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De Redactie

Een
woordje
vooraf
In dit Zilverblad zetten we in
op ‘gezonde voeding’. En we
zouden geen goede ecologisten zijn, mochten we de link
niet doortrekken tot bij de
natuur.

Verder bestuderen we het
voor en na van een groen
(?) basisinkomen en staan
we stil bij de twee Klimaatpraatcafés van GroenPlus
Antwerpen, die heel wat
bruikbare ideeën opleverden.

Op centerfold dit keer geen
uitgebreide
fotoreportage
– die komt er in volgend nummer over de fiets- en wandeltocht in Vlaams-Brabant – wel
aandacht voor GroenPlussers
in Beweging, zeg maar: onze
deelname aan enkele belangrijke evenementen.
Het doet ons intussen plezier dat meer GroenPlussers
reageren op artikels in het
Zilverblad. Dit toont aan dat
we gelezen worden en dat er
ruimte is voor dialoog.

en nog moet het
moe en op, en nog moet het beginnen:
een tochtje op de fiets, een bezoek
aan schilderingen
laten we genieten van seringen
in de tuin: jonge aanplant
die begint te geuren
zelfs te moe voor tederheden
en toch de pedalen strelen
en hopen op de wind
op en beide vrezen voor het hart
dat zou begeven: de tekenen
zijn verward, dit leven blijft
toch ondernemen
staf de wilde
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Andre Teirlinck,

alias OpaBio:

‘Bio is de
schakel
naar
gezonde
voeding’
Zijn producten met een
biolabel werkelijk bio?
Versterken we met ‘bio’
onze innerlijke mens echt
wel beter?
Kwatongen wuiven ‘bio’
vaak weg als zijnde ‘larie
en apenkool’. Wij hadden
een goed gesprek met
Andre Teirlinck, de grijze
eminentie van bio en een
onbaatzuchtige wereldverbeteraar.

‘Voeding ligt
aan de
basis van veel
van onze
moderne
problemen’

Meer info:
‘Andre Teirlinck’
op Facebook
of http://blog.
seniorennet.be/
opabio/

OCMW-secretaris Myriam Deloddere

Een keer per week is hij de ‘zwerfvuilpeter’ die in zijn homemade en mankracht
aangedreven afvalkarretje rond sjeest
langs bermen en grachten om er achtergelaten zwerfafval te oogsten. Andre
was ook de man die na zijn werkuren –
hij werkte als ingenieur elektronica bij
Bell Telephone- de boer optrok, als controleur van BELBIOR. Als ‘OpaBio’ blogt
hij dan weer honderduit over bio en voeding en in de Wereldwinkel in Westerlo
brengt hij FairTrade producten aan de
man. Daarnaast trekt Andre heel Vlaanderen rond met zijn voordrachten over
biovoeding en -landbouw. Om maar te
zeggen, Andre Teirlinck is een autoriteit
op vlak van bio en een duivel doet al.

Biogarantie
De beroepsvereniging voor biologische
boeren BELBIOR werd in 1981 opgericht. Bedoeling was om biologische
bedrijven te verenigen die zich wilden
laten controleren. De bedrijven die aan
de normen voldeden konden zich manifesteren met een BELBIOR-label. Later
kwam dan onder impuls van VELT en
BELBIOR het Biogarantielabel dat nog
altijd bestaat naast het label dat gebruikt
wordt voor producten die voldoen aan
de Europese normen voor biologisch.
Het keurmerk Biogarantie is strenger
en er wordt ook rekening gehouden met
ethische kwesties zoals een eerlijk loon
voor de arbeiders bijvoorbeeld. Bio begint bij een gezonde bodem. In de biologische landbouw gaat men er vanuit
dat de bacteriënflora van een gezonde

bodem sterk aanleunt bij de menselijke
flora en dus goed evenwichtig moet zijn.

Andre: “Bio is de schakel naar een gezonde voeding. Als advies zou ik geven,
zo weinig gebruik maken van niet natuurlijke additieven en zoveel mogelijk
ongekookte en onbewerkte producten
gebruiken.”
We leven in een tijd dat allergieën, voedselintoleranties, obesitas en een resem
andere kwaaltjes de kop opsteken. Een
mens vraagt zich af of onze voeding
daar voor iets tussen zit.
“Voeding ligt vaak aan de basis van onze
moderne problemen. Maar er is hoop.
Zo wordt er meer en meer biovoeding
gekocht en men is waakzaam. Momenteel is er veel heisa rond het product
Roundup, een onkruidverdelger op basis van Glyfosaat. De Groenen willen dit
product laten verbieden in Europa. Een
goede zaak.”

@ OpaBio
De mirakelstof in blauwe bessen, de relatie tussen autisme en voeding, pesticiden, superfoods,… Andre’s blog over
voeding wordt vlijtig geraadpleegd,
zelfs vanuit het verre Amerika. “Dat
komt waarschijnlijk omdat je er dingen op leest waar de mainstream media
geen aandacht aan besteden,” zegt Andre. “En het zijn geen loze praatjes. Alles
wat op mijn blog staat zijn vertalingen
van wetenschappelijk onderbouwde
studies.”
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Eten
met LEF
Je moet lef hebben om te
eten met LEF. LEF is Lokaal,
Eco en Fair. Het heeft veel
voordelen en ligt binnen
ieders mogelijkheden,
al moet je soms je
gewone manier van eten
heruitvinden.

Fair gaat over
het inkomen
van de boer

(*) Groene Pluim 2016
voor Pintafish

Meer weten?
www.wervel.be
www.velt.be

Het is niet normaal dat winkels, warenhuizen én onze koelkast vol liggen met
ingevoerde producten en dat ónze producten geëxporteerd worden. De herkomst van een product staat op de verpakking. Het is ronduit verbijsterend
dat wij soms aardappelen eten uit…
woestijngebieden. Bij ons regent het
voldoende voor de landbouw. In droge
streken is er soms meer dan 400 liter
water nodig voor 1 kilo aardappelen!

