga om te 
ontspannen, anderen sporten 
de stress eraf, ik zing. Muziek 
brengt mij in balans of soms net 
uit balans. Muziek raakt me, boeit 
me, prikkelt en kalmeert me. Toen 
ik pas startte in het onderwijs, 
raakte het wat op de achtergrond. 
Het was pas toen ik per ongeluk 
in de crew van Ethno Flanders 
geraakte, een internationaal mu-
ziekkamp, dat ik besefte hoe hard 
ik het gemist had. Sindsdien laat 
ik het niet meer los.

Ik heb het geluk omringd te 
worden door geweldige muzi-
kanten. Ik speel op dit moment 
bij 2 bands: Sitting Duck, een 
coverband die een allegaartje van 
swing-, blues- en popnummers 
brengt en Spilar, waarin onder 
andere mijn oudste broer speelt. 
Als professioneel muzikant daagt 
hij me uit om dat ene moeilijke 
nummer toch te proberen en hij 
geeft me het vertrouwen om de 
grotere podia te betreden. 

Zelf ben ik geen podiumbeest, al 
neem ik het er wel bij. Ik neem 
geregeld de hoofdstem voor mijn 
rekening, wat mij bij een optreden 
toch behoorlijk wat plankenkoorts 
bezorgt. Maar als ik dan rond me 
kijk en zie wat een geluk ik heb 
om met zo’n geweldige muzikan-
ten te spelen, dan geef ik mezelf 
gauw een spreekwoordelijke 
schop onder mijn kont.

Ik integreer met plezier muziek 
in de klas. Met enkele akkoordjes 
eronder worden bepaalde dril-
oefeningen zoals de getallen in 
het Frans een pak minder lastig, 
en met de dynastierap van Jan 
De Smet is de geschiedenis van 
België en haar koningen snel 
herhaald. Zelf leer ik ook altijd bij 
van de muziekkeuze van de kinde-
ren tijdens de beeldlessen.

WIE IS 
EVA DECOMBEL? 
// Eva (34) is klasleerkracht in het 5e 

leerjaar op basisschool Sint-Paulus, 
Ottergemsesteenweg Gent. 

// Ze woont samen met Pablo en 
hebben een zoon van 2,5 jaar, Nestor. 

// Voltijds muzikant zijn, ziet Eva niet 
zitten. Ze houdt ervan om kinderen 
te begeleiden in hun leerproces en 
letterlijk en figuurlijk te zien groeien. 

// Welk genre? Stromae helpt haar om 
haar huis te kuisen, terwijl verbeteren 
of rapporten opstellen beter lukt in 
de aanwezigheid van Henry Purcell. 
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Esther begroet ons hartelijk en neemt ons mee 
naar een vergaderlokaal waar we rustig kunnen 
praten. Wanneer haar mondmasker af gaat, komt 
er een stralende glimlach tevoorschijn. “Zo, dat is 
toch een heel ander zicht”, lacht ze. Aangezien het 
onze eerste keer in Het Roerhuis is, licht Esther 
eerst kort hun werking toe. “We zijn een kleine 
organisatie die mensen met een lichte tot ernsti-
ge mentale beperking opvangen, die soms ook 
gepaard gaan met een fysieke beperking. Er zijn 
3 leefgroepen met telkens ongeveer 10 bewoners 
ingedeeld volgens niveau en er is een dagcentrum 
voor cliënten die nog thuis wonen, maar naar Het 
Roerhuis komen voor de activiteiten. De afgelopen 
jaren is er een nieuwbouw bijgekomen, zodat we 
meer plaats hebben, maar we blijven een kleine, 
huiselijke voorziening.” 

EXTRA

Esther rolde 3 jaar geleden in haar huidige functie 
als extra begeleider. “Die ‘extra’ wil zeggen dat ik 
in alle leefgroepen kom en allround inzetbaar ben. 
Ook spring ik in waar ze helpende handen nodig 
hebben. Toch ken ik de organisatie al iets langer. 
Ik deed mijn stage in het dagcentrum en toen ik 
verder ging studeren, deed ik hier vervolgens nog 

2 zomers een vakantiejob. Na mijn afstuderen, 
zag ik een openstaande vacature waar ik meteen 
op ben gesprongen. Ik was inmiddels verliefd 
geworden op deze plek en de job bleek me op het 
lijf geschreven. Ik hou van de variatie, kom in alle 
leefgroepen en leer iedereen kennen.”

FuiVEn

Precorona hield Esther ervan om veel activitei-
ten buitenshuis te organiseren, in samenspraak 
met de cliënten. “Mijn focus ligt sowieso op de 
activiteiten. Ik haal de bewoners uit de groepen en 
luister naar hun individuele wensen. Ik probeer 
ook graag nieuwe dingen uit, soms loop ik daarbij 
al eens tegen de lamp, maar dan hebben we het 
tenminste geprobeerd. Voor 2020 gingen we van 
tijd tot tijd naar een theatervoorstelling, een fuif 
of een festival. Het is hun vrije tijd en ik vind het 
fantastisch dat ik hen al die activiteiten kan aan-
bieden wanneer we samen op stap gaan. Nu moet 
ik creatiever zijn en wordt er veel meer – jullie 
raden het al – gewandeld.” Gelukkig is er veel 
bosrijke omgeving vlakbij en beschikt het centrum 
over een grote tuin. “Kom, ik geef jullie even een 
rondleiding”, beslist Esther, terwijl ze al recht-
staat en richting het zonverlichte terras wandelt. 

Esther Bormans

DOE GEWOON 

NORMAAL
TEGEN MENSEN MET EEN BEPERKING 

Eindelijk nog eens een echte ontmoeting, verheugen we ons onderweg naar 
Leuven. We zijn bekend met de binnenstad, maar ortho-agogisch centrum 
Het Roerhuis ligt er net een beetje buiten, hoger ook, langs grote open velden. 
De paaspauze is net afgelopen, de scholen zijn weer open en alle medewerkers 
en bewoners van OC Het Roerhuis zijn inmiddels een 2de keer gevaccineerd. 
Een normaler leven komt langzaam in zicht. “De vaccinaties waren een grote 
opluchting, ze laten ons toe om eindelijk wat relaxter te zijn.”

 VEERLE FRISSEN |   ESTHER BORMANS & VEERLE FRISSEN

stek
vaste
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WIE IS? 
ESTHER BORMANS
// Esther is afkomstig uit Leuven 

en woont op 5 minuten van 
OC Het Roerhuis.

// In haar vrije tijd gaat ze graag 
op restaurant en geniet 
ze van avondjes uit met 
haar vrienden of met haar 
verloofde.

// Ze houdt van sociale 
contacten en kan andere 
meningen zeker appreciëren: 
“Verschillen mogen er zijn.”

Waar ik echt niet mee om kan, 
is wanneer mensen kleutertaal 
spreken tegen onze bewoners. 
Oké, ze hebben een beperking, 
maar het zijn volwassen mensen 
en ze begrijpen vaak meer dan 
anderen zouden denken
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“Ons terras werd recent opnieuw 
aangelegd en ook onze tuin werd 
onder handen genomen. Er is nu een 
rolstoelvriendelijk pad en we hebben 
zelfs kippen.” 

WiTTEKERKE

We wandelen langs de gebouwen 
waar bewoners van leefgroep ‘De 
Vleugel’ momenteel genieten van 
hun middagmaal. Wanneer we de 
leefruimte binnenstappen, is de sfeer 
gemoedelijk, al wordt onze aanwezig-
heid meteen opgemerkt en volgen er 
enkele nieuwsgierige vragen over het 
doel van ons bezoek. Bewoner David 
spreekt Esther aan over het aantal 
stappen dat hij vandaag al gezet 
heeft. Ze moet het even confirmeren 
op zijn smartwatch. In ruil voor deze 
korte onderbreking stelt Esther voor 
om ons zijn kamer te laten zien. “Die 
mogen ze zelf inrichten”, legt Esther 
uit terwijl we de trap naar boven 
nemen. “De meeste mensen bezitten 
zelf al wat meubels en het voelt ver-
trouwder aan om die mee te nemen.” 
Een foto van de bewoners siert de 
deur van elke kamer. Davids kamer 
is comfortabel en persoonlijk. “Na 
het ontbijt, kijk ik graag even tv, naar 
Wittekerke”, vertelt hij over zijn dag, 
“tot om 10u de activiteiten beginnen.”

VOOR WAT HOORT WAT

Vandaag staat er zwemmen op het 
programma. “Hoe fijn is dat!”, lacht 

Esther enthousiast. “Ik word betaald 
om te zwemmen of te gaan shoppen. 
Wie kan dat zeggen?” Voor Esther 
voelt OC Het Roerhuis een beetje als 
thuiskomen. “’s Avonds kijk ik gezel-
lig in de zetel van de leefruimte mee 
naar ‘Thuis’, bijna zoals in een echt 
gezin. Het doet me vaak vergeten dat 
ik veel ’s avonds en in het weekend 
werk. Er hangt op die momenten een 
bijzondere sfeer, je kan eens andere 
dingen doen. Omdat ik veel van mijn 
werkschema zelf mag invullen, voelt 
het allerminst als een opoffering. 
Daartegenover staat wel dat ik de 
flexibiliteit moet bezitten om in te 
springen wanneer iemand onver-
wacht afwezig is. Voor wat hoort wat, 
dat neem ik er met plezier bij.”

