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e e n  w o o r d j e  v o o r a f
In dit nummer kunnen we niet naast de Milieutop in Parijs kijken. En tegelijk ook onze 
eigen GroenPlusactie te voet en met de fiets. Er zit ook een stuk sociale bewogenheid in dit 
herfstnummer. En een bewijs dat een kleinschalige landbouw- en energieaanpak in de lift 
zit. We moeten daar als (oudere) Groenen niet enkel over praten, maar er zelf ook voluit voor 
gaan. En last but not least blikken we met tevredenheid terug op onze zesdaagse fietstocht 
door de ‘Stille Kempen’…

—  D e  r e Dac t i e

Dat er aan de bijna historische Klimaattocht van 
GroenPlus naar Parijs gewerkt wordt, daaraan hoef 
je niet meer te twijfelen. Na de eerste en de tweede 
etappe: Brussel-Halle en Halle-Soignies stapten 
campagneleider Luc De Buyst, elka Joris, Jacques 
Dierckx en Hilde Naessens op 18 augustus ook het 
traject Soignies-Quaregnon af. Het leidde hen door 
bosrijk gebied, maar ook langs de goed bewaakte 
terreinen van de SHaPe in casteau. Uiteindelijk 
kwam het viertal gaaf en gezond aan in een vrijwel 
uitgestorven Quaregnon, waar ooit het charter werd 
getekend dat aan arbeiders stemrecht opleverde. 

Sponsor mee de GroenPlus Klimaattocht! 
Stort € 5 of een veelvoud op rekening 
BE23 52308030 7991 van GroenPlus, met als 
boodschap ‘Ik steun de Klimaattocht’.

Meer info bij elka Joris, onze jeugdige ouderdoms-
deken – elkajoris@gmail.com.

 

als je 29 november mee rijdt met de Climate Express, 

of met een Climate Bus is dat natuurlijk prachtig. Maar 

twee teams GroenPlussers doen net een stapje -en wat 

voor een!- of een trapje meer.

Die 10 stappers en die 10 trappers moeten dagelijks 

eten en hun hoofd te rusten leggen. Samen willen ze in 

goede conditie de lichtstad bereiken.

Daarom bedacht meestapper Elka Joris (79) een leuke 

sponsorkaart. Sinds juni zijn er al heel wat aan de man/

vrouw gebracht. Maar het kan nog veel beter.

elke gesponsorde kaart betekent € 5 – dus € 1 per afge-

legde km!- verlichting van het ‘verplaatsingsbudget’ dat 

door de deelnemers dient opgehoest. 

Zij zetten zich fysiek in, plaats daar ook financieel iets 

tegenover!  

Kaarten bij elkajoris@gmail.com – 0494/16.94.74.

Meer info over de Milieutop in Parijs, de climate express 

en andere praktische afspraken vind je op pagina 14.

Zij doen er zelf wat aan… en jij?
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Historische 
Klimaattocht 
krijgt stilaan 

gestalte

BE23 5230 8030 7991
GroenPlus

€5
 

sponsorkaart

IK SPONSOR:

Ik stap mee 
van Brussel tot Parijs. 

Bedankt voor 
de steun!

Zij stappen / fietsen samen met 8 anderen voor de toekomst van onze kinderen / kleinkinderen.

KLIMAATCONFERENTIEPARIJS
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Landbouw met LEF

er zit meer toekomst in een landbouw die lokaal, eco en fair 
is, of een landbouw met LeF. een voorbeeld van lokale land-
bouw zijn de cSa-bedrijven. Het zijn de community Suppor-
ted agriculture velden, waar de boer produceert voor zijn 
klanten in de nabijheid en de klanten vooraf betalen om zelf 
hun groenten en vruchten te plukken voor eigen gebruik. in 
Vlaanderen zijn er cSa-boerderijen in elke provincie (www.
csa-netwerk.be). Ook voor vlees zijn er lokale producenten. 
een opmerkelijke vorm van lokale vleesproductie is runderen 
of schapen laten grazen in natuurgebieden. Het is extensieve 
begrazing, waarbij in een gebied niet meer dieren gezet wor-
den dan het aankan. De dieren leven er een natuurlijk leven. Ze 
mogen grazen en zelfs ouder worden dan hun collega’s uit de 
intensieve veehouderij. als een dier geslacht wordt, gebeurt 
dat meestal in een slachthuis kortbij, zonder lange stresse-
rende transporten. Het vlees is te koop in biowinkels of op de 
website van Natuurpunt of Veeakker (www.veeakker.be). Ook 
een koe of varken delen kan. er bestaat een website waar je 
een pakket vlees kan bestellen. Het dier wordt pas geslacht als 
er voldoende vraag naar is. Zo ontstaat er geen verspillende 
vleesvoorraad. (www.deeleenkoe.be en www.deeleenvarken.
be). Het is een beetje zoeken, maar je vindt ook vlees van bui-
tenlopende varkens of kippen. als je vlees koopt, dan liever op 
die manier. Natuurlijk moet je niet elke dag een stuk van een 
dier eten. Ook een maaltijd met groenten en granen kan heel 
lekker zijn.