Lokaal betekent ook seizoensgebonden. Appels en peren zijn vers van de
boom op hun best. Sommige groenten
en vruchten kúnnen niet van ver aangevoerd worden zonder kwaliteitsverlies. We kunnen ook denken aan meer
vruchten van eigen oogst. In een tuintje kan een bessenstruik voor lekkere
zomersnoep zorgen en in een pot op
de vensterbank kan een kleine tomatenoogst groeien. Wil je minituinieren,
snijd dan het wortelgedeelte of het
topje van groenten als prei, ajuin, wortel…, zet dat enkele dagen in water tot
er zich een nieuwe groente ontwikkelt
en steek dat in een pot met grond. Veel
opbrengst krijg je niet, maar je eigen
groenten kweken is… plezant.
Eco wil zeggen milieuvriendelijk. De
gangbare land- en tuinbouw is niet
erg eco, maar eco is nóg meer dan
bio. Stel dat je bio-aardappelen koopt,
land van herkomst: Israël. Hoeveel
water was er nodig voor die ene kilo?
Hoeveel kilometer? En hoeveel bezet-

ting van de plaatselijke bevolking?
Of neem nu de gangbare zuivelproducten. Veel melkkoeien staan een heel jaar
op stal. Nochtans is gras het beste voer
voor runderen, niet soja en maïs. Waar
komt hun voer vandaan? Hoeveel water
wordt er dagelijks opgepompt? Hoeveel medicijnen slikken de dieren? Uit
een vergelijking van 198 onderzoeksrapporten vertonen biologische melk
en vlees een evenwichtiger voedingspatroon dan gangbare versies. Omdat
de dieren meer buiten lopen en minder
krachtvoer eten.

Vis durf ik nog nauwelijks eten, met
uitzondering van de ecologisch verantwoorde vis van Pintafish (*), te koop
via Veeakker, Natuurpunt en natuurvoedingswinkels. Hoe komt het toch
dat we eeuwen lang geleefd hebben van
en met de zee, en dat de zeeën nu vervuild, maar ook bijna leeggevist zijn?
Diepgevroren vis is het minst te vertrouwen, want industrieel gevangen.
Gekweekte vis is ook niet pluis, want
meestal gevoerd met voedingsafval.
Ook met kip en ei kan het beter… Een
goed voorbeeld geeft het Nederlandse
Lankerenhof dat kippen houdt in een
groene omgeving. Haantjes worden er
niet vernietigd, maar in 13 weken opgekweekt voor hun vlees. Eco wil ook zeggen: minder vlees, minder vis, minder
kip, minder verspilling. De campagne
van Wervel ‘zondag vleesdag’ vat het allemaal samen.
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Menu’s
voor
senioren
Enkele maanden geleden
was ik met de lokale
afdeling van Groen in
een bistro/restaurant in
Eksaarde, Den Bascuul
om hem niet te noemen.
Naast een uitgebreide
kaart en menu’s met o.a.
vegetarische schotels vond
ik onderaan de vermelding
‘menu’s voor kinderen
en... senioren’. Het was de
eerste keer dat ik dit zag
en ik was aangenaam
verrast. Eindelijk een
restaurateur die begrepen
had dat de meeste senioren
veel minder nood hebben
aan een grote hoeveelheid
voedsel, zoals voorzien in
de gewone menu’s. En dus
meer dan genoeg hebben
aan een zogenaamde ‘kinderschotel”.

Restaurateurs,
houd rekening
met senioren,
en zelfs met
kleinere eters!

Zo waren we enkele jaren geleden in
familieverband gaan eten aan de zee.
Voor een hoogbejaarde tante vroeg ik
een spaghetti in kindermenu, maar dat
bleek niet mogelijk. Het gold alleen
voor kinderen tot 12 jaar en mevrouw
was duidelijk ouder. Ik merkte de kelner op dat tante, gezien haar leeftijd en
gezondheidstoestand, nog amper at, dat
zelfs een kindermenu nog teveel was
en dat het grootste gedeelte van haar
schotel in de vuilbak zou verdwijnen.
De man bleef herhalen ‘dat de kindermenu’s beperkt waren voor kinderen
en dus niets voorzien was voor ouderen, ongeacht hun leeftijd of appetijt.
Hij was blijkbaar niet vatbaar voor enig
argument en na afloop van ons etentje
ging een nog voor 3/4 gevulde spaghetti terug naar de keuken.
Daarom mijn oproep tot restaurateurs:
houd rekening met de senioren, of zelfs
met andere kleinere eters. Voorzie een
aanbod van zogenaamde kindermenu’s
voor hen. Probeer deze lijst wat uit te
breiden en te diversifiëren. Beperk hem
niet tot spaghetti bolognaise en balletjes in tomatensaus. Kinderen eten dit
misschien graag, maar ze moeten ook
andere zaken leren eten. Jullie willen
toch dat ze gastronomen worden, als
ze groot zijn. Om dan jullie uitgebreide
menu’s eer aan te doen.
Sommigen zullen misschien opperen
dat toch de mogelijkheid bestaat om
overschotten mee te nemen in een doggy bag (en restjesdoos, in Gent). Deze

mogelijkheid juich ik wel toe, maar er
blijven toch wat nadelen, want 1) niet
iedere restaurateur is zo happig om dit
te doen en niet elke consument durft of
denkt eraan dit te vragen, 2) niet alle
schotels kunnen zomaar opgewarmd
worden en niet alle consumenten kunnen dit doen. Denk maar aan wie in een
rusthuis verblijft -ik denk niet dat de
keuken daar zo happig is om restjes op
te warmen- en 3) soms is de rest vrij
groot en zo zou betrokkene verschillende dagen na mekaar verplicht worden
hetzelfde te eten.
Om terug te komen op ons voorbeeld
zou mijn tante 3/4 dagen na mekaar
spaghetti moeten eten wat binnen de
kortste keren een smakeloze prak zou
geworden zijn, met gevaar voor (salmonella)vergiftiging.
Voorzie dus kleinere porties, al dan niet
als kinder- of seniorenmenu. Dit is beter voor de consument, die niet meer
wordt afgeschrikt door te grote porties.
Allicht krijg je er klanten mee over de
vloer, die er anders aan twijfelen om op
restaurant te gaan. Minder afval komt
het milieu ten goede en ook voor de lijn
is het goed. Willen we er in de volgende
jaren niet allemaal uitzien als overvoede Amerikanen.
Ik denk dat dit een kleine inspanning is
met grote effecten. En denk vooral niet
dat sommigen een kindermenu vragen
omwille van de prijs. Het is wel degelijk
omdat ze niet zoveel meer kunnen eten.
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Kleurt het
basisinkomen
groen?
Zie jij het zitten om
elke maand van de EU
pakweg € 400 zomaar op
je rekening te krijgen?
Of verkies je
€ 1.000 of zelfs € 2.000,
in ruil dan wel voor je
sociale uitkeringen en
het weg belasten van je
OBI (onvoorwaardelijk
basisinkomen) zodra je
zelf een comfortabele
€ 3.000 of meer verdient?