VRiEnDEn VOOR HET LEVEn

We willen weten of het samenleven 
van mensen met verschillende achter-
gronden soms tot conflicten leidt? 
“Ruzies zijn er zeker af en toe. Deze 
mensen wonen samen met anderen 
die ze niet van tevoren kennen en niet 
zelf als huisgenoot gekozen hebben. 
Het botst uiteraard regelmatig. Vaak 
loont het om te bemiddelen. Als het 
conflict echt hoog oploopt en er is 
bijvoorbeeld sprake van agressie, 
halen we de betrokkenen uit elkaar 
of uit de groep om alles te laten 
bekoelen. Of we denken proactief 
door cliënten van wie we weten dat ze 
minder goed met elkaar overeenko-
men, uit elkaar te zetten of bepaalde 

mensen die goed matchen samen aan 
activiteiten te laten deelnemen. Maar 
evengoed zijn hier al vriendschappen 
voor het leven ontstaan. Desalniet-
temin neem ik moeilijke momenten 
wel eens mee naar huis, zoals toen 
iemand in het ziekenhuis lag. Ik kan 
dat niet zomaar van me afzetten, wat 
eigenlijk gewoon toont dat ik me erg 
betrokken voel. Gelukkig kan ik na 
een intens moment altijd terecht bij 
een collega, iedereen draagt hier zorg 
voor elkaar.”

KLEuTERTAAL

Esther geeft toe dat er nog veel 
vooroordelen bestaan over mensen 
met een mentale beperking. “Voor-
oordelen zijn er en die mogen er 
zijn, maar ik vind het net zo leuk om 
ze te doorbreken. Ik heb al eens 2 
vriendinnen meegenomen die in een 
totaal andere sector werken. Je voelt 
eerst een zekere weerstand. Iemand 
komt bijvoorbeeld heel dicht bij jou 
en je voelt je daar wat onwennig bij. 
Na een tijd wen je aan het anders 
zijn. Het werkt langs twee kanten, 
de bewoners moeten ook aan jou 
wennen. Probeer met een open geest 
naar mensen met een beperking te 
stappen. Waar ik echt niet mee om 
kan, is wanneer mensen kleutertaal 
spreken tegen onze bewoners. Oké, ze 
hebben een beperking, maar het zijn 
volwassen mensen en ze begrijpen 
vaak meer dan anderen zouden den-
ken. Ze kunnen veel, soms meer dan 
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ORTHO-AGOGiSCH 
CENTRUM  
HET ROERHuiS
LEUVEN 
// OC Het Roerhuis is een organisatie 

die zich inzet voor het welzijn 
van volwassenen met een 
verstandelijke en/of meervoudige 
beperking.

// De voorziening biedt 
ondersteuning op maat bij 
het wonen en een zinvolle 
dagbesteding, rekening houdend 
met de mogelijkheden van de 
cliënten.

// OC Het Roerhuis heeft drie 
woonhuizen en een dagcentrum 
die sinds 2016 gecentraliseerd zijn 
in de Galgebergstraat in Leuven.

// Hun visie? Het bieden van goede 
zorg vanuit het recht van mensen 
op een kwaliteitsvol leven. 
De bewoners of gasten staan 
centraal, met al hun mogelijkheden, 
naast hun beperkingen. 

ze zelf denken. Mijn tip: doe gewoon 
normaal, zoals je tegen elke andere 
volwassen persoon zou spreken. 
Daarom vind ik het enorm belangrijk 
dat onze cliënten niet afgescheiden 
leven van de maatschappij, maar dat 
ze er actief deel van uit maken. Ik ge-
loof sterk in inclusie. Dat is niet voor 
iedereen evident; Het Roerhuis is een 
veilige cocon. Maar vaak lukt het zich 
meer naar de buitenwereld richten 
via kleine stapjes en zie ik mensen 
openbloeien. Het contact met ande-
ren buiten hun familie en naasten 
is zeer belangrijk. In de leefgroepen 
leven ze samen, een grote aanpas-
sing, maar absoluut een verrijking. 
Ze kunnen er ook eens voor iemand 
anders zorgen. Het kan bijvoorbeeld 
deugd doen om een medebewoner 
blij te maken met een koffie. Veel 
cliënten floreren in een leefgroep. 
De meeste van onze bewoners zullen 
echter nooit zelfstandig wonen en dat 
is ook niet de bedoeling, maar een 
goede en aangepaste begeleiding kan 
zoveel doen.”

BuREn

Terwijl we Esther in de tuin laten 
poseren voor de foto’s, polst ze of het 
artikel ook op Facebook zal verschij-
nen. “Ik ben namelijk sinds kort bezig 
met de sociale media van Het Roer-
huis: ik onderhoud de Facebook- en 
Instagrampagina’s. Dan kan ik het ar-
tikel eens delen”, lacht ze. “Het geeft 
een extra dimensie aan mijn job. De 
Facebookpagina wordt gevolgd door 
familie en vrienden, begeleiders en 
ex-werknemers en zelfs onze buren 
beginnen het te volgen. Dat vind ik 
erg fijn, dat ze zien hoe we werken 
en erin betrokken worden. En dat we 
kunnen tonen dat iedereen mag zijn 
wie hij is.” 
Esthers optimisme werkt aanstekelijk 
en ik stap met hernieuwde energie 
buiten. In de verte, in het dal, herken 
ik enkele historische gebouwen en 
gonst de stad van het leven. Boven op 
de berg streven Esther en de andere 
begeleiders ernaar om hun bewoners 
er deel van te laten uitmaken en hen 
tegelijkertijd een veilige haven te 
bieden.  



Ik probeer graag nieuwe dingen uit met  
de bewoners, soms loop ik daarbij al eens 
tegen de lamp, maar dan hebben we het 
tenminste geprobeerd
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beweging
in

Op 2 april kregen 320 medewerkers 
van OC Clara Fey in Brecht hun twee-
de dosis van het coronavaccin. Hilde 
Huybrechts is er sinds augustus 2019 
preventieadviseur en leidde het hele 
gebeuren in goede banen. Hilde: 
“Voor de vaccinaties gebruikten we 
de polyvalente zaal van de Kristus 
Koning basisschool, wat normaal 
de turnzaal is voor de kinderen. Dat 
was met een dubbel gevoel, want wij 
werden wel allemaal gevaccineerd 
en onze collega’s in het onderwijs 
niet. Iedereen die zich had opgege-
ven voor een prik kreeg een mail met 
daarin het uur waarop ze aanwezig 
moesten zijn. Er werden 15 mede-
werkers per kwartier gevaccineerd.” 
Hilde spreekt van een heel hoge 
vaccinatiegraad. Waar enkelingen 
hun jaarlijks griepvaccin vergeten, 
was iedereen wel aanwezig voor het 
coronavaccin. “Het personeel en de 
bewoners zijn heel enthousiast. Ze 
hebben weer wat vooruitzichten en 
kunnen weer meer in contact komen 
met anderen.” Ook collega Liesbet 
Jordaens ontving haar 2de prikje: 
“Ik laat me graag vaccineren, het 
beschermt mezelf en de mensen van 
wie ik hou.” 

TEUN,
HET BRUINE 
GANSJE
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 VEERLE FRISSEN & NIKKIE STEYAERT

HOOR JE  
DE STILTE OF 
VERKIES JE  
DE BEAT?
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stilte & geluid

OP ZOEK NAAR DE BALANS  
TUSSEN STILTE EN GELUID  
BIJ BROEDERS VAN LIEFDE
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10.000
Geluid en stilte oefenen een grote invloed uit op ons leven. Zo 
blijkt dat er jaarlijks 10.000 ‘geluidsdoden’ vallen en dat er in 
West-Europa alleen al miljoenen gezonde jaren verloren gaan 
door middel van storend geluid. In een rapport van het WHO is er 
sprake van lawaaivervuiling (‘noise pollution’) en welke impact 
dat heeft op ons lichaam en onze geest. Een stille moordenaar 
noemt de WHO het. De grootste hinder zou komen van wegverkeer. 
Daarom is het zo belangrijk om af en toe de stilte op te zoeken. 
En dat kan gerust ook op het werk of op school. Van stilte word je 
rustig, je ontstresst, het boost je humeur en heeft een invloed op je 
energieniveau, slaap, concentratie en motivatie. 

2%
Maar niet iedereen heeft evenveel behoefte aan stilte, individueel 
zijn er sterke verschillen. In het stilteonderzoek antwoordden 2% 
van de respondenten dat ze stilte liever vermijden. Ze gaan actief op 
zoek naar prikkels. Daartegenover staat er een grote groep mensen 
die op zoek gaan naar een goede balans tussen stilte en geluid. 
Want geluid kan, net als stilte, ook helend werken. Onderzoek 
wijst uit dat muziek mensen tijdens moeilijke periodes kan helpen. 
Daarnaast zorgen leuke deuntjes voor een gelukkig gevoel en 
energie. 

Uit een groot stilteonderzoek van ‘Reizen naar 
morgen’ (Toerisme Vlaanderen, 2020) bij 1.000 
Vlamingen kwam naar voor dat we niet zonder 
stilte kunnen. Mensen associëren stilte met 
rust, tijd voor jezelf, spirituele ervaringen, 
ontspanning, natuur en vakantie. Maar stilte 
kan niet bestaan zonder geluid en ook geluid 
kan rust en ontspanning brengen in drukke 
hoofden. Dichtbij sprak met Marleen en Ann 
over het positief effect van bepaalde klanken 
bij mensen met een meervoudige handicap. 
Leerkrachten Sarah Strosse en Lieve Cools 
nemen ons mee in de wondere wereld van 
meditaties en vertellen hoe ze stilte een plaats 
geven in het onderwijs. 