Eerlijke prijs

aan dergelijke manieren van boeren is een eco-aspect ver-
bonden. Op de cSa-velden is er zoveel diversiteit van groen-
ten dat plagen veel minder voorkomen dan op een groot veld 

met monocultuur. een kringloop is ook belangrijk, wat bete-
kent dat de  compost gebruikt wordt om de bodem te verbe-
teren. Door die natuurlijke of biologische manier van werken 
moeten er geen fortuinen aan gewasbescherming, kunstmest 
of sproeistoffen (lees: giftige stoffen) besteed worden. idem 
met de dieren: buiten lopen in een gezond milieu en met een 
normaal aantal heeft een gunstige invloed op de gezondheid 
van de dieren en op het vlees. 

Fair slaat op het inkomen dat de boer krijgt en op de prijs 
die de consument betaalt.  Het is begrijpelijk dat boeren een 
eerlijke prijs vragen. Veel mensen zijn bereid die te betalen. 
Daarom is het logisch dat bij een korte keten, met zo min 
mogelijk tussenschakels, veel meer rechtstreeks aan de boer 
betaald wordt. Sommige buurtwinkels van gekende ketens 
bieden ook lokale producten aan. Kijk dus eens naast de 
gekende merken als je daar winkelt en lees de etiketten. Je 
ontdekt waarschijnlijk nieuwe producten die je zullen beval-
len.

Zelf het goede voorbeeld geven

De klimaattop in Parijs zal het weer hebben over een lagere 
uitstoot van broeikasgassen. Ook de landbouw kan bezui-
nigen op broeikasgassen. De geïndustrialiseerde landbouw 
leeft op aardolie voor zijn landbouwmachines, gewasbescher-
mingsmiddelen, preventieve (?) en geneesmiddelen voor de 
dieren, opslag en bewaren van voedsel. in ieders belang kun-
nen we zelf alvast het voorbeeld geven en daarmee de land-
bouw met LeF een handje toesteken. 

—   r i ta  Va N  D e  V O O r D e

Wij en ons dagelijks voedsel
Landbouwers die plots hun afzetmarkt in een ver land zien verdwijnen, kunnen we niet helpen. Of we nu meer of minder con-
sumeren, voor hen haalt het niets uit. Zij hebben gekozen voor export en ze hebben daarin zwaar geïnvesteerd. Ongetwijfeld 
hebben ze er premies en subsidies voor ontvangen -waarvoor wij onrechtstreeks mee betalen!- maar als er iets misloopt zul-
len ze veel slapeloze nachten hebben. Als ze betogen, hun producten op straat gooien of kruispunten blokkeren, roepen ze 
weinig sympathie op.   Er is een andere landbouw mogelijk en die kunnen wij aanmoedigen met ons koopgedrag.

Meer info? Kijk op www.wervel.be en/of  www.landwijzer.be 
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een wat ouder stel nipt aan koffie en 
een pintje uit de Wereldwinkelbar. “De 
mouwen van een nieuwe bloes laten we 
hier innemen. in een winkel kost dat al 
gauw tien euro. en de heggenschaar liep 
stroef. Daar wordt ook naar gekeken. We 
hebben zelf wat spullen van de zolder 
meegebracht.”  Ze genieten samen van 
zon en ambiance. “Mouwverkorting 
nummer 18 is klaar,” horen we omroe-
pen. Nu de heggenschaar nog. twee 
fixers leggen aan elkaar uit wat er vol-
gens hen hapert aan het ding en hoe ze 
het weer aan de praat denken te krijgen. 
Leuk, dit samen overleggen. 