Nooit meer arm of werkloos
In welke vorm ook, feit is dat het OBI
herverdeelt en daarmee dé hedendaagse oplossing beweert te zijn voor
het armoedeprobleem. Het OBI doorbreekt ook de strakke band tussen jobs
en inkomen, die de economie gewoonweg niet meer wil garanderen. Je kan
daardoor van burgers redelijkerwijze
niet meer eisen dat ze een job hebben,
of je veroordeelt hen tot de ‘race to the
bottom’ qua arbeidsvoorwaarden. Precies omdat het OBI deze noodzaak van
een job wegneemt, zou het de kwaliteit van jobs bevorderen. Het zou burgers ook toelaten om hun tijd anders
- lerend, zorgend, creatief of luierend in te vullen. Geen wonder dus dat het
OBI – na zijn eerste entree in de jaren
’80 - opnieuw op tafel ligt. Was het OBI
dan toch een geweldig idee? Ruim 60
GroenPlussers bogen zich erover op
het Colloquium Basisinkomen. Ze bleven geboeid van begin tot eind.
Boven de armoedegrens
Een OBI ontvang je cash, periodiek en
automatisch, zodat je idealiter vrij kan
beslissen over je levensplan. Je moet enkel burger zijn van de gemeenschap die
het OBI invoert. Dat kan de EU zijn, maar
ook een stad. Het EU-model is het eenvoudigst, maar kan maximaal € 400 per
maand bedragen en blijft dus ruim onder de armoedegrens. Niet genoeg voor
de beoogde vrijheid, vonden alle panelleden. Een OBI op of boven de armoedegrens is mogelijk haalbaar? indien het
vanaf een inkomen van € 2.500 progressief wordt wegbelast. Dat maakt het systeem administratief iets complexer. De
ziekteverzekering zou blijven bestaan,
maar werkloosheidsuitkeringen niet en
tegemoetkomingen voor kinderen of invaliditeit evenmin. Pensioenen slanken
af tot basispensioenen, met daarop mis-

schien een ‘bovenbouw’. De klassieke
herverdelingsmechanismen verdwijnen
dus om het OBI te kunnen betalen. Laat
dat nu echter precies de IMF-visie zijn
op armoedebestrijding! Die wil geen
sociale zekerheid en laat de vermogens
buiten schot, bij gebrek aan een vermogenskadaster. Het is m.a.w. de middenklasse die betaalt. Toch een punt om in
het oog te houden. Want wil Groen niet
ook meer gelijkheid? Meer gendergelijkheid, bijvoorbeeld. Daarvoor zijn echter
de 30-uren week en de aansporing voor
zorgverloven efficiënt, niet het OBI. Dat
creëert enkel meer financiële gelijkheid
aan de onderkant van de samenleving.
Het systeem dat ongelijkheid produceert, pakt het niet aan.
Participatieve democratie met
complementaire munten
Complementaire munten doen dat wel,
omdat ze de constante wegloop van
de reële naar de geldeconomie d.m.v.
dividenden stoppen. Ze verhinderen
speculatie en beperken de inflatie. De
democratische, participatieve controle
blijft in handen van de stad of de burgergroep. Die kan bv. respect voor mens
en natuur als criterium vooropstellen.
Ze zou ook een lokaal OBI kunnen introduceren.
Welke OBI-bouwstenen passen in de
groene visie op de transitie naar de ecologische en mensvriendelijke samenleving? We willen minstens een OBI dat
boven de armoedegrens ligt en betaalbaar is. Ook effectiviteit is een must.
Lost het echt armoede op? Zorgt het
ook voor menswaardige, respectvolle
jobs? Moeten andere uitkeringen op
basis van andere principes toch blijven
bestaan? Kortom, hoe kan het OBI een
instrument zijn voor Groene en democratische transitie, voor een groene utopie? Dat is de vraag.
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Rijen, rijen, rijen
met een wagentje…
En als je niet meer rijen kan?

Mijn utopie
bestaat erin,
dat er ook een
fijnmazig net
van betaalbare
taxi’s zou
ontstaan dat
meerdere
mensen tegelijk
kan bedienen.

Dromen van een nieuw soort openbaar
vervoer: flexibel, kleinschalig, oproepbaar en sociaal. Want misschien zorgt
het ook voor nieuwe tewerkstelling.
“Overal ‘lieveheersbeestjes’’, klonk het
enthousiast, nadat iemand tijdens een
sociaal evenement die utopie uit de doeken deed.

Stel, je breekt je pols of een been, of je
gestel wil niet meer mee. En degene
waarop je altijd kon rekenen, moet uiteindelijk verstek geven. Is er dan nog iemand die je ‘dragen’ kan? Want zo gaat
het liedje verder…
Bekend is de Minder Mobielen Centrale
(MMC) die met zeer gemotiveerde vrijwilligers werkt. Maar die ook een inkomensgrens stelt –begrijpelijk, ook al
doet het iets af aan het probleem- en
jammer, maar helaas: de MMC is overal
al overbelast.
Per provincie vind je ook een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV),
een nog weinig bekend 0800-nummer
dat vriendelijk voor je uitzoekt wie of
wat je kan helpen als je niet meer kan
trappen of stappen, niet over een eigen
auto beschikt en openbaar vervoer te
ver afgelegen is. Maar die je uiteindelijk ook niet meer kan aanraden dan
een taxi. Een dure oplossing, niet overal
voorhanden en nog altijd opererend
zoals in de ‘jaren stilletjes’: telkens één
klant van plaats A naar plaats B vervoerend.

Dit brengt me bij de talloze wagens met
enkel een chauffeur. De omvang ervan
drong tot me door toen ik mijn hoogbejaarde moeder jarenlang van Zoersel
naar Mechelen voerde. Ik stond toen
geregeld in een file met flink wat van
die ‘eenzitters’. Het maakte me gevoelig
voor het probleem dat ik hiervoor aankaart.