 2 HEiLiG
In 7 personen de wereld rond. 

 10 ENGAGEMENT
Layla Aerts in Moria.

 12 DiSCriMiNELEN
De mensen achter de cijfers.

 26 HARTENKONiNGIN 
7 x 70 maal niet vergeven worden. 

 30 FEEST
De (on)zin van feestdagen en cadeaus.  

 38 KUNST
Annelien Smet (illustratie), Catherine Lemblé (fotografie)  
en Roel De Witte (illustratie) over verstilling, verbinding en engagement.

 44 PLEEGZORG
Over pleegouder worden en blijven. 3-dubbelinterview met Jan,  
Wim en Bruno.

Colofon Still 07
Still is een halfjaarlijkse uitgave van domein Menas, een initiatief van de Groep Broeders van Liefde. Still wil mensen inspireren rond de thema’s die voor de broeders belangrijk 
zijn: engageren in zorg en onderwijs, verbinden door in gemeenschap te leven, verstillen via gebed en meditatie. Still zoekt vanuit een open houding en via persoonlijke beleving 
hoe mensen vandaag tot vormen van verstilling, engagement en verbinding komen. www.domeinmenas.be. Redactie: Broeder Luc Lemmens, Veerle Frissen, Mattias Devriendt, 
Nikkie Steyaert, Filip D'Hooghe, Thaïs Anteunis & Koen De Fruyt. Hoofdredacteur: Mattias Devriendt.  Verantwoordelijke uitgever: Filip D’Hooghe, Stropstraat 119, 9000 Gent 
Redactiesecretariaat: Still Magazine, Stropstraat 119, 9000 Gent, T09 221 45 45, veerle.frissen@broedersvanliefde.be. Medewerkers: Dorien Veltens, Bart Koubaa, Thaïs 
Anteunis, Layla Aerts, Tania Verhelst, Annelien Smet, Catherine Lemblé, Roel De Witte (Wodan), Sophie Callewaert, Jordy Frissen & Wouter Degreve.  Vormgeving: Filip Erkens. 
Druk: Graphius.
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VERSTILLING  VERBINDING  ENGAGEMENT
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Wist je dat?
• Nyepi een nationale feestdag is in 

Indonesië waarop iedereen de stilte viert? 
Winkels, scholen en banken sluiten, er is 
geen gemotoriseerd verkeer toegestaan 
(met uitzondering van ziekenwagens) en 
het gebruik van elektrische toestellen is 
verboden. Zelfs het internet gaat een dag 
plat. Het doel is de natuur een kans te 
geven om zich te herstellen van de mens. 

• Broeders van Liefde een magazine uitgeeft 
waarvan 1 van de grote pijlers verstilling 
is? Het magazine heet toepasselijk Still en 
je kan het gratis ontvangen na registratie 
op de website: www.still-magazine.be
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badeen auditief

Geluid kan gebruikt worden om 
mensen tot rust te brengen, stil te 
maken, op te peppen maar ook om 
te prikkelen. Daar weten Marleen 
en Ann, ergotherapeuten in het 
ateljee van Sint-Jan de Deo, alles 
van. “Wekelijks dompelen we onze 
bewoners met een meervoudige 
handicap onder in auditieve 
prikkels via een klankdouche. 
Tijdens die momenten voel je 
gewoon de verbinding.”

Marleen: “Muziek is een goed middel 
om mensen te bereiken, maar je moet 
het afstemmen op de doelgroep. Zo 
werken we hier soms met djembés, 
waar we bewoners bepaalde ritmes 
aanleren om tot samenspel te komen. 
Ook zingen we liedjes met gitaar 
of piano. Maar wanneer we bezig 
zijn met onze bewoners met een 
meervoudige handicap, doen we het 
anders. Het zijn namelijk bewoners 

waar je niet zomaar een praatje mee 
kan doen, ze reageren het meest op 
zintuigelijke prikkels. Daarom zetten 
wij bij hen veel in op het verruimen 
van hun zintuigen.”

KLAnKSCHALEn
Ann: “Vijftien jaar geleden 
volgden Marleen en ik bij een 
muziektherapeut een interne vorming 
rond klankschalen. Het was toen 
nog een vrij nieuw concept, maar 
we waren meteen verkocht. Sint-
Jan de Deo heeft dan geïnvesteerd 
in vier mooie klankschalen met 
verschillende groottes, zodat we er 
zelf mee aan de slag konden in het 
ateljee. Elke klankschaal heeft een 
eigen klank die in samenspel zeer 
harmonieus klinkt.”
Marleen: “De klankschalen maken 
onderdeel uit van een activiteit die 
wij een klankdouche noemen. Hier 
dompelen we onze basale bewoners 

onder in verschillende klanken, 
om hen zo auditief te prikkelen. We 
creëren klanken met verschillende 
instrumenten, zoals een regenmaker, 
ocean drum, triangel,… We wisselen 
lage en hoge tonen af, om het gehoor 
extra te stimuleren. Deze activiteit 
doen we wekelijks en duurt ongeveer 
45 minuten.”

KLAnKDOuCHE
Ann: “Tijdens de klankdouche 
houden we ons aan een vaste routine. 
We brengen de bewoners naar een 
belevingsruimte met sfeervolle 
verlichting, maar letten er wel op dat 
er niet teveel visuele prikkels zijn. Het 
is niet de bedoeling om het effect van 
het geluid te ondermijnen. Daarna 
starten we telkens met eenzelfde 
liedje, als signaal dat we met een 
klankdouche gaan beginnen.”
Marleen: “Een klankdouche werkt 
het best als de klanken in elkaar 

// Marleen De Smet (59, rechts op foto) en Ann Vandeputte (40, links 
op foto) zijn beiden al vele jaren aan de slag als ergotherapeuten in 
het ateljee van Sint-Jan De Deo. 

// Marleen is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze woont in Wevelgem 
en houdt van lezen, wandelen, breien en bierproeven.

// Ann woont in Ieper en heeft een passie voor muziek en wandelen. 
Ze speelt in de doedelzakband YSPD en speelt gitaar en djembé. 

Hoe werkt  
een klankschaal?
Tibetaanse klankschalen zijn 
vervaardigd uit een legering van 
verschillende metalen (bijv. zilver, tin, 
koper, …) en zijn vaak afkomstig uit 
het Himalayagebied. Elke klankschaal 
produceert een specifieke en unieke 
boven- en ondertoon. De schalen 
worden aangeslagen met een slagstok 
of tot zingen gebracht met een 
aanwrijfstok. 

Marleen De Smet & Ann Vandeputte 

Klankschalen
in Sint-jan de Deo in Handzame

16 | dichtbij



vloeien, zonder onderbreking. 
Daarom geven Ann en ik deze 
activiteit graag samen. We kunnen 
sneller de instrumenten afwisselen en 
elk een eigen klankschaal vastnemen 
en zo rond gaan bij de bewoners, 
want we laten hen de trillingen 
van het geluid ook voelen door 
met de schaal dichtbij hun gezicht 
te bewegen. Op zo’n momenten 
ontstaat er veel verbinding, want 
de bewoners worden plots een stuk 
alerter. Ze richten zich naar de klank 
en volgen het geluid. Tegelijkertijd 
zie je een bepaalde rust neerdalen: de 
bewoners stoppen met het uitvoeren 

van de stereotiepe bewegingen die ze 
anders maken.”
Ann: “Het gebeurt wel eens dat we de 
klankschalen als een aparte activiteit 
gebruiken, maar dan combineren 
we het vaak met het stimuleren van 
een extra zintuig. In de zomer doen 
we er bijvoorbeeld water in dat dan 
opspat wanneer je de ondertoon 
aanwrijft. De bewoners kunnen dit 
voelen als ze hun handen boven de 
schaal houden. Soms voegen we ook 
etherische oliën toe, zodat de reukzin 
van de bewoners ondertussen ook 
geprikkeld wordt. Maar het auditieve 
blijft altijd op de voorgrond staan.”

Een klankdouche werkt 
het best als de klanken 
in elkaar vloeien, 
zonder onderbreking. 
Daarom geven we deze 
activiteit graag samen

Wist je dat?

• Decibel (dB) geen eenheid is, 
maar een logaritmische schaal om 
verhoudingen aan te duiden? Elke 
verhoging met 10 decibel betekent 
een vergroting in energie met een 
factor 10. Dat betekent dat een geluid 
tien keer zo hard is, wanneer het 
geluid met tien decibel toeneemt. 
Stijgt het geluid met 20 decibel, dan 
is het geluid 100 (10 tot de tweede 
macht) keer harder!

• Een onderzoek aan de Universiteit 
van Newcastle uitwees dat mensen 
gelukkig worden van het geluid van 
applaus, lachende baby’s, onweer en 
kabbelend water?

• Beethoven de 9de symfonie schreef toen hij volledig doof was?
• Droevige muziek ons door moeilijke tijden kan helpen?  