Fixer André Teirlinck – jawel, GroenPlus 
- kijkt intussen met een jongedame naar 
de kapotte bevestiging van haar fietskar. 
andré doet voor hoe ze de kar op haar 
plaats kan houden. een andere dame 
hoort tot haar verbijstering dat ze bat-
terijen geen maanden in een apparaat 
mag laten zitten. Dan lopen ze uit. “Nee, 
dat wist ik echt niet.” Misschien kan het 
contact nog hersteld worden met vijl en 
schuurpapier. Het repaircafé (*) draait 
nu op volle toeren. De fixers zijn door-
gaans wat ouder en kennen hun ding. 
Zoals andré. “Niks leukers dan dat door 
te geven. al duurt het twee uur, we 
klaren de klus! allemaal vaardigheden 
waarmee we anderen een plezier kun-
nen doen. en onszelf. Samen klussen 
is immers zoveel gezelliger.” Dat vin-
den ook kledingfixers Diane en Lisette. 
“Hier komen studenten die zelfs geen 
knoop kunnen aannaaien! als ze dat wil-
len, leren we het hen. anders kunnen 
ze wachten in het café, of ze lopen het 

weggeefplein op. Daar vinden ze kle-
ding, zelfs vintage voor de jeugd.  Die 
komt daar op af.” Mensen lopen in en 
uit de oud-speelgoed-en-spullentent, 
keuren brocante en ruilen boeken. De 
voetreflexologen zoeken een plek voor 
hun workshop straks. Dat alles bij prach-
tig weer. 

Het café loopt vol en dat ziet Rita 
Moons wel zitten. “er staat vandaag veel 
meer op het programma dan alleen het 
repaircafé,” zegt ze, terwijl ze een pint 
tapt en vervolgens een broodje vegeta-
risch belegt. “Het repaircafé houden we 
meestal in een zaaltje van de gemeente 
of van een parochie. Dat krijgen we gra-
tis. Wij van de Wereldwinkel doen altijd 
de bar met Oxfamkoffie en -sapjes, bio-
bier en cocktails. Dat organiseren we 
hier in Westerlo een paar keer per jaar. 
Zoiets als vandaag doen we pas de 
tweede keer. Straks wordt er nog samen 
gekookt, er zijn optredens, workshops, 
een geleide natuurwandeling en een 
kampvuur. Dat hele evenement is het 
werk van Peter Van de Velde.“ Of Groen 
hier iets mee te maken heeft?  rita: “De 
organisatie gebeurt eigenlijk door Groe-
nen. een paar fixers zijn Groen en onze 
voorzitster, Lud De Coster, is hier ook 
aan het werk. toch is dit geen evene-
ment van Groen.”  “Nee, zeker niet,” valt 

Peter bij. “Dat zou drempels creëren, ter-
wijl wij juist drempels willen weghalen. 
Met je kapotte spullen teruggaan naar 
de winkel is een hoge drempel. Bij ons 
is die laag. Het is gratis en nog gezellig 
ook. Wij geven de kunst van het repare-
ren door aan een generatie die dat niet 
meer kent. Om dat delen van skills gaat 
het, het samen aan iets werken. en het 
netwerk dat we opbouwen. We hebben 
vandaag ook vrijwilligers uit een instel-
ling die komen helpen: met het koken 
en het tafels dekken en afruimen. Van-
daag maken we er helemaal een gezel-
lige, lokale happening van!” 

Welke bezoekers doorgaans opdagen? 
“Velen komen hier uit ecologische 
motieven en voor het sociale contact, 
het samenzijn. De vrijwilligers ook, trou-
wens. Soms spelen financiële redenen. 
Die mensen kunnen nergens anders 
terecht. Ook voor hen is het een goede 
zaak”. “en met de Werelddienst van de 
gemeente is de samenwerking posi-
tief,” voegt Lud toe. “We hebben zelfs 
de transitieprijs gewonnen. Dat groene 
gedachtegoed is dus echt wel een meer-
waarde hier.” Dan snellen ze weer weg. 
Bezoekers verwelkomen en wegwijs 
maken. De stofzuiger van het podium 
halen. Het wordt een geweldige dag 
daar in het Land van Op!

—   M a r L e e N  D e  V r y

(*) Het repaircafé van Zoerle-Parwijs vaart 
onder de vlag van TransLab K , dat experi-
menteert met kleinschalige GemeenGoed-
projecten in de Kempen, met als partners 
wijken, organisaties en gemeenten…

GroenPlussers aan 
de slag in repaircafé     

‘Samen klussen is 
zoveel gezelliger.’ 

Land van Op - Zoerle-Parwijs (Westerlo) - “Kan ik hier ergens passen?” Ja, ook 
in een weggeeftent kan dat. Er staat een spiegel discreet achter een rek vol kle-
ding. Naast de weggeeftent strijken de eerste bezoekers neer onder de parasol-
len van het openluchtcafé.
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Revalideren met 
Blauwe Truien

Redactielid Frans Coenen herstelt van 
een heelkundige ingreep en doet zijn 
verhaal…

13 juli werd een ongeluksdag in mijn 
leven. Na een schijnbaar gelukte heup-
operatie brengt een ambulance me van 
het UZa in edegem naar revalidatiecen-
trum Hooidonk in Zandhoven. De chauf-
feur vindt het best dat ik op een stoel 
zit, naast het ligbed. en dat de begelei-
dende verpleegster hem gezelschap 
houdt in de stuurcabine, in plaats van 
naar mij om te zien. Het UZa had noch-
tans opdracht gegeven mij ‘liggend’ te 
vervoeren. Dat vind ik een tijd later zelfs 
schriftelijk vermeld op de gepeperde 
factuur!