Mijn utopie bestaat erin dat, terwijl de
overheid het reguliere tram-, bus- en
metrovervoer versterkt, er ook een
fijnmazig net van betaalbare taxi’s zou
ontstaan dat kriskras meerdere mensen
tegelijk kan bedienen. Ouderen die min
of meer in dezelfde richting een lift zoeken. Taxi’s die ook aangeven of er nog
een plaats vrij is, die je makkelijk kan
oproepen of onderweg aanhouden. Die
je voor een schappelijke prijs een eind
meenemen. Of die misschien je boodschappen kunnen thuisbrengen, of (met
een aanhangwagentje) je eenmalig afval
naar het containerpark kunnen voeren.
En ook dit is nog een ‘ruw’ idee: ’t zou
fijn zijn mochten slimme mensen de
baten inzake werkgelegenheid en het
break-evenpoint onderzoeken…

De auto, nog altijd een capsule van privévrijheid, kan –emotioneel neutraler
dan nu- een gewoon gebruiksvoorwerp
worden. Auto’s zijn een zegen van de
moderniteit. Het zou nog mooier zijn,
mochten we ze gedeeld en met meer ratio inzetten.
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GroenPlus
zit niet stil
Dat ‘oud niet out’ betekent, raakt
stilaan bekend, zowel binnen als
buiten GroenPlus. Recent tekenden
Lieve Snauwaert en Hugo Van
Dienderen een beheersovereenkomst
met Groen. Ze zal ertoe bijdragen
om de ouderenvleugel binnen de
partij verder uit te bouwen. Maar
intussen zat het voetvolk niet stil en
nam het ruimschoots deel aan het
maatschappelijk gebeuren. Een bondig
overzicht voor wie er niet bij was.

3.
Brussel 14 mei, Via Velo Palestina. Een
kleurrijke fietswandeling door Brussel,
ter ondersteuning van de rechten van de
Palestijnen. Hugo Van Dienderen, Marc
Vanbrabant en Jacques Dierckx maakten
duidelijk dat GroenPlus de eisen van de
manifestatie mee onderschrijft.
4.
Zelfde dag in Mesen/West-Vlaanderen.
Een vierkoppig team groene stappers neemt
deel aan de Peacewalker van Oxfam.
Samen met 118 andere wandelteams leggen
ze de 42 km lange voettocht af binnen de
gestelde tijd. Onze fotograaf moedigde hen
aan in Ieper en aan de Palingbeek.
5.
Ook bij de aanvang van de Vlaamse
Milieutop liet GroenPlus zich niet onbetuigd.
Elka Joris duwde minister-president
Bourgeois een pamflet in de hand. Het VRTjournaal kon er niet naast kijken. Minister
Schauvliege probeerde te ontkomen, maar
ook zij kreeg een pamflet toegestopt.
6.
En, zoals reeds gezegd: GroenPlus tekende,
samen met Groenvoorzitter Meyrem Almaci
en vice-voorzitter Jeremie Vaneeckhout,
een beheersovereenkomst voor de komende
jaren. Daarin staat duidelijk genoteerd
wat de partij van ons en wat wij van de
partij verwachten. Een duidelijk teken van
wederzijds vertrouwen.

1
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1.
De Milieumars in Parijs mocht
dan al afgelast zijn, in Oostende
nam een uitgebreide groep
GroenPlussers deel aan een
alternatieve Klimaatactie. Lieve
Parmentier zorgde er voor een
fel opgemerkt spandoek. Jammer
dat VTM en VRT de andere kant
opkeken.

2

3

5

2.
Op 20 maart gaf GroenPlus gevolg
aan de oproep van Hart boven
Hard, om mee te stappen in de
Grote Parade. ‘Gewapend’ met
dezelfde spandoek als in Oostende;
maar ook met ‘Begin nu met de
kernuitstap’, een slogan van de
Antwerpse Groene Senioren.

4
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Groen
versterkt
dienstencentrum van
Bonheiden
Bij Groen-bijeenkomsten
merk je vaak een kloof tussen
“stad” en “buiten”, zeker als
het woord “dienstencentrum”
valt. Voor de stedeling
vanzelfsprekend, voor de
buitenmens “niet voor ons,
want te groots en te duur!”.
Voor nader onderzoek trokken
we naar Bonheiden, “groene
gemeente” aan de rand van de
centrumstad Mechelen met
6 dienstencentra. Eddy Dirickx
zetelt er voor Groen in de
plaatselijke OCMW-raad en
is er mee de stuwende kracht
voor een goed uitgebouwd
dienstencentrum.

Eddy kan hierbij steunen op de eendrachtige samenwerking van coalitiegenoten CD&V en N-VA. Bij het aantreden van de nieuwe coalitie in 2013
was iedereen het erover eens dat het
bestaande dienstencentrum kon verbeterd worden. Dit werd alleen maar
bevestigd na een werkbezoek van de
OCMW-raadsleden aan het dienstencentrum “De Nieuwe Ark”’ in Puurs.
Op dit moment heeft Bonheiden vooral
nood aan een eigen gebouw om er het
dienstencentrum (DC) in onder te brengen. Momenteel werkt men nog samen
met het woonzorgcentrum “Den Olm”,
waar ook de meeste activiteiten doorgaan. Om een eigen DC te verwerven,
worden een aantal OCMW-gronden
verkocht aan een sociale huisvestingsmaatschappij. Daardoor betekent de
aankoop van het gebouw in 2017 geen
extra last voor de gemeentelijke kassa.
De nieuwe vestiging zal o.a. ruimte bieden aan een polyvalente zaal, een keuken en een cafetaria. Momenteel telt het
DC reeds 5 of 6 activiteiten per week.
Het finale doel is steeds de mensen
gelukkiger maken: mondiger, socialer,
mee hun problemen oplossen...

Een waaier activiteiten
De activiteiten gebeuren meestal overdag en richten zich dus meer tot een
wat ouder publiek. Maar iedereen is uiteraard welkom.
Het centrum wordt voltijds geleid door

een centrumleider en deeltijds door
twee OCMW-medewerkers. Een groep
vrijwilligers springt bij. Deze groep op
peil houden vormt wel een uitdaging.
Om de nodige subsidies los te krijgen
zijn jaarlijks een aantal activiteiten nodig. Bonheiden haalt dit minimum van
10 informatieve, 75 recreatieve en 100
vormende activiteiten ruimschoots.
Het DC biedt ook diensten aan, zoals
hulp bij boodschappen, boekenbedeling aan huis, Minder Mobielen Centrale, klusdienst, detectie vereenzaming,
een zorgpad dementie en een ouderen
gezelschapsdienst. Een café brengt drie
keer per jaar mantelzorgers bij mekaar
voor een gedachtewisseling.