Wanneer je twee liedjes na elkaar afspeelt die sterk contrasteren, 
zorgt dit voor een intensere emotionele reactie. Als je jezelf dus 
wil opvrolijken met een streepje muziek, speel je best eerst een 
droevig nummer en daarna een vrolijk liedje. Zo zal de impact 
van het laatste nummer groter zijn.
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stille

Interesse in meditaties voor kinderen?  
Vind de handleiding van Sarah op www.dichtbijmagazine.be.

Sarah: “Ik ben leerkracht in het 3de 
leerjaar en introduceer sinds 5 jaar 
stilte in mijn klaspraktijk. Ik ben er 
mee gestart toen ik via mijn mama, 
een therapeute, kennis maakte met 
mindfulness: het bewust aandacht 
geven aan een moment. Meditaties 
zijn daarbij een hulpmiddel om 
tot stilte en focus te komen. Het 
vergde wat opzoekingswerk om 
meditaties te vertalen naar de 
leefwereld van kinderen. Vanaf 7 
à 8 jaar beginnen kinderen hun 
gevoelswereld te benoemen en 
kunnen ze er in principe mee starten. 
Via meditaties ontwikkelen ze hun 
intuïtie en ondervinden ze dat alle 
soorten gevoelens er mogen zijn. De 
leerlingen leren hun gedachten te 
richten op één iets, het bevordert dus 
ook hun concentratie.”

SCEPTiSCH
Sarah: “Kinderen moet je aanleren 
om tot stilte te komen, het is niet 
iets dat uit eigen beweging ontstaat. 
In het begin van het schooljaar zijn 
mijn leerlingen meestal sceptisch, 
maar tegen het einde zijn ze alle-
maal overtuigd. Ik voel aan op welke 
momenten ze ervoor openstaan. Vaak 
is dat wanneer we een onderwerp 
aansnijden waarbij ze diep in zichzelf 
moeten kijken.”

PRiKKELS
Sarah: “Er komen dagelijks heel veel 
prikkels op ons af. Van ’s morgens 
tot ’s avonds zijn we bezig, vaak met 
verschillende dingen tegelijkertijd. 

Meditaties in Emmaüs basisschool Op Weg  
in Aalter

stilte in het onderwijs verdient 

meer aandacht
Sarah Strosse

ze hun ogen. Daarna vertel ik een ver-
haaltje, aangepast aan hun leeftijd. Ik 
leid ze via mijn woorden bijvoorbeeld 
naar een bos waar ze tot rust komen 
en zich veilig voelen. Dat brengt hen 
naar hun innerlijke belevingswereld.” 

BROODnODiG
Sarah: “De godsdienstlessen lenen 
zich uitstekend tot meditatie en 
gebed. Maar ik vind dat er nog 
meer aandacht mag geschonken 
worden aan stilte in het onderwijs. 
Op de speelplaats is het heel druk, 
in de klas vaak ook… Rustmomen-
ten doorheen de dag zijn daarom 
broodnodig.” 

WIE IS?  
SARAH STROSSE
// Sarah is getrouwd en woont met 

haar man en dochter Matilda van 8 
in Aalter.

// Kunst neemt een belangrijke plaats 
in in haar leven. Ze maakt schilde-
rijen en tekeningen en bezoekt heel 
regelmatig tentoonstellingen.

// Ze komt tot rust in de natuur, maar 
evengoed in haar atelier waar haar 
focus verschuift naar kleur, vorm, ...

// Een boek dat ze recent las: 
‘Elementaire deeltjes – Heidegger’ 
door Dirk De Schutter.

Via meditaties ont-
wikkelen kinde-
ren hun intuïtie en 
onder vinden ze dat 
alle soorten gevoe-
lens er mogen zijn

Daarom vind ik het zelf heel belang-
rijk om af en toe stil te worden en 
mediteer ik thuis of zoek ik actief de 
stilte op. Onze school staat er wel 
voor open; ik weet bijvoorbeeld dat 
er door andere leerkrachten soms 
yogalessen worden gegeven.”

ONLINE MEDITATIE
Sarah: “Tijdens de lockdown ben 
ik gestart met online meditaties. 
Dat werkt heel goed. Ik merk dat 
de kinderen helemaal tot rust 
komen.  Ouders onthalen deze stilte-
momentjes op een enthousiaste ma-
nier wanneer ik hen de klaswerking 
uitleg op een infoavond.

HAnDLEiDinG
Sarah: “Omdat het wel wat uitleg 
vraagt om kinderen voor het eerst 
mee te nemen in een meditatie, 
schreef ik er een handleiding over. Ik 
draag hen eerst en vooral op om een 
goede houding te vinden: ontspan-
nen, maar niet te ontspannen zodat 
ze niet in slaap sukkelen. Ze maken 
het stil en zoeken geen contact met 
andere kinderen. Bij voorkeur sluiten 
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Lieve: “Onze school kreeg een aantal 
jaren geleden toestemming om de 
kapel te verbouwen tot een prachtige 
stille ruimte. De leerlingen hadden 
daarbij inspraak in het proces. 
Vanwege de coronamaatregelen 
is de kapel al twee jaar niet meer 
gebruikt, maar daarvoor vonden er 
af en toe stiltemomenten plaats. De 
leerlingen konden aangeven wanneer 
ze een pauzemoment nodig hadden 
of een gesprek met een individuele 
leerkracht wilden voeren.”

STiLTE EnERVEERT
Lieve: “Nu probeer ik in mijn lessen 
Godsdienst bij de tweedejaars van 
het secundair af en toe een moment 
van zingeving of meditatie in te 
lassen. Iedereen heeft namelijk wel 
eens nood aan stilte, ook al beweren 
leerlingen van die leeftijd vaak 
luid het tegenovergestelde. “Stilte 
enerveert me” of “Ik heb nood aan 
muziek en vrienden om me heen”, 
zijn veelgehoorde bedenkingen.”

WIE IS 
LiEVE COOLS?
// Lieve Cools is leerkracht 

Godsdienst in het 2de jaar Emmaüs 
secundair Op Weg in Aalter. 

// Ze beleeft haar 42ste en laatste jaar 
als leerkracht.

// Lieve is getrouwd, heeft 4 kinderen 
en 9 kleinkinderen.

// Ze zet zich in haar vrije tijd graag in 
voor Fracarita Belgium.

// Ze komt tot rust in haar grote tuin 
en dankzij een dagelijkse wandeling 
naar de vaart nabij haar huis, waar 
ze op een bankje reflecteert over 
de dag en van de zonsondergang 
geniet.

ruimtestille

Stiltemomenten in Emmaüs Aalter, 
secundaire school Op Weg 

Lieve Cools
ZITMEDITATIE
Lieve: “Onlangs organiseerde ik een 
zitmeditatie. De hele klas zat neer, 
er heerste volledige stilte. Pas op, 
het kan soms wel tot 10 minuten 
duren voor iedereen helemaal 
stilgevallen is. We beginnen met 
een oefening om de ademhaling 
te regelen en langzaamaan voel je 
de rust neerdalen, de ogen vallen 
een voor een dicht. Zelfs een klas 
die door alle leerkrachten als ‘druk’ 
wordt beschouwd, kwam helemaal 
tot rust. Na afloop vroegen leerlingen 
om het nog eens in te plannen, maar 
ik bewaar zulke meditaties liefst 
voor speciale momenten of wanneer 
jongeren aangeven dat ze er echt 
nood aan hebben.” 

Wist je dat?
• Er een stiltewandeling bestaat in Domein Menas in Sint-Maria-Aalter?  

Test tijdens Expeditie Menas, een wandeling in landschapspark 
Bulskampveld, uit of je wel goed in balans bent. Maak het even stil en zoek 
uit welke boom bij jou past. Wat voel je met je blote voeten? De wandeling is 
2,2 km lang, kindvriendelijk en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  
Alle info om samen op pad te gaan, vind je via de volgende link:  
www.brugseommeland.be/nl/expeditie-bulskampveld/menas

Iedereen heeft nood 
aan stilte, ook al 
beweren leerlingen 
vaak luidkeels het 
tegenovergestelde

DuRACELL-KOnijn
Lieve: “Ik ben zelf nogal een 
Duracell-konijn, maar ga toch vrij 
stressloos door het leven. Ik maak 
me weinig zorgen. Als er zich een 
probleem voordoet, probeer ik het 
op te lossen: kalm en overtuigd. Dat 
is mijn kracht als leerkracht. Dat 
probeer ik ook over te brengen op 
mijn leerlingen. Ze voelen dat de rust 
die ik vind door reflectie en gebed 
authentiek is en uiten er bewondering 
voor. Het vak godsdienst mag voor 
mij nog meer opengetrokken worden 
naar zingeving. Jonge mensen voelen 
de nood om stil te vallen. Meer nog, 
ze kunnen echt stil zijn als ze dat 
willen (lacht).”
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Als je iets aan je werkomgeving zou 
mogen veranderen, wat zou dat dan 
zijn? Vernieuwende dingen organi-
seren. Ik ben ondernemend, heb een 
netwerk en neem graag initiatief. 
Het vertrouwen krijgen om met die 
talenten iets te doen, kan mijn betrok-
kenheid en engagement alleen maar 
verhogen. 

Welke boodschap zou je willen geven 
aan alle medewerkers van Broeders 
van Liefde? Dankzij Kanunnik Triest 
en de Congregatie Broeders van Liefde 
hebben wij onze job. Ik blijf dit respec-
teren!  