Het wordt een helse rit over de auto-
strade. De pijn is bij momenten niet te 
harden. Maar in plaats van om hulp te 
roepen, houd ik slechts in het oog hoe-
ver het nog zou zijn.

ik arriveer als een wrak in Hooidonk en 
krijg er onmiddellijk een pak pijnstil-
lers te slikken. ’s anderendaags is de 
pijn driekwart minder, maar mijn maag 
zit wel overhoop. een wijs lid van onze 
redactie, die mij wat later komt bezoe-
ken, merkt op: dokters en verpleegkun-
digen zijn meestal kundig met je bezig, 
maar zo’n chauffeur is de zwakke scha-
kel. Dan mag je niet overdreven beleefd 
zijn en moet je opkomen voor jezelf.     
Zeer wijze woorden, maar het kwaad 
was wel geschied.

in het revalidatiecentrum word ik na die 
eerste dag slechts met mondjesmaat 
beter. ik kom te weten dat ik een ern-
stige bloeduitstorting heb in mijn dij. 
Daardoor vertoont een bloedonderzoek 
4000 d-dimeren, met norm beneden 
500. Ook mijn ijzerwaarde is dramatisch 
slecht, terwijl ik normaal net voldoende 
scoor.

Positief aan mijn verblijf in Hooidonk is 
echter de mooie, rustige omgeving en 
het feit dat er veel inzet is om sociale 
contacten te bevorderen: samen eten, 
animatie… Maar het meest positieve 
is de inzet van een achtkoppig 8 vrij-
willigersteam dat zich engageert om 
herstellenden bij te staan. Met rolwa-
genvervoer, eten kiezen, het eventueel 
aanreiken; of  zaken oprapen die je in 
je hulpeloosheid hebt laten vallen, een 
rondritje maken in de ‘pausmobiel’, of 
nog: zieken opsnorren als ze bezoek 
krijgen… Van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat staat het achttal, herkenbaar 
aan hun Blauwe truien, paraat.

telkens één week lang, om op vrijdag 
afgelost te worden door een volgende 
ploeg. 

‘en wat staat daar tegenover?’, hoor ik 
je vragen. Kost en inwoon, dat is alles.             
De meeste vrijwilligers wonen in de 
buurt, maar eentje komt uit Kuurne. een 
aantal onder hen doet dit bewonderens-
waardige vrijwilligerswerk een viertal 
keer per jaar, telkens een week. Bewon-
derenswaardig, menslievend.

Zorgen voor 
anderen 

schromelijk 
miskend

‘Zorgen voor kinderen als onthaalou-
der, vrijwilligerswerk of mantelzorg 
voor een kind met beperking: het is 
volwaardig werken, maar het wordt 
niet zo gezien door deze regering. 
iemand die van zorg een bijna volle-
dige loopbaan heeft gemaakt; deels 
uit eigen keuze, deels omdat het hem/
haar ‘overkomen is in het leven’, krijgt 
daar helaas mee te maken.’

Niet minder dan 4 federale ministers 
(Peeters, Borsus, Bacquelaine en De 
Block) en 1 Vlaams minister (Vandeur-
zen) hebben al beloftes gedaan. Met 
o.a. een verlenging van het tijdskre-
diet voor zorgsituaties, het herbekijken 
van een pensioen voor mantelzorgers, 
toekenning van een verzekering en de 
invulling van een eigen statuut. 

Pleisters op een houten been en een 
hoop vage beloften waar Groen al ste-
vig kritiek heeft op geuit.

Wat baten immers 12 maanden extra 
zorgkrediet, als men tegelijkertijd het 
gewone tijdskrediet inkort? Of wat is 
het nut van een extra vrijstelling voor 
mantelzorgers, om niet ter beschikking 
te moeten zijn voor de 12% is gedaald, 
terwijl de ervaren zorgbelasting met 
ruim 5% is gestegen. een kwart van de 
werkende mantelzorgers valt na een 
paar jaar uit door ziekte, wat dubbel 
zoveel is als bij gewone werkenden. en 
ook dit cijfer stijgt. een echt samenhan-
gend beleid is dus meer dan nodig.

Groen heeft dan ook de daad bij het 
woord gevoegd en een wetsvoorstel 
ingediend dat mantelzorgers volwaar-
dige sociale rechten biedt: pensioen-
rechten, ook voor zelfstandigen, geen 
afstraffing bij werkloosheid of ziekte 
en geen inkrimping van tijdskrediet. 
Groen gaat voor concrete maatrege-
len, want met losse flodders geraken 
we nergens. 