En het kostenplaatje?
Jaarlijks belopen de werkingskosten
€ 135.000. Hiervan komt € 15.000 van
deelnemers aan activiteiten en klanten
van de dienstverlening. De Vlaamse legt
€ 30.000 bij. En het OCMW betaalt zelf
€ 90.000/j. Met 15.000 inwoners betekent dit € 6 per inwoner.
Gezien je met het DC zo’n 300 gebruikers gelukkiger maakt en het veelal
gaat om mensen in een zwakkere positie, vindt Eddy Dirickx dit een meer
dan verantwoorde uitgave.
Mits een
hechte samenwerking en een juiste
kostendeling betekent een DC buiten de
steden dan ook geen onbetaalbare luxe.
Vanuit GroenPlus kunnen we dit alleen
maar aanmoedigen.
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Muguette
De Ronne,
scheidend
webmaster
Ze was er bijna bij vanaf
het prille begin. En gaandeweg vormden we samen
een geolied duo. Ik reikte
haar tekst en foto’s aan, zij
plaatste ze in de kortste keren op www.groen-plus.be.
Bij de start van een nieuwe
website zette Muguette
De Ronne een stapje opzij.
Sinds enkele maanden kijkt
Rita Van de Voorde toe hoe
we GroenPlus het best ‘verkopen’ aan de buitenwereld.

Rita Van de
Voorde
kijkt toe

Ik zoek Muguette op in het vredige
Sint-Lievens-Houtem, randje Vlaamse
Ardennen. Zonder dat ik erom vraag
begint ze te vertellen. Hoe dochter Els
(Keytsman) haar in contact bracht met
Hugo Van Dienderen. In Antwerpen
waren de Groene Senioren ontstaan en
die wilden af en toe wel iets meedelen.
Er bestond toen al wel zoiets als www.
huizekyetsman.be, met daarop groene
berichten uit het Aalsterse. Muguette
trok naar de avondschool, om zich het
webmasterschap eigen te maken. Thuis
pakte ze er ook een handleiding bij en
met de hulp van Patje Coeman werd
www.groen-plus.be een feit.
Muguette opent haar laptop en confronteert ons met de historische laddertocht van de Antwerpse Groene
Senioren. Voorafgegaan door een doedelzakspeler zetten die op een zaterdagnamiddag de Meir op stelten. Maar
ook de eerste Limburgse fietsvijfdaagse
–wat hebben we toen gezwoegd in Haspengouw!- kreeg een plekje.
Eigenlijk wogen de meerdaagse fietsen wandeltochten het zwaarste door.
Na de kilometers overdag gauw een

relaas en foto’s doormailen naar Muguette die daar soms urenlang op zat te
wachten. Tegenwoordig vind je overal
Wi-Fi, maar zo’n 7 à 8 jaar geleden was
het afwachten waar je met je laptop zou
terechtkomen. Voor de tekst was doorgezonden, wees de klok algauw 23 uur.
Maar Muguette, die waakte, oog op het
scherm gericht. En als het écht te gortig
werd, was ze er ’s morgens als de kippen bij, om de reportage voor dag en
dauw een plekje te geven.
Of ze dat wachten nooit vervelend vond,
of gevloekt had? Muguette: ‘Dat wachten was spannend. En het zoeken, hoe
ik zo’n tekst best kon brengen, een hele
verrijking. Nee, ik heb me echt niet verveeld. Ik kon daar uren mee bezig zijn.’
En nu die 12 jaar zijn afgesloten, hoe
kijkt ze daar tegenaan? Muguette: ‘Met
een dubbel gevoel eigenlijk. Blij dat ik
me die zorg niet meer moet aantrekken,
maar tegelijk met een zekere weemoed;
omdat ik me tegen het einde niet meer
kon opladen om er het beste van te maken. Nu blijven enkel nog de kleinkinderen, op woensdag. Met hen gade te
slaan heb ik ook nog mijn handen vol!’

Met de creatie van een nieuwe website –de login bleef
dezelfde- nam redactrice Rita Van de Voorde de taak van
Muguette over. Anders dan haar voorgangster plaatst Rita
niet alle teksten zelf op de site. Ondergetekende en enkele
andere tekstvaardige GroenPlussers kregen een ‘sleutel’.
Van ons wordt verwacht dat we www.groen-plus.be levendig en actueel houden. Een opdracht die we graag vervullen. Samen met Rita bekijken we hoe de site nog beter kan,
want er bestaat wel wat heimwee naar vroeger.
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Veel ideeën
tijdens
Antwerpse
Klimaatpraatcafés
Eind november was er Parijs,
de top. Met hoopgevende
beslissingen, maar ook met
vele onopgeloste vraagtekens.
Ook binnen GroenPlus stelden
we ons de vraag: wat na
de top? En hoe dragen we
er zelf toe bij dat het vuur
blijft branden? GroenPlus
Antwerpen organiseerde twee
Klimaatcafés die een schat aan
informatie opleverden.

Hoeveel ‘quickburgers’ staan
er stil bij de
impact van de
hamburger op
hun bord?