Wat is de grootste troef van Domein 
Menas? De geschiedenis van het no-
viciaat, het park en vooral de oude 
kapel die volgens mij, mits een kleine 
ingreep, grote mogelijkheden biedt om 
nieuwe bijkomende inkomsten te ge-
nereren (eventueel voor goede doelen). 

Wat is je favoriete plant/bloem? 
Lonicera periclymenum (wilde kam-
perfoelie), met zijn verslavend parfum! 
Opgelet: giftige vruchten.

Wat beschouw je zelf als je grootste 
prestatie? De oprichting, het dirigeren 
en het naar eerste klasse leiden van 
het gemengd koor ‘Pojedû‘ Melle als 
19-jarige, tijdens mijn muziekstudies 
aan het conservatorium in Gent.

Wat is het grootste compliment dat je 
ooit kreeg? Dat ik de durf had om mijn 
zelfstandig bijberoep (tuinen) uit te 
breiden, voor het geval dat werk fysiek 
te zwaar zou worden. Ik importeer nu 
o.a. Spaanse wereld-olijfolies en richt-

te samen met mijn partner Katrijn De 
Meyer ‘La finca de olivas’ in Laarne op. 
Velen vonden dat moedig, weinigen 
geloofden in het succes, we bestaan 
ondertussen 6,5 jaar. 

Waar word je verdrietig van? Het 
reeds 10 jaar ontbreken van enig on-
derwijs en perspectief in Syrië en de 
vluchtelingenkampen. Hier schreeuwt 
men moord en brand als de scholen 
enkele weken dicht moeten.

Waar word je vrolijk van? Ik word 
vrolijk van een lawaaierige bar op het 
bloedhete Spaanse platteland vol do-
mino-spelende mannen, de resten van 
gezouten zonnebloempitten en pinda’s 
onder tafels en een mega tv-scherm 
aan de muur met de Vuelta – Fellini.

Welk boek kan je iedereen aanraden? 
Etienne Vermeersch’ “De ogen van 
de panda” (1988). Hoewel dit geniale 
boek 33 jaar terug voor het eerst gepu-
bliceerd werd, is het actueler dan ooit! 

Wat is het dichtst dat je ooit bij de 
dood bent geweest? In de achterbuur-
ten van Santiago de Chili, waar velen 
in kartonnen dozen leven, raakte ik 
mijn weg kwijt en zag ik 2 mensen 
schieten met een vuurwapen. Vluchten 
was mijn enige optie.

Welke waardevolle les heeft het le-
ven je geleerd? “Beter gekwetst door 
de waarheid dan bedrogen door de 
leugen”

Wat is je dierbaarste bezit? Mijn 
herinneringen en algemene (reis)-
ervaringen. 

Welk lied zet je op als je troost zoekt? 
Máár 1?   “Cantus in memoriam 
Benjamin Britten” van Arvo Pärt: pure 
schoonheid, vioolpartijen met een-
zelfde thema, in dalende lijn en steeds 
mooier wordend op zoek naar een 
machtig slotakkoord, een muzikaal 
orgasme. 

Wanneer ben je gelukkig? Aan mijn 
piano en/of samen in duet met Katrijn 
op haar viool. Muziek, kunst, cultuur 
en natuur zijn ‘voedsel’ voor ons, net 
als olijfolie. Kunsten zijn helend, daar-
om noemen we ze ‘arts’.

Waar trek je naartoe als je eens wil 
ontsnappen? Naar een klassiek con-
cert of een museum, waarbij Museo 
Thyssen-Bornemisza in Madrid (met 
bijhuis in het prachtige klooster van 
Pedralbes Barcelona) mijn voorkeur 
geniet – de grootste privéverzameling 
ter wereld. 

Wat is jouw levensmotto? 1 land: 
de aarde, 1 volk: de mensheid. Met 
behoud van en respect voor de eigen 
cultuur.

Wat beweegt jou? Interactie met men-
sen. Het zou me daarom plezier doen 
indien u mij een reactie geeft over de 
muziekkeuze e.a. op mijn FB-pagina. 
Ik meen dit oprecht! Muchissima graci-
as para su reacciòn! 

KUNSTEN ZIJN HELEND, 

daarom noemen we ze ‘arts’

Lees alle antwoorden van Ludwig  
op www.dichtbijmagazine.be

20 | dichtbij



  SOPHIE CALLEWAERT

Ludwig De Poorter (59)

Deeltijds medewerker tuinonderhoud  
bij Domein Menas te Aalter 
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Ik word vrolijk van een 
lawaaierige bar vol domino-
spelende mannen op het 
bloedhete Spaanse platteland 



Heb je al eens gehoord van werk-
plekleren? Na een voortraject van 
enkele weken, neemt een groep stu-
denten verpleegkunde een bepaalde 
ziekenhuisafdeling helemaal over. 
Werkplekleren kan je omschrijven 
als een stage 2.0. Het is geen nieuw 
gegeven in ziekenhuizen, maar voor 
psychiatrische verpleegkundigen in 
spe is het veel moeilijker om een afde-
ling te vinden waar ze terecht kun-
nen. Zorggroep Multiversum ontving 
deze vraag vanuit de HBO5-opleiding 
Verpleegkunde in Lier. Onze afdeling, 
Cadenza 4B, stelde zich na intern 
overleg met medewerkers en patiënten 
kandidaat. Ook voor ons werd het een 
vuurdoop. 
Cadenza 4B behandelt patiënten 
met een verslavingsproblematiek en 
daarmee gepaard gaande cognitieve 
problemen zoals het syndroom van 
Korsakov. Geen evidente doelgroep 
voor nieuwelingen in het vak, maar 
ik denk dat elke afdeling binnen 
een psychiatrisch ziekenhuis haar 
specifieke uitdagingen met zich mee-
brengt. Als kandidaat psychiatrisch 

verpleegkundigen worden de stu-
denten geconfronteerd met complexe 
zorgvragen en laat dat nu net hetgene 
zijn dat je enkel op de werkvloer kan 
leren. 
Hoe verliep het werkplekleren? We 
startten met 2 introductiedagen. Die 
zijn nodig om het ziekenhuis en haar 
visie, de afdeling en de medewerkers 
te leren kennen. We legden uit wat er 
van de studenten verwacht werd en 
stelden ons aan elkaar voor. Om het 
organisatorisch en praktisch haal-
baar te houden, mochten 9 studenten 
meedraaien. Er werden 3 stagemen-
toren aangesteld die elk 3 studenten 
van dichtbij opvolgden. Er volgden 3 
weken van intensieve training naast 
een vaste verpleegkundige. De studen-
ten oefenden alle aspecten van de job 
uit, leerden gesprekstechnieken aan 

en volgden een agressietraining. Na 
die 3 weken, keken de vaste mede-
werkers vanaf de zijlijn toe. Ze waren 
nabij indien nodig, maar de studenten 
moesten zelf alle praktische hande-
lingen stellen, individuele gesprekken 
voeren met de patiënten, de adminis-
tratie opvolgen, samenwerken in hun 
team, plannen en organiseren. 
Na 5 weken evalueerden we het 
werkplekleren met de school en oor-
deelden we of elke student klaar was 
om de sprong in het diepe te wagen. 
In die laatste fase zetten de vaste 
medewerkers echt een stap opzij. De 
studenten ondervonden hoe het is 
om de afdeling te leiden en kregen zo 
een authentieke en volledige werker-
varing. Het werkplekleren verschilt 
sterk met een gewone stage, waar je 
als individu in een team terechtkomt 

// Werner Boon is afdelings-
coördinator van de afdeling 
Cadenza 4 op Zorggroep Multi-
versum in Boechout. Cadenza 
4B is een specifieke eenheid 
voor Korsakov-patiënten met 17 
bedden. 

Werner Boon

hoe studenten een ziekenhuisafdeling overnemen
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  CAROLINE VAN NESTE

// Wil je meer weten over hoe je 
als psychiatrisch ziekenhuis aan de 
slag kan met werkplekleren? Lees 
de infobrochure die beschikbaar 
is op de website van de Vlaamse 
overheid: www.vlaanderen.be/
publicaties/werkplekleren-leren-
doen-doet-leren

WEETjES
// De afdeling Cadenza 4B telt 17 

bedden en maakt deel uit van 
Zorggroep Multiversum, campus 
Boechout. 

// Een psychiatrisch 
verpleegkundige werkt in een 
psychiatrisch ziekenhuis op 
een algemene dienst zoals een 
crisis- of opnamedienst, of op 
een afdeling die zich richt op een 
specifieke doelgroep zoals bij 
Cadenza 4B, verslavingszorg. Een 
psychiatrisch verpleegkundige 
geeft begeleiding en zorg die 
de patiënt helpt om opnieuw 
zelfstandig te functioneren. 

// Werkplekleren is eigenlijk 
zo oud als de straat. Al in de 
middeleeuwen leerden leerlingen 
een beroep of ambacht in de 
praktijk door in leer te gaan bij een 
gildemeester. Vandaag kan je via 
werkplekleren terecht in diverse 
bedrijfssectoren en blijft het 
principe hetzelfde: competenties 
verwerven door je volledig onder 
te dompelen in je werkplek. Want 
leren doen, doet leren. 