—   a N N e  D e D r y 

|  Deze slogan die 

ik in het domein ter 

lezing meekrijg, tikt 

de nagel op de kop:              

‘De vrijwilligers 

worden niet betaald, 

omdat hun werk 

onbetaalbaar is.’  |
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Geldofs boek behandelt diversiteit op 
alle gebied in de Westerse wereld en 
meer bepaald in sommige van onze ste-
den, waar superdiversiteit al een feit is. 
De auteur heeft het eerst over de evo-
lutie van de migratiebeweging in de 
20ste eeuw, na de tweede wereldoorlog. 
Vooral in functie van de gastarbeid die 
evolueerde naar asielaanvragen vanaf 
1990. Die aanvragen gaan dan ook nog 
gepaard met de migratie die ontstaat 
door de uitbreiding van de eU. 

Begin 21ste eeuw ging alles in een 
stroomversnelling, niet zozeer wat 
betreft het aantal migranten, maar 
vooral door hun oorsprong en diversi-
teit in origine. Dit zorgde voor een stille, 
demografische revolutie in onze steden. 
in sommige steden vormen mensen 
met wortels in migratie een meerder-
heid van de stadsbewoners (v.b. Brussel, 
antwerpen, Genk).

De diversiteit in de diversiteit wordt 
steeds groter. Dit gaat gepaard met 
heel wat uitdagingen voor onze samen-
leving, maar het wekt ook heel wat 
spanningen op. Vooral voor wie nog 
de verouderde mentaliteit heeft van 
een wij-zij-opdeling. Ook zijn er de vele 
sociale problemen die te maken hebben 
met laaggeschooldheid en armoede bij 
heel wat migranten.

een heel interessant hoofdstuk behan-
delt het concept integratie versus ver-
wante begrippen als: marginalisering, 
assimilatie, segregatie en dan de inte-

gratie zelf. Vooral over de term inte-
gratie is er heel wat te doen. Die wordt 
anders begrepen volgens de betrokken 
bevolkingsgroepen, beleidsmakers, 
maatschappelijke werkers. Kortom, de 
hele bevolking en het wisselt ook in de 
tijd en per streek. 

Vanaf wanneer mag men spreken 
over integratie? 

Mensen uit de migratie weten het 
zelf niet altijd, daar ze soms tot in de 
3de generatie -en hier geboren!- nog 
als allochtoon beschouwd worden. 
Gewoon omdat ze tegelijk hun roots en 
verbondenheid behouden met het land 
van herkomst, samen met taal en gods-
dienstbeleving. anderzijds verengt het 
lokaal beleid, maar ook de eigen bevol-
king, het begrip integratie steeds vaker 
tot assimilatie.

Geldofs boek schetst ook het toene-
mend belang van internationale con-
tacten met de landen van herkomst, 
maar ook met andere europese landen 
waar familieleden of streekgenoten naar 
geëmigreerd zijn. telefonie en internet 
maken het mogelijk dat mensen met 
een migratie-achtergrond in verschil-
lende werelden toch met mekaar in 
contact blijven. De realiteit van superdi-
versiteit dwingt tot een erkenning van 
complexere vormen van integratie en 
van de reële meertaligheid. 

tijdens het colloquium van GroenPlus 
(25/04/15) over ‘Kleurrijk Samen Leven’ 

toonde professor Geldof in zijn uiteen-
zetting een onverwacht gevolg bij de 
multiculturaliteit. in het verleden waren 
de meeste kinderen in sommige scho-
len afkomstig van dezelfde landen of 
streken (Marokko, turkije, ...). Ze spra-
ken hun taal onder mekaar, wat soms 
de overheersende taal werd in bepaalde 
scholen. Door de multiculturaliteit, en 
gezien de zeer uiteenlopende afkomst 
van de kinderen, is de gemeenschap-
pelijk taal het Nederlands (of antwerps 
voor de antwerpenaren!) en zijn ze 
verplicht die te spreken willen ze met 
mekaar communiceren. 

Dit is dus een geruststelling voor wie 
schrik heeft voor het verdwijnen van de 
eigen taal. 

conclusie? Dit heel interessant en aan-
bevelenswaardig, maar niet zo gemak-
kelijk boek, bepleit een open aanpak 
van integratie, met aandacht voor struc-
turele maatregelen en erkenning van 
culturele verschillen, vanuit een grond-
houding van actief pluralisme. Het 
vraagt wederzijds openheid en dialoog 
tussen al wie hier woont en kan niet zon-
der debat, samenspraak, tegenspraak en 
soms conflicten. Maar het moet vooral 
positief en wars van alle vooroordelen, 
fanatisme en racisme bekeken worden. 
Want allemaal samen staan we in voor 
de toekomst van onze maatschappij en 
van deze en volgende generaties.