Tal van vragen borrelden op: Hoe vertalen we de groene boodschap, zodat ze
wordt opgepikt? Wat mogen we verwachten van de overheid en het bedrijfsleven?
Biedt circulaire economie de oplossing?
En dan praktisch: zijn er voorbeelden om
op verder te bouwen?
GroenPlus vindt het zijn taak om mee het
vuur brandend te houden. Maar hoe doen
we dat met onze bescheiden effectieven?
Wat kunnen we aan, als we, met veel
praktische zin, goed nadenken?
Zo is de link tussen productie en milieu
bij het grote publiek nauwelijks bekend.
Hoeveel ‘quickburgers’ staan bv. stil bij
de impact van de vleesproductie veroorzaakt door de hamburger op hun bord?
Of de milieubelasting door de aanmaak
van jeans? En dan praten we nog niet
over de weg die sommige producten afleggen voor ze in de winkel liggen.
Wat doen we daartegen? Uiteraard, met
Groen gericht blijven informeren. Maar
vooral mensen aanmoedigen om te kiezen voor lokale (werkbare) alternatieven.
En het lokale ook zelf ondersteunen!
Overheid, bedrijven, onderwijs en burgers moeten meer en beter samenwerken, want een echte ommezwaai is nodig
om het tij te keren. En dat zal enkel lukken, als alle neuzen in dezelfde richting
wijzen.
De overheid moet lange-termijn-beleidslijnen uitzetten en prioriteiten vastleggen: het economische in dienst van milieu- en sociale zorg (en niet omgekeerd).
Bedrijven moeten afstappen van het
doemdenken dat alleen een groei-eco-

nomie en winst op korte termijn zaligmakend zijn. Er rust een grote hoop op
innovaties inzake zuinig energieverbruik,
hernieuwbare energie en circulaire economie. Volgens onderzoeker Peter Tom
Jones beginnen bedrijven in te zien dat
anders investeren noodzakelijk is.
In het onderwijs is info over natuurbehoud, andere economie en de relatie sociale problematiek met economie en klimaat superbelangrijk.
En ook al realiseert hij het zich nog niet,
elke burger zal zijn levensstijl moeten
aanpassen: minder consumptie, milieubewuster en energiezuiniger.
Is circulaire economie de oplossing?
Oikos organiseerde er een studiedag
over. In de circulaire economie worden
producten en materialen hergebruikt
en behouden grondstoffen hun waarde.
Dat biedt kansen aan ondernemers:
meer samenwerking, innovatie, minder
grondstoffengebruik en minder afval.
Tijdens de studiedag werd ook verwezen
naar ‘Op goede voet met de aarde’, een
klimaatevenement in Lier, over het verlagen van onze voetafdruk. Een initiatief
dat ook door andere steden makkelijk
kan worden overgenomen. In Bornem
geeft Groen, samen met IGEMO, gratis
energiescans en helpt het mensen met
het invullen van hun energieformulieren.
Een ander voorbeeld waar je zelf aan kan
deelnemen, zijn coöperatieven als Eco–
power en Campina Energie. De financiële
inzet blijft beperkt, maar het resultaat is
lonend en je zet er een stap mee in de
goede richting.
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Marjet
Van
Puymbroek
95
Marjet Van Puymbroeck, godmother van
de Vlaamse Groenen, werd eind maart
95. Jong en oud(er) Groen zochten haar
op in WZC Koningshof, Schoten. Vanuit haar kamer kijkt Marjet uit op een
mooie vijver met veel groen.

Samen met de jarige haalde voorzitter
Hugo Van Dienderen herinneringen op
aan Marjets rijk gevulde carrière. Pas
nadat ze haar mannetje had gestaan in
het zakenleven ging ze in de politiek. Ze
was toen al 65. Net op tijd om in te pikken in het prille groene verhaal. Marjet
werd Agalevs eerste senator. Daar keek
To n y Coor e m a n

men van op. Ongehuwd, een beetje
moeilijk te been, maar wel flink gebekt.
Dat moesten de collega’s algauw ondervinden. Marjet klonk niet revolutionair,
maar ze zou wel bruggen bouwen tussen partijen. In 1987 zette ze een punt
achter haar politieke carrière, maar
bleef de politiek op de voet volgen.
Het valt ons op hoe klaar van geest Marjet nog is. Felle ogen ook, als ze zich over
iets uitspreekt. Marjet was blij met ons
bezoek. Vooral omdat Céline en Sielke
van Jong Groen erbij waren. En omdat
de strijdpunten van toen nog altijd actueel zijn. Ook voor de jongste generatie.

In Memoriam Walter Vosters
13.04.1937 - 03.04.2016
Toen Hugo Van Dienderen mij in 2000
vroeg, of ik wou meewerken met de net
opgerichte Antwerpse Groene Senioren
(AGS), was Walter Vosters er als een van
de eersten bij om ouderen binnen de
partij in de picture te plaatsen.
Als oud zeescout koos hij voor een professionele carrière in de sociale sector.
Walter had kijk op cijfers en werd uiteindelijk hoofdeconoom van de ZNAziekenhuizen. Ook de dienstencentra
kende hij van binnen en van buiten.
Wanneer we er met AGS een geslaagde
actie organiseerden, was Walter de stuwende kracht.
Als rasechte Sinjoor zwoer Walter bij
AGS, ook toen uit de Antwerpse Groene
Seniorenkern een nationale GroenPlus

groeide. Werd er in ’t stad iets georganiseerd, dan was onze vriend erbij. Als
het even kon, want Walter was ook een
familieman. En wie hulp nodig had, of
goede raad, vond bij Walter steeds een
luisterend oor.
Begin 2016 vertelde Walter me ‘dat hij
nog 8 à 10 maanden te leven had’. Hij
bracht die boodschap heel sereen. Van
dan af regelde hij alles ‘tegen dat het zo
ver zou zijn’. Zijn drie kinderen hielpen
hem daarbij. Die 8 à 10 maanden werden uiteindelijk teruggebracht tot 8 à 10
weken.
Met een kleine kern hebben we Walter
uitgewuifd. Zonder veel tamtam is hij
vertrokken. Ik ben er zeker van dat hij
ons monkelend in de gaten houdt.
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‘Woonzorgzone
Wervik’ op het
Zomerweekeind

OCMW-secretaris Myriam Deloddere begon ruim 10 jaar
geleden in Wervik aan de best uitgewerkte woonzorgzone
van Vlaanderen. Daarvoor ontving ze een startsubsidie van
toenmalig minister van Welzijn Mieke Vogels.
Myriam brengt haar boeiend verhaal voor oud en jong, en
raadsleden, zaterdagnamiddag 27 augustus, tijdens het Zomerweekeind van Groen in Nieuwpoort.
Myriam Deloddere schreef ook ‘Een woonzorgzone loont!’,
een boek over haar ervaringen.
Daarin beantwoordt ze o.a. volgende vragen:
• Aan welke criteria moet een project voldoen om van een
‘woonzorgzone’ te kunnen spreken?
• Hoe pak je de uitwerking van een ‘woonzorgzone’ aan?
• Welke uitdagingen kunnen opduiken bij de uitwerking
van een ‘woonzorgzone’?
• Wat met subsidies en samenwerkingsverbanden?
Myriam Deloddere toont hoe bij de overheid mensen met
hart en ziel aan innovatie werken en hoe ondernemend die
kunnen zijn. Ze toont dat #hetkananders.
Elke Van den Brandt, Vlaams Volksvertegenwoordiger, vergelijkt de aanpak van Myriam Deloddere met die van de verantwoordelijke minister Jo Van Deurzen.
Mis dit sofagesprek met Myriam en Elke in Floreal Nieuwpoort niet!