// In sommige beroepen geldt het 
beroepsgeheim. Dat betekent 
dat personen met bepaalde 
functies, zoals psychiatrisch 
verpleegkundigen, niets mogen 
bekendmaken van wat hen tijdens 
het uitoefenen van hun job of 
stage werd toevertrouwd. Het 
beroepsgeheim blijft trouwens 
altijd gelden, ook wanneer de 
vertrouwensrelatie beëindigd is 
of als de arbeidsovereenkomst of 
stage afgelopen is. 

en daarin meedraait. In dit project 
vormen de studenten zelf een nieuw 
team en nemen ze alles over. De vaste 
medewerkers gaan letterlijk naar een 
andere kant van de afdeling. De reden 
dat ze fysiek uit de buurt blijven, is 
omdat patiënten, maar ook artsen, 
misschien toch geneigd zouden zijn 
om een vaste medewerker aan te spre-
ken in plaats van rechtstreeks met de 
student te communiceren. 
Omwille van de grote zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid is het een 

erg waardevolle vorm van leren, zeker 
in de psychiatrie omdat de studenten 
gesprekstechnieken aanleren die je 
onmogelijk op school kan onderrich-
ten. Daarnaast leren ze om discreet om 
te gaan met informatie, net zoals in 
hun latere carrière. Ze leren de patiën-
ten kennen, maar praten evengoed de 
dossiers door met artsen en psycholo-
gen, voeren gesprekken met familie en 
met netwerkmedewerkers zoals advo-
caten, bewindvoerders, huisartsen of 
medewerkers van beschut wonen. 
Ook voor ons is het een unieke kans 
om eens een nieuwe wind te laten 
waaien door de afdeling. De pro-
cedures die we dagelijks volgen, 
zijn evident voor ons, maar is onze 
werkwijze ook logisch voor nieuwe-
lingen? Het geeft ons de kans om onze 
eigen werking kritisch door te lichten 
en van de studenten te leren. Mensen 
opleiden behoort tot onze job, dus via 
het werkplekleren vervullen we een 
deel van onze opdracht en kijken we 
tegelijkertijd naar de toekomst. 

De pro cedures die we dagelijks volgen,  
zijn evident voor ons, maar is onze werkwijze 
ook logisch voor nieuwe lingen?
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LiEF En LEED 
IN TIJDEN VAN PANDEMIE

‘Perspectief’, een woord dat velen niet meer kunnen horen. Maar een woord dat voor 

ons realiteit aan het worden is. Na vele moeizame maanden worstelen we ons los uit de 

COVID-19 tragiek. Voor onze collega’s binnen de Broeders van Liefde in het Zuiden blijft 

het spannend. De vaccinatiecampagnes geraken niet van de grond. Er zijn te weinig

     beschikbare vaccins, het wordt een race tegen de tijd.

DE ZuiDACTiE VAn DE BROEDERS VAn 
LiEFDE 
zet elk jaar een project bij onze collega’s in 
het Zuiden in de kijker. Meer info over de 
Zuidactie 2021, het jeugdcentrum waarin 
Claudia actief is en dat jij kan steunen, vind 
je op www.zuidactie2020.org

Het voorbije jaar bracht alleen maar 
ellende met zich mee. Zuid-Afrika, 
Peru, Brazilië, India,… We zagen ze 
allemaal in het nieuws oplichten. 
Minder mediagenieke landen deden 
het met veel minder aandacht. Zoals 
Nicaragua, het land waarvoor we 
dit jaar met Broeders van Liefde 
Zuidactie voeren.
Claudia is een alleenstaande moe-
der van drie kinderen in de stad 
Granada. Ze is ook het hoofdperso-
nage van onze Zuidactiecampagne. 
Je zag ze op de affiche en hoorde 
haar verhaal in de campagnevideo 
op je school of voorziening.
Claudia is vrijwilligster in het lokale 
centrum voor straatkinderen van de 
Broeders van Liefde. In een reeks 

video’s getuigt ze over de impact 
van de coronapandemie op haar 
persoonlijk leven en haar thuisland. 
De pandemie sloeg ongenadig hard 
toe. Haar ontroerende getuigenis-
sen over lief, leed en veerkracht in 
tijden van pandemie kan je bekijken 
via onderstaande QR-code.

 JAN DECOENE

GETuiGEniSSEn VAn  
CLAuDiA uiT niCARAGuA

niCARAGuA

24 | dichtbij



aan het

“Niemand is zonder 
hoogtes en laagtes,  
dat maakt ons mens”

Lize Spit
interview met

GETuiGEniSSEn VAn  
CLAuDiA uiT niCARAGuA



Ik ben er niet. Het is de titel van Lize Spit haar tweede boek. Een liefdesverhaal, maar 
met een scherpe kant. Eén van de twee hoofdpersonages lijdt namelijk aan een bipolaire 
stoornis en dat zet veel druk op de relatie. Het boek kwam uit in december 2020, maar het 
verhaal leefde al langer in Lizes hoofd. “Mijn ex-partner was manisch depressief en moest 
opgenomen worden. Ik weet wat het is: het eindeloze geduld, de onzekerheid en het 
doorgaan, tot je zelf op bent. Maar als naaste van de patiënt word je jammer genoeg nog 
te vaak over het hoofd gezien.” 

Het is tien uur in de och-
tend. Lize kijkt me vanop het scherm 
veelbelovend aan, achter haar een 
grote boekenkast en in haar hand een 
mok koffie. “Die heb ik nodig voor de 
moeilijke vragen”, lacht ze. Ze is maar 
vaag bekend met de groep Broeders 
van Liefde, maar blij om te horen dat 
we ons onder andere inzetten voor 
geestelijke gezondheidszorg. “Bijna 
iedereen kent tegenwoordig wel ie-
mand die het op een gegeven moment 
(even) niet meer ziet zitten. Als je het 
van dichtbij meemaakt, zal je het 
nooit meer weglachen. We moeten 
blijven streven naar bespreekbaar-
heid. Mentale problemen kunnen 
bij iedereen voorvallen, ik spreek uit 
ervaring.”

dichtbij: Je hebt het dus 
persoonlijk meegemaakt … 
Lize: “Niet als patiënt, maar als part-
ner van. Al betekent dat zeker niet 
dat het geen impact op mijn leven 
en mijn eigen geestelijke gezondheid 
had. De schok die ik voelde wanneer 
ik voor het eerst op bezoek ging in 
de psychiatrie en mijn toenmalige 
partner zwaar verdoofd aantrof, is 
onbeschrijfelijk. Ik herkende hem 
niet meer. Niemand had me daarop 
voorbereid. Ik wist ook niet wat hij 
kreeg van medicatie, hoe lang hij in 
deze toestand zou blijven en wanneer 

hij terug naar huis mocht. Ik voelde 
mij verloren en ben huilend naar huis 
gefietst. Gelukkig had ik een goed 
sociaal vangnet, met vrienden bij wie 
ik terecht kon. Maar het is een vraag 
die mensen zouden moeten stellen: 
wie zorgt voor hen? Voor die partners, 
ouders of kinderen die alles gegeven 
hebben, tot ze er zelf aan onderdoor 
gaan?”

OnGELOOFWAARDiG

dichtbij: In allebei je boeken 
worstelen de personages met 
mentale problemen. Hoe denk je 
over geestelijke gezondheidszorg 
in België? 
Lize: “Ik geloof dat de geestelijke 
gezondheidszorg in België in theo-
rie wel goed in elkaar steekt, maar 
dat het in de praktijk vaak spaak 
loopt. De politici die over de sector 
beslissingen maken, zijn volgens mij 
mensen die denken dat ze nooit gees-
telijke gezondheidszorg zullen nodig 
hebben. Anders zouden ze het toch 
menselijker organiseren? Ik vind het 
erg dat er zoiets bestaat als wachtlijs-
ten. In mijn ogen faalt het systeem, 
als je geen hulp kan bieden aan die-
gene die erom vragen. Ik heb ook het 
gevoel dat de zorg nog te veel gericht 
is enkel en alleen op de patiënt, met 
te weinig oog voor de impact op de 

dichte omgeving. Om deze pijnpun-
ten op te lossen, moet er dringend 
meer budget vrijgemaakt worden voor 
de geestelijke gezondheidszorg.”

dichtbij: Jouw persoonlijke 
ervaringen heb je deels verwerkt in 
je boek. Heeft jou dat de zaken ook 
helpen verwerken en rust gebracht 
in je hoofd?
Lize: “Ik zou het geen rust noemen - 
schrijven gaat voor mij altijd gepaard 
met adrenaline - maar eerder een ge-
voel van veiligheid. Ik kan in mijn ei-
gen project kruipen, in dat universum 
dat ik zelf heb gecreëerd en contro-
leer, een wereld met personages die 
ik door en door ken. Het is iets hele-
maal van mij alleen. Daarom vind ik 
het ook zo moeilijk om aan het einde 
van het schrijfproces mijn boek af te 
geven aan de lezers. Op dat moment 
gaat het een eigen leven leiden dat ik 
niet langer kan controleren: mensen 
vormen opinies en eigen interpreta-
ties. Ik las onlangs een reactie op “Ik 
ben er niet”, waar men schreef dat 
het verhaal ongeloofwaardig was en 
dat niemand in werkelijkheid zoveel 
geduld zou opbrengen. Als schrijver 
kan ik die kritiek plaatsen, maar als 
persoon kwetst me dat diep. Ik wéét 
dat het geloofwaardig is want ik heb 
het zelf meegemaakt. Aan de andere 
kant ben ik ergens blij voor die men-

 NIKKIE STEYAERT  |   LIES WILLAERT
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en luisterend oor. Ik vond er een 
bepaalde troost in en een houvast. Ik 
schreef altijd in mijn dagboek, vaak 
zeer feitelijke zaken, zoals bijvoor-
beeld wat ik die dag gegeten had. 
Tot ik begon te puberen, dan ben ik 
ermee gestopt. Ik stoorde mezelf aan 
wat ik opschreef en vooral aan de 
manier waarop: dat stoere taaltje, het 
voelde niet als mezelf. Ik vond dat ik 
mijn dagboek niet in ere hield, dat ik 
die jarenlange ‘vriendschap’ ermee 
verpestte. Ik heb sindsdien nooit 
meer een dagboek bijgehouden, maar 

sen dat ze nog met zo’n naïviteit door 
het leven kunnen gaan.”

dichtbij: Negatieve kritiek glijdt 
dus niet van je af …
Lize: “Ik krijg gelukkig meer posi-
tieve dan negatieve kritiek, maar dat 
laatste weegt jammer genoeg veel 
zwaarder door. Één negatieve reactie 
overschaduwt 100 complimenten. 
Dat is omdat ik complimenten vooral 
ontvang in naam van het boek, alsof 
ik een tussenpersoon ben. Het is 
moeilijk te internaliseren. Negatieve 
reacties ontvang ik echter in naam 
van mezelf. Misschien wil ik zo mijn 
boek beschermen?”