—   c at H e r i N e  S t e P M a N

B o e k b e s p r e k i n g

SUPERDIVERSITEIT
Hoe migratie 
onze samenleving          
verandert
Dirk Geldof

Uitgeverij Acco



Als je een ‘gezegende’ leeftijd bereikt 
hebt, word je vaak geconfronteerd met 
verplaatsingsproblemen, als moeilijk 
stappen en gevaarlijk (maar dikwijls 
ongekend en meestal onderschat) rij-
gedrag. Vooral dat laatste kan zware 
gevolgen hebben. Nochtans is er hier-
voor in de meeste steden en gemeen-
ten een pasklare oplossing die niet door 
iedereen gekend is, de MMC, of Minder 
Mobielen Centrale.

als je het geluk kent om naast die geze-
gende leeftijd fysiek fit te zijn en helder 
van geest, zou je er kunnen aan denken 
om je, naast de dagdagelijkse bezighe-
den, sociaal in te zetten binnen de dichte 
woongemeenschap. Je kan bijvoor-
beeld met weinig moeite de problemen 
van minder mobielen helpen oplossen, 
door je in te zetten als chauffeurvrijwil-
liger van de MMc. Want helpen is een 
onderdeel van een gelukkig leven!

in de meeste steden en gemeenten is 
er een MMc actief. Deze wordt gerund 
door ofwel de gemeente, in het bijzon-
der het OcMW en/of door een mutua-
liteit. Deze versnippering is veelal door 
politieke motieven ingegeven, in Vlaan-
deren een gekend fenomeen.

een gemakkelijk instapbare auto bezit-
ten – dus geen laag sporttype, of een 
wagen met hoge instap- is een pluspunt 
om je medemens te helpen. een grote/
hoge koffer is een bijkomend pluspunt, 
omdat hierin gemakkelijk een rolwagen 
of looprek past.

Je kan zonder problemen chauffeur wor-
den bij een MMc. Doorgaans is er een 
tekort aan vrijwilligers, wat voor gevolg 
heeft dat beschikbare vrijwilligers te 
zeer worden belast. Dat kan wegen op 
hun thuisrelatie en het kan ook een 
potentieel gevaar betekenen tijdens 
het rijden. De € 0,3/km die je als chauf-
feur ontvangt, dekt voor een doorsnee 
wagen alle kosten en is niet belastbaar, 
omdat het een vergoeding is.

Je kan zelf ook voorwaarden stellen. 

Of je liever ’s ochtends rijdt of ’s avonds, 
of niet bij (half )duister; omdat je bijvoor-
beeld nachtblind bent, of een voorkeur 
hebt voor bepaalde dagen. in het week-
eind wordt er doorgaans niet gereden, 
maar bij sommige centrales kan dat wel. 
als je zelf een optilprobleem hebt, kan je 
vragen om mensen die extra hulp nodig 
hebben niet te moeten vervoeren, enz.

Naast je vergoeding krijg je doorgaans 
veel dankbaarheid terug. ik heb bijna 15 
jaar voor de MMc gereden, aan gemid-
deld 2-3 ritten per week. Dat zijn min-
stens 2.000 ritten. Bij sommige mensen 
heb ik na de rit regelmatig –omdat ze 
mij bijna verplichtten!- koffie gedron-
ken, met een taartje, een praline of een 
snoepje. Sommigen vertelden dan hun 
levensverhaal, hun problemen met de 
familie of over hun kleinkinderen.

Hoe ga je tewerk?

Door een jaarlijkse storting, bv. € 10 –
het lidgeld-  word je lid en kan je beroep 
doen op de diensten van de MMc. Voor 
zover ik weet, bepaalt het officiële inko-
men van een gebruiker of hij/zij van 
de MMc kan gebruik maken. Wie zich 
zonder problemen een taxi kan permit-
teren, komt allicht niet in aanmerking. 
Je wordt thuis afgehaald en betaalt een 
km-vergoeding voor de afstand vanaf 
het vertrek thuis bij de chauffeur, heen 
en terug. Bij lange wachttijden mag de 
chauffeur een kleine vergoeding vra-
gen, of de klant kan een koffie betalen, 
of de chauffeur gaat op eigen initiatief 
een wandelingetje doen, kwestie van 
een goede afspraak.

Doorgaans ontvang je de vervoersaan-
vraag minstens 24 uur op voorhand. 
De MMc zoekt telefonisch of per e-mail 
een dichtbij wonende chauffeur en deze 
noteert de gegevens. 