B o e kb e spr e k i n g

R i t a V a n d e V oord e

Foto: Senne Van Der Ven

‘De helden
van het
echte eten’
Johanna Goyvaerts

Dit is een lekker boek: de helden van
het echte eten. Niet dat het vol met
recepten staat, maar wel met verhalen van mensen die op een smakelijke manier met eten bezig zijn. Er
is het model dat CSA-boerin (1) de
jonge serrist die op traditionele wijze Belgische druiven teelt, de journaliste die de buik vol heeft van de
warenhuisvleeswaren en haar eigen
bereidingen met orgaanvlees begint
te maken… Zowel oude rotten als
jonge durvers zetten zich met lef

aan hun product.
‘Alle Dagen Honger’ (2) brengt in
dit boek hulde aan de kleinschalige
ambachtelijke bereiders van echt
eten. Johanna Goyvaerts en Barbara Serulus vonden gepassioneerde
ambachtslui en experts die zich in
woord en daad verzetten tegen het
industriële voer dat de moderne
consument zich laat voorschotelen.
Het boek bevat uitleg, enkele recepten en foto’s. Een kijkje op de site
loont zeker de moeite!

(1)	CSA = Community Supported
Agriculture, ofte landbouw gedragen door de gemeenschap.
(2) Foodcollectief Alle Dagen Honger houdt er een plezante foodblog op na, met talloze plaatjes.
Door erop te klikken achterhaal
je wat erachter zit.
2015 - Uitgeverij Luster
€ 29,95
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Om naar
uit te kijken…
Groen-Zomerweekeind
Traditioneel sluiten we het Zomerweekeind af met de GroenPluswandeling op zondag 28 augustus.
De wandeling brengt ons dit jaar
in Lombardsijde. We starten om
14h aan de ingang van de Floreal
in Nieuwpoort. Voorafgaand aan
de wandeling kan je daar samen de
lunch gebruiken.
Inschrijven voor lunch en/of wandeling bij luc.debuyst@groen.be.
Verdere info vind je in het programmaboekje van het Zomerweekeind.

‘Rouw, verlies en verdriet’

Vrijdagavond 23 september organiseert GroenPlus Oost-Vlaanderen
in Gent een gespreksavond met
Manu Keirse over ‘Rouw, verlies en
verdriet’. Houd de datum alvast vrij,
het exacte tijdstip en de locatie worden nog meegedeeld.
Een geliefde verliezen, een partner,
een kind… hoe ga je daarmee om?
Manu Keirse kadert het in een breed
perspectief, bv. jobverlies, rouw en
onzekerheid na de aanslagen van 22
maart.
Prof. dr. emeritus Manu Keirse is
klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België
en Nederland als het gaat over rouwverwerking en de laatste levensfase.

GroenPlus Limburg
definitief van start
Na enkele pogingen vorig jaar werd in april jongsleden ook in
Limburg een GroenPlus-afdeling opgericht.
Walter Decoene kwam over vanuit Antwerpen en stelde
zijn jarenlange ervaring ten dienste. Maakte ons o.a. duidelijk wat er van een provinciale kern verwacht wordt en
dat we best niet te veel hooi ineens op onze vork nemen.
In 2016 willen we nog een tweetal activiteiten organiseren.
Ofwel twee interessante lezingen waar je wat van oppikt, ofwel een lezing én een stadsbezoek. Misschien ook een Groene
Pluimuitreiking. Dit aan een waardevol natuur-, milieu- of sociale economieproject. (Heb je een idee of een voorstel in die
zin, laat het ons weten!)
Over ‘Levenslang wonen’ organiseren we in oktober zeker
een lezing. Volgend jaar verwachten we alle Vlaamse GroenPlussers voor een meerdaagse Groene Pluimenfietstocht
doorheen de provincie Limburg.
Meer informatie verschijnt in de volgende Zilverbladen. We
houden je op de hoogte!
Wie zijn of haar steentje –veel handen maken… jawel!- neemt
best contact op met
Ivo Thys (0477/35.12.91 - ivothys@scarlet.be)

Met GroenPlus op
studiereis naar Kopenhagen
van 24 tot 29 april 2017

GroenPlus Knokke-Heist
zit niet stil

Zaterdag 25 juni –da’s heel gauw!trekt Knokke-Heist met openbaar
vervoer naar het Nederlandse Middelburg voor een gevarieerd stadsbezoek.
En zaterdag 24 september komt
Mieke Vogels op bezoek voor een interessante babbel.
Meer info bij GroenPlusvoorzitter
Mia cf. Lammertyn, miacflammertyn@telenet.be.

Kopenhagen, groenste fietsstad van Europa in 2014
We bezoeken tal van ecologische projecten inzake mobiliteit,
wonen, stadslandbouw, productie en verbruik van groene
energie…
De geheimen van duurzame stadsontwikkeling sinds 1940
worden ons ontsluierd en, net als in Freiburg, krijgen we ook
een ‘seniorentoets’.
Onze busreis gaat via Hamburg naar Kopenhagen, met een
laatste nacht in Bremen.
vervolg op p 16

Jezelf
uitschrijven

Het kan, ook al zouden we het
jammer vinden je als lezer te
verliezen. Tien redactieleden, plus
een lay-outer, spannen zich namelijk in om het Zilverblad zowel
vormelijk als inhoudelijk steeds
beter te maken. Maar als je ons
toch niet (meer) ziet zitten, mail
ons dan, of bezorg ons een briefje,
met de melding dat je het Zilverblad niet meer wilt ontvangen.
Het redactieadres luidt:
Zilverblad,
p/a Henri De Braekeleerlaan 47A,
2630 Aartselaar
zilverblad@groen.be

Verantwoording

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust
de verantwoordelijkheid voor artikels en standpunten die in het Zilverblad verschijnen bij de steller ervan.
Wanneer het een mening betreft die
afwijkt van het partijstandpunt zullen beiden worden vermeld.