DAGBOEK 

dichtbij: Schrijven lijkt een 
eenzaam beroep. Ben jij het 
daarmee eens?
Lize: “Schrijven is een eenzaam 
beroep, maar dat maakt mij nog 
geen eenzaam persoon. Ik heb 
een groot sociaal netwerk, waar ik 
ook echt moeite in steek om het te 
onderhouden. Maar op professioneel 
vlak verkies ik de ‘eenzaamheid’, of 
eerder het alleen werken. Ik denk 
graag in andere mensen hun plaats. 
Dat zouden collega’s me niet in dank 
afnemen. Maar voor mijn eigen boek 
is dat net goed. Het is mijn taak om 
te denken in naam van mijn persona-
ges: wat ze voelen, zeggen en doen.”

dichtbij: Was het altijd al het doel 
om schrijver te worden?
Lize: “Het was niet zo dat ik als kind 
droomde van een schrijverscarriè-
re, maar ik hield er wel van. Ik was 
altijd dolgelukkig als we een opstel 
mochten maken in de les Nederlands. 
Thuis hadden we lang geen televisie 
of internet, dus ik spendeerde veel 
tijd in de bibliotheek. Schrijven was 
voor mij altijd al een manier om 
mezelf uit te drukken en om structuur 
te brengen in mijn eigen gedachten. 
Ik ben niet opgegroeid in een gezin 
waar open gepraat werd over zaken. 
Papier werd al snel mijn klankbord 

met schrijven ben ik natuurlijk nooit 
gestopt (lacht).”

dichtbij: Hoe was jij als kind? 
Lize: “Ik ging heel graag naar school, 
het was mijn veilige haven. Ik had 
ook een goede band met alle leer-
krachten. Ik studeerde veel en nam 
dat ook heel serieus, zelfs als tiener. 
Misschien heeft dat te maken met 
mijn faalangst en perfectionisme. Ik 
kon soms nachtjes doorsteken om te 
studeren, in het middelbaar. Dat zou 
eigenlijk niet mogen: die druk op zo’n 

Ik vind het erg dat 
er zoiets bestaat 
als wachtlijsten. 
In mijn ogen faalt het 
systeem, als je geen 
hulp kan bieden aan 
diegene die erom 
vragen

Ik ben niet 
opgegroeid in een 
gezin waar open 
gepraat werd over 
gevoelens. Papier 
werd mijn klankbord 
en luisterend oor
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jonge leeftijd. Ik geloof dat scholen 
daar wel een stuk in verbeterd zijn 
en dat kinderen en jongeren beter 
begeleid en opgevolgd worden. Ik ben 
voorstander van het weglaten van 
percentages en die noodzaak om alles 
in kwantiteiten uit te drukken. Ik 
denk dat dat een goede evolutie is, al 
ben ik het dan weer helemaal oneens 
met het feit dat veel creatieve vakken 
verdwijnen of gemarginaliseerd 
worden. Het zijn vaak die leerlingen 
die stressen om de percentages, die 
energie halen uit het kunstig bezig 
zijn. Het lijkt me heel slecht voor de 
ontwikkeling van kinderen en jonge-
ren om die vakken weg te nemen.”

HERKEnBAARHEiD 

dichtbij: Ben jij iemand die 
makkelijk relaties aangaat met 
andere mensen? 
Lize: “Ik ben sociaal aangelegd en 
hou van open, eerlijke mensen met 
een beetje diepgang. Je maakt mij 
niet blij met een gesprek over koetjes 
en kalfjes. Ik vind het ook belangrijk 
dat mensen echt luisteren, dat ze niet 
vergeten dat ze je bepaalde dingen 
al gevraagd hebben. Ik let daar zelf 
ook hard op in mijn omgang met 
vrienden. Ook in het gesprek wil ik 
evenwicht: evenveel praten als luis-
teren. Ik ben heel empathisch, daar 
ben ik blij om, al zorgt het er af en toe 
wel voor dat omgaan met mensen ver-
moeiend kan zijn. Ik wil problemen 
helpen dragen. Dat zorgende zit heel 
hard in mijn karakter en soms gaat 
dat ten koste van mezelf.”

dichtbij: Heb je ook zoveel 
empathie voor je personages?
Lize: “Tegenover mijn personages 
ben ik veel harder. Ik leef niet met 
hen mee en heb als schrijfster een 
bepaalde afstand van het verhaal. 
Ik laat me zeker niet meeslepen. Als 
het verhaal het rechtvaardigt, zou ik 
zonder verpinken mijn hoofdpersona-
ge laten sterven. Ik ben vooral bezig 
met de structuur en de regie van het 
boek. Mijn schrijven hoeft de wereld 

WIE IS 
LiZE SPiT? 
// Lize Spit (32) behaalde een master 

in scenario schrijven aan het RITS. 
Ze woont samen in Brussel met 
haar verloofde Rob van Essen.

// Ze werd als schrijfster bekend 
met haar debuut ‘Het Smelt’. In 
december 2020  bracht ze haar 
tweede boek uit: ‘Ik ben er niet’. 

// Ze houdt van gezelschapsspelletjes 
(Rummikub, Dixit, Scrabble, …), 
koken, muziek, de zee en fris 
gewassen lakens. 

Politici die 
beslissingen maken 
over geestelijke 
gezondheidszorg 
zijn volgens mij 
mensen die denken 
dat ze nooit zelf hulp 
nodig zullen hebben. 
Anders zouden ze 
het toch menselijker 
organiseren?

niet te veranderen, maar ik vind 
het wel belangrijk dat het verhaal 
voor iemand iets kan betekenen. 
Dat bepaalde mensen zich kunnen 
herkennen in situaties en personages 
en zich daardoor gezien voelen, is 
mijn manier om dichter bij de lezer te 
komen. Zij die verder van de inhoud 
staan, hoop ik dan weer te stimuleren 
om buiten hun vertrouwde kader te 
kijken en zo milder te worden voor 
bepaalde thema’s.”

dichtbij: Je bent voor je boek 
teruggegaan naar het psychiatrisch 
ziekenhuis waar je ex-partner 
vroeger verbleef. Kon je de plek 
door andere ogen zien, nu je niet 
meer persoonlijk betrokken was?
Lize: “Waar ik me in het verleden 
niet geholpen voelde en me afvroeg 
waarom geen enkele hulpverlener 
me zag staan, besef ik nu dat het 
van ‘niet kunnen’ was, niet van ‘niet 
willen’. Ze hebben meer dan genoeg 
werk met de patiënten en er zijn 
gewoon handen tekort om ook nog 
eens met de naasten bezig te zijn. 
Ik heb in de psychiatrie met enkele 
zorgverleners gesproken en het waren 
allemaal warme mensen die kiezen 
voor de sector omdat ze een verschil 
willen maken. Ze gaven aan het 
anders te willen doen, persoonlijker 
en warmer, als ze de middelen en de 
tijd hadden. Dat vind ik jammer voor 
hen, dat ze soms het gevoel hebben 
tekort te schieten, ook al doen ze al 
het mogelijke. De ziekenhuiservaring 
vond ik wel nog steeds wat beangsti-
gend. Het cliché dat je in de films ziet, 
komt soms dichtbij de waarheid als je 
er als buitenstaander naar kijkt. Dat 
versterkt jammer genoeg het stigma 
dat reeds op geestelijke gezondheids-
zorg kleeft. Men kijkt teveel naar 
het instituut en te weinig naar de 
mensen. Daar zit volgens mij het pro-
bleem. Al merk ik wel dat geestelijke 
gezondheid meer bespreekbaar wordt 
en dat er minder taboe op rust dan 
vroeger. Mensen beginnen de ernst 
te begrijpen: het zijn geen verzinsels 
of aanstellerij en het kan iedereen 
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overkomen.  Niemand is zonder laag-
tes en hoogtes, dat maakt ons mens. 
Het ergste dat je kan overkomen, is 
dat mensen je problemen niet serieus 
nemen en dat je er helemaal alleen 
voor staat.” 