Die gegevens worden ook door de 
MMc genoteerd en mede daardoor is 
de chauffeur omnium verzekerd. Je per-
soonlijke verzekering vervalt overigens 
niet tijdens de rit. Bij eventueel ongeval 
is er minstens één getuige nodig.

—   J O r i S  W i L L a e r t

Minder Mobielen Centrale 
(MMC): hulp en engagement
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Op www.mindermobielencentrale.be vind je een kaartje met alle MMC.



Nooit eerder stapt zo’n grote groep 
GroenPlussers de fiets op. 45 man, kan 
dat wel veilig in één groep? Opdelen in 
een ‘snelle’ en een ‘trage’ groep, vindt 
iemand. Blijkt niet direct een goed idee, 
want wat als de ‘trage’ groep de ‘snelle’ 
moeiteloos inhaalt?

Groep 1 en groep 2 dan maar. Maar ook 
van die formule stappen we algauw af. 
eén bonte bende dan maar, met over-
tuigend veel Groenhesjes aan. De sein-
gevers crossen zich de benen van het lijf 
om het allemaal een beetje te fatsoene-
ren. Maar geef toe, groene lui, aan ons 
rijgedrag moeten we toch nog wat sleu-
telen.

De eerste twee dagen kleuren volop 
agrarisch. en het dient gezegd: Hilde 
Snauwaert pikte er enkele represen-
tatieve, gezonde biobedrijven uit, om 
een bezoek te brengen. Over het eer-
ste, de saffraanboerderij van Marc en 
Linda, schreven we al in Zilverblad 
winter 2014-2015. Opmerkelijk dat 2 
pensioengerechtigde stadsmensen in 
de rulle Kempengrond een krokus met 
exotische meeldraden gaan kweken. Bij 
‘plukboerderij’ denk ik aan erwtjes en 
bonen, maar bij de nog jonge els Vloe-
bergh in Wiekevorst kan je je tegoed-
doen aan bessen en ander klein fruit. els 
plant, plukt en leeft er volgens het ritme 
der seizoenen. 

‘Geitenboerderij’ doet je denken aan iets 
kleinschaligs, maar bij boer Polle –die 
we overigens niet zelf te zien krijgen- 
verlost een heuse carrousel de sneeuw-
witte mekkeraars van hun romige melk. 
Geiten geven de beste melk tussen 
hun 4de en 6de levensjaar. en als je er 
dan een paar honderd hebt lopen… in 
bioboerderij Steenovens krijgt het sus 

domesticus/domestia, ofte het tamme 
varken de vrije loop. Zeugen die moeten 
werpen in veel te kleine boxen en big-
gen die erin opgroeien, vindt boer rené 
maar niks. We volgen de dieren terwijl 
ze elk in een stuk wei het varken mogen 
uithangen.

Na inspanning volgt ontspanning. ‘’t is 
vandaag terrasjesdag’, kwekt onze gids 
Jef. Via Kamp c –met alles over duur-
zaam bouwen en verbouwen- gaat het 
naar Westerlo, met bier en ijs onderweg. 

Zondag veroveren we vreedzaam het 
stadhuis, om er Groene Pluimen uit te 
reiken. Vlaams parlementslid ingrid Pira 
mag een handje toesteken. Biobrou-
wer Bart uit Westmeerbeek krijgt er ook 
eentje. We brachten hem geen bezoek, 
maar proeven wel dat zijn brouwsel o.k. 
is. ’s avonds krijgt imker Guy Dries het 
Groene volkje over de vloer.

Met provinciaal GroenPlusvoorzit-
ter rony in het gezelschap mag Lierke 
Plezierke niet op het programma ont-
breken. Langs rechte kanalen en een 
kronkelende Nete bereiken we de Pallie-
terstad. rony’s stamkroeg, de refuge, in 
de schaduw van de Zimmertoren, is the 
place to be. 

De laatste voormiddag is boer Bavo –
niet die van het liedje- onze gastheer. 
alweer een landbouwer die aantoont 
dat het anders kan. een boer met LeF. 
(rita Van de Voorde vertelt meer over dit 
soort landbouw in ‘Wij en ons dagelijks 
voedsel’.) Maar het blijft knokken om 
het hoofd boven water te houden. Boer 
Bavo zet door, met Kempense koppig-
heid.

—   Wa Lt e r  D e cO e N e

Ruim 45 GroenPlussers strijken begin augustus neer in Herentals, de Parel van de 
Kempen. Ze genieten er van het groen, de zon en het goede leven.    Maar hebben 
ook oog voor wie aan de ecologische weg timmert. Ernst en ontspanning, mooi 
gedoseerd in een sportieve fietszesdaagse.