Colofon
Zilverblad is een uitgave van GroenPlus
en verschijnt 4x per jaar: in maart,
juni, september en december. Gedrukt
op cyclusPrint papier van 100%
gerecycleerde vezels.
Verantwoordelijk uitgever: Hugo Van
Dienderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82,
1070 Brussel.
Eindredactie: Walter Decoene.
Werkten mee aan dit nummer: Staf de
Wilde – Elle Van Loy – Rita Van de Voorde
– Catherine Stepman – Marleen Vryman
– Laetitia Jansseune – Walter Decoene –
Jacques Dierckx – Frans Coenen – Christiane
Vanopdenbosch – Hugo Van Dienderen – Tony
Cooreman – Lieve Snauwaert – Ivo Thys –
Frans Roggen.
Redactieraad: Catherine Stepman, Elle
Van Loy, Frans Coenen, Frans Roggen, Hugo
Van Dienderen, Joris Willaert, Marleen De
Vry, Rita Van de Voorde, Tania Solomaniuck,
Walter Decoene.
Foto’s: Elle Van Loy – Hugo Van Dienderen
– Lieve Snauwaert - Jacques Dierckx – Frans
Coenen – Walter Decoene – Senne Van Der Ven
Druk: De Wrikker cvba / Berchem www.dewrikker.be

LID WORDEN?

De leden van Groen die 55+ zijn, worden
automatisch bij GroenPlus gerekend en
ontvangen naast Ecozine ook het Zilverblad.
Lid van Groen kan je best worden door
eventjes het formulier in te vullen dat je
vindt op de website www.groen.be en € 10
over te schrijven op rekening		
BE 47 0010 9836 8180 van Groen.

F R AN S R O G G EN

Dienstweigeren, nu meer dan ooit

Wim Opbrouck zong “We shall overcome” bij “Van Gils en gasten” en ik had het vlaggen. Een dijkbreuk van een snotterpartij. Pete Zaliger was ons verschenen. Ik heb
niet de indruk dat de Hymne van de Grote Revolutie enige indruk maakt op mijn
nageslacht. Ik wil het uitleggen, maar ik word de pas afgesneden. Mijmeren mag. In
stilte.
Ook ik ben een dienstweigeraar, zo noemde ons moeder dat. Dat slag vind je veel
terug bij GroenPlus. (Die van de PVDA+ waren bij de Para’s voor de Revolutie.)
Mijn broer vindt dat de jonge gasten van serrewörrig in ’t leger zouden moeten. Zouden ze leren wat discipline is. Hij beweert ook dat zijn diensttijd de schoonste tijd
van zijn leven was. Van zijn lief hoorde ik toen dat hij zeer ongelukkig was, dat hij
zelfs niet meer naar huis wilde omdat wij niet schreven. Mijn moeder zei dat ik twee
keer per week een briefke moest schrijven. “Kan ons vader dan niet schrijven, met
zijn mooie parker?” Geen muilpeer maar wel een schel “snotneus” dat door merg en
been sneed. Dacht ik soms dat ’s Keizers kat mijn nicht was? Nog geen eens familie!
Die arme jongen, soldaat in Dœtsland en de Russen in Praag en geen verlof. Ik hield
maar wijselijk mijn mond over pa zijn parker en ben een eenmanscorrespondentie
begonnen. Mijn toekomstige schoonzus wist mij te vertellen dat hij daar heel content
over was. Schoonste tijd van zijn leven! Toen het mijn beurt was, had ik zeker geen
zetje nodig om te weten dat het echt niet mijn roeping was om het vaderland te gaan
dienen, noch te land, te water, of in de lucht. Op mijn veertiende was ik nog supporter
van de Israëli’s, maar toen er in De Post foto’s verschenen van Egyptische soldaten
met natgeplaste broeken, was mijn goesting definitief over. Weg met de oorlog en de
verhalen van bompa’s met rottende tenen in de modder van den Aizer, “schrapnels”
in hun lijf, Dœtsen met een bajonet in hun pens. Den IJzer, ik moest er niet van weten.
Komt daarbij nog dat alle verhalen over den troep vergezeld gingen van psychopathische sergeanten en pintjes voor één frank per stuk, die daarna in het bed van een
schlemiel werden uitgekost, waarna die sukkel onder hoongelach van zijn kameraden de kamer kon uitmesten. En, wie zou er mij schrijven?
Dat Johnson en Nixon moordenaars waren -dat had ik gelezen- maakte van mij een
principiële gewetensbezwaarde, uit morele, godsdienstige en filosofische overwegingen.
De oorlog stopt als jij dat wilt. “Ja, als ze dat hier in 40-45 allemaal gezegd hadden,
dan was de kleinzoon van den Dolf hier nu de baas. Wat antwoord je als le président
zegt: “La France est en guerre“ ?
Weg met die oorlogsretoriek! Oorlog maakt het allemaal veel erger. Tenslotte zal
iedereen rond de tafel moeten zitten en praten, over het water van de Golan en over
het afdammen van Tigris en Eufraat door Sultan Perdolan®. De oorlog stopt als men
ophoudt met schieten. Zet die vliegtuigen aan de grond of er gebeuren ongelukken.
Weiger dienst, miljaarde!

vervolg van p 15: Met GroenPlus op studiereis naar Kopenhagen
Gids is Lone Leth Larsen. Larsen vertoefde 16 jaar in België, als directeur
van het Deens Cultureel instituut. Momenteel is ze cultureel adviseur bij
Aarhus Europees Culturele Hoofdstad 2017. Larsen spreekt ook Nederlands.
Kostprijs: in dubbele kamer betalen leden € 660, niet leden € 750
(single kamer + € 80)
Inschrijven: bij Lieve Snauwaert: lieve.snauwaert@telenet.be –
0486/72.66.50
Hotel in volpension vanaf avondmaal 24/04 (broodlunch maandagmiddag zelf voorzien!)
Vertrek: maandag 24/04 om 07.45 h in Gent, om 08.30 h in Berchem.

Graag volgende info doormailen: naam, volledig adres, geboortedatum en
gsm-nummer.
Je inschrijving is definitief na overschrijving van € 200 voorschot op
rekening BE23 5230 8030 7991 van GroenPlus.