SCHRijVERSHuiSjE 

dichtbij: Begin mei ben je ‘literair 
getrouwd’ met schrijver Thomas 
Gunzig, maar in het dagelijks leven 
ben je verloofd met Rob van Essen. 
Hoe denk jij over het huwelijk?
Lize: “Had je me een paar jaar terug 
gezegd dat ik vandaag verloofd zou 
zijn, ik had het niet geloofd. Ik heb 
nooit willen trouwen; ik zei dat ook 
letterlijk tegen mijn vorige partner. 
Alleen het gedacht al, bezorgde me 
een paniekgevoel. Maar met Rob is 
het anders. Hij is 25 jaar ouder en 
wij krijgen toch wel wat kritiek te 
verduren. Ik weet gewoon dat som-
mige mensen onze relatie niet serieus 
nemen. Maar wij menen het wel, dit 
is voor altijd en eeuwig. Misschien wil 
ik vooral trouwen om dat aan de bui-
tenwereld te bewijzen? Sowieso wil ik 
geen klassieke trouw in de kerk, dat 
lijkt me veel te stresserend. Ik verkies 
een intiem moment, voor de wet, 
waar Rob en ik in het bijzijn van onze 
vrienden en familie elkaar vertellen 
waarom we elkaar zo graag zien.”

dichtbij: Wat maakt jou gelukkig?
Lize: “Ik vind geluk in kleine dingen. 
’s Avonds een kaars aansteken, voor 
mezelf, omdat ik dat verdien. Een 
massage krijgen. Mijn plantjes verzor-
gen: water geven, stekjes controleren 
en verdorde blaadjes weghalen. In 
een bed kruipen dat ik eerder die 
dag voorzien heb van fris gewassen 
lakens… Ik heb niet veel nodig. Ik ben 
geen avontuurlijk persoon en droom 
ook niet van ‘zotte’ dingen. Voor mij 
bijvoorbeeld geen wereldreis, geef me 
maar de natuur of de zee. De rust van 
de golven. Als ik mag dromen, dan is 
het van een klein schrijvershuisje aan 
de kust. Dat zou mij heel gelukkig 
maken.” 

Ik krijg meer positieve dan 
negatieve reacties, maar 
die laatste wegen jammer 
genoeg veel zwaarder 
door. Éen negatieve reactie 
overschaduwt  
100 complimenten
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ELECTRIC HUISHOUDTOESTELLEN 
Is het binnenkort tijd voor een grote schoonmaak, maar willen je 
huishoudtoestellen niet meer mee? Dankzij een samenwerking met 
Electric kan je nieuwe toestellen kopen aan groothandelsprijzen. 
Ontvang 15% tot 40% korting bij aankoop van installatiemateriaal, 
verlichting, toestellen en tv’s. 

Lees alle details op www.dichtbijmagazine.be. 

€ 40
KORTING

TOT

BELLEWAERDE EN WALIBI: 2+1 GRATIS
De pretparken zijn na een lange sluiting opnieuw geopend en dat vieren 
Bellewaerde Park en Walibi met een speciale promotie. Nog tot en met 9 juli 
ontvang je bij de aankoop van 2 individuele tickets een 3de ticket gratis dat je  
op dezelfde datum dient te gebruiken. 

Surf snel naar www.dichtbijmagazine.be om meer te weten te komen over de 
bestelprocedure en voorwaarden. 

VAB FIETSBIJSTAND
Wist je dat je via VAB kan rekenen op een uitgebreide Fietsbijstand 
die je dag en nacht, 24/7, in de hele Benelux beschermt? 
De Fietsbijstand geldt voor diverse types fietsen: e-bikes, 
sportfietsen en scooters tot 50cc. In 80% van de gevallen, lost  
VAB het probleem onmiddellijk op. En anders brengen ze jou  
en jouw fiets naar een geschikte plaats voor herstelling. 

Verneem meer over de VAB Fietsbijstand en andere formules  
op www.dichtbijmagazine.be. 

15%
KORTING

DAT WACHTWOORD IS: dichtbij

Sommige pagina’s op  
www.dichtbijmagazine.be  

zijn afgeschermd met een 
wachtwoord. 



Ons leven lijkt sinds corona op 
een grote dans, eentje die me 
niet zo ligt. Pas op, ik dans 
graag. Vroeger op fuiven kon 

ik urenlang springen, zweten, ‘per onge-
luk’ tegen elkaar aanbotsen, shaken met 
vriendinnen of praten met een onbeken-
de, een complimentje, een lach. Ik hou 
ervan om me gewoon over te geven aan 
de muziek en zonder nadenken mee te 
bewegen. Het hoeft er niet leuk of knap 
uit te zien, het moet goed voelen. Des-
tijds op kamp met ‘de ziekenkas’ gaf dat 
samen dansen op Mooi weer vandaag me 
een goed gevoel. Kinderen dansen nu op 
een gepimpte versie van datzelfde lied. 
De pasjes zijn net iets moeilijker dan 
toen, maar de sfeer blijft hetzelfde. Een 
gevoel van samenhorigheid. Een gevoel 
van vrijheid. 
Choreografie is veel minder mijn ding. 
Het duurt lang voor ik alle pasjes kan 
onthouden. Tik-tok is dus niet aan mij 
besteed. Just Dance dan weer wel, als 
work-out. Ik deed het wel hoor, zo van 
die dansjes met choreografie. In de 
kleuterklas bijvoorbeeld. Ik zie mezelf 
nog staan op het schoolfeest. De juf had 
ons mooi verdeeld over het podium. Ik 
stond op een kruisje op de grond en liep 
later achter anderen aan tussen met tape 
gemarkeerde lijnen. Dat gaf houvast.
Die tape is terug van weggeweest. In 
openbare en minder openbare ruimtes 
blinken strepen die aangeven waar we 
mogen lopen. Lijnen of bollen op de 
grond vertellen waar we mogen stappen 
en staan, zodat we genoeg bewegings-
ruimte zouden hebben. Onze anderhalve 
meter. 
Zo lijkt ons leven sinds corona één 
grote dans, maar wel één met een strikte 
choreografie. En ik ben dus niet zo goed 
in het onthouden van pasjes. Als ik aan 
de uitgang van de cafetaria per ongeluk 
iemand kruis, wijk ik uit, waarna mijn 

collega uitwijkt naar dezelfde kant. 
Verontschuldigend glimlachend achter 
ons mondmasker lopen we snel weer in 
de pas.
In zo’n strakke choreo zijn toevallige 
ontmoetingen schaars, behalve heel af en 
toe, per ongeluk, zoals deze ochtend toen 
het portier van mijn auto op de personeel-
sparking tegen de auto naast me knalde. 
In de wagen gelukkig een vriendelijke 
collega. We spraken af in de cafetaria om 
de papieren in orde te brengen. Door dit 
ongeval wist ik ineens wie er voor het 
lekker eten zorgt.  
Ik vraag me af wanneer we het terug 
zullen kunnen. Vrij dansen, zorgeloos 
bewegen door de zaal van het leven, 
mensen aanspreken, omhelzen, elkaar 
en het leven omarmen. Het lijkt iets 
uit een ver verleden. Iets wat de jeugd 
van tegenwoordig vandaag moet mis-
sen. Ook al moeten we (nog even) vast 
getapet dansen, in ons hoofd blijven we 
vrij. Misschien kunnen we in gedachten 
een streepje muziek toevoegen aan die 
dagelijkse dans en op het ritme van de 
klanken wiegen met ons hoofd? Als ik je 
dan tegenkom, zal ik je toelachen achter 
mijn mondmasker.

Proficiat! 
Kersverse vader Pieter-Jan 
Dereymaeker uit Zorggroep  
Sint-Kamillus in Bierbeek wint 
een halfjaar gratis luiers van 
Libero. Veel plezier bij het 
verversen!  

Win
Een stille 
robotstofzuiger 
van Rowenta

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

 Wat betekent stilte voor jou?  

Niet gewonnen? Als medewerker 
van Broeders van Liefde 
kan je genieten van tal van 
personeelsacties, ook van thuis 
uit. Zo zijn er tal van bedrijven 
die kortingen aanbieden via hun 
webshop!  
Meer info op onze website,  
 www.dichtbijmagazine.be

// Leona Reyskens (1977) werkt 
als leerkracht in onze Limburgse 
ziekenhuisschool de Radar.

dansmet mij!
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Karlien Beckers (36) is al 10 jaar aan 
de slag als leerkracht PAV, Neder-
lands en Engels op THHI, één van de 
vestigingen die is omgevormd tot 
het nieuwe Campus Max, in Tessen-
derlo. Twee jaar lang was ze actief lid 
van het visieteam dat medewerkers 
uit de verschillende vestigingen 
samenbracht met de missie om 
tot één school te versmelten. “Ik 
geloofde echt in de kansen van het 
veranderingsproces en wilde mijn 
steentje bijdragen”, vertelt Karlien. 
“Tijdens het traject was er veel 
betrokkenheid. Het eindresultaat 
wordt dan ook echt gedragen door 
alle medewerkers.” Maar de veran-
deringen gaan verder dan een een-
gemaakte school met een nieuwe 
naam, logo en visie. “Op termijn is 
het de bedoeling dat alle campussen 
samenkomen op één locatie en dat 
we echt intensief gaan samenwer-
ken. Verbinding staat niet voor niets 
centraal in onze visietekst.”

Onze veranderingen  
gaan verder dan  
een nieuwe naam, 
logo en visie

Karlien Beckers