Groene invasie in 

Stille Kempen
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“ik was altijd al een betrokken iemand,” 
begint Dirk. “ik ging mee betogen tegen 
de bouw van kerncentrales, tegen de 
kernraketten en voor de vrede. Maar op 
een gegeven moment kwam ik tot de 
conclusie dat je niet alleen moet pro-
testeren met woorden. Laten zien dat 
er een alternatief is, dat het werkt, dat is 
ook een vorm van protest.”

Dirk is één van de initiatiefnemers van 
het ‘samenhuizen’-project in de Molen 
van rotselaar. Met een waterkrachtcen-
trale die voldoende elektriciteit opwekt 
voor het gemiddelde verbruik van 140 
huishoudens. Met dit project voegde 
hij de daad bij het woord. “Deze molen 
is een goed voorbeeld. Wist je dat men 
er in 1907 al begon met het produce-
ren van stroom?” Vansintjan is mede-
initiatiefnemer en bestuurder van groe-
nestroomcoöperatie ecopower: “We 
zitten in een tijd dat we van fossiele en 
nucleaire energie naar duurzame ener-
gie evolueren. Dat weten ook de grote 
bedrijven. Het zijn vooral de gewone ver-
bruikers die de energie-transitie beta-
len. Met ecopower tonen we aan dat je 
met velen samen zelf de hernieuwbare 
energiebronnen kan aanwenden. Het is 
24 jaar geleden dat ecopower boven de 

REScoop, de energietransitie 
naar energiedemocratie

|  ‘We mogen ons 

niet langer laten 

doen door de grote 

maatschappijen’  |

doopvont werd gehouden en kijk waar 
we staan. We zijn nu producent en leve-
rancier van groene stroom en houtpel-
lets aan ongeveer 1,5% van de Vlaamse 
huishoudens.”

Dirk Vansintjan is ook voorzitter van 
reScoop.eu (renewable energy Sour-
ces cooperatives, de europese federatie 
van groepen en coöperaties van burgers 
voor hernieuwbare energie). Burgers 
over heel europa werken in coöpera-
tief verband samen op het gebied van 
hernieuwbare energie. Ze ontwikkelen 
hernieuwbare energieprojecten, verko-
pen duurzame energie en/of voorzien 
ondersteunende diensten aan nieuwe 
initiatieven. “er zijn duizenden lokale 
groepen die het heft in handen willen 
nemen op vlak van energievoorziening. 
Dit is niet nieuw, 100 jaar geleden al 

zorgden vooral mensen in afgelegen 
en weinig bevolkte streken zelf voor 
energie, gewoonweg omdat de private 
investeerders er geen leidingen legden 
wegens te weinig afname. eigenlijk moet 
er in elke gemeente in europa, in heel 
de wereld samen gezeten worden door 
de burgers, om op vlak van hernieuw-
bare energie initiatieven te nemen. We 
mogen ons niet langer laten doen door 
de grote maatschappijen. en weet je wat 
helemaal interessant is? Vroeger waren 
het de grootschalige initiatieven die de 
goedkoopste energie konden leveren. 
Door de evolutie van onze technologie 
zijn het nu net de kleintjes die rendabe-
ler zijn dan bijvoorbeeld de grote kern-
centrales. Onze energietransitie moet 
evolueren naar energiedemocratise-
ring.” in het project reScoop 20-20-20 
werden hernieuwbare energieprojec-
ten geïnventariseerd en gestimuleerd, 
zodat europa zijn energiedoelstellingen 
voor 2020 kan halen. 

—   e L L e  Va N  LOy

Meer info: http://rescoop.eu/nl 
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De vraag van claire Van Houtte, om lid 
te worden van Groen, trok rita over de 
schreef. claire had in het blauwste deel 
van de Vlaamse ardennen een afde-
ling van Groen gestart! Die frisgroene 
Vlaamse ardennen kleuren om de 
zoveel jaar overwegend donkerblauw. 
Met beloftes van meer ‘zuurstof’ voor de 
economie, maar niet voor de mensen. 
Vrouwen en helden, ’t zijn bijna synonie-
men.

rita bracht haar jeugd door in het grijze 
St.-Jans-Molenbeek, in de jaren ‘50 en 
‘60.     Ze liet zich als kind al bekoren door 
bomen en groen. De stadsmus kreeg bij 
de gidsen (VVKM) de totem Voske. een 
voorteken? Wat later leerde ze haar 
levensgezel Dirk kennen, een vurig ver-
dediger van in het wild levende dieren, 
bomen en natuur.

een sterke schakel in haar groene en 
sociale drijfkracht is haar bestuursdeel-
neming in het Milieufront Omer Wattez. 
Omer Wattez (1857-1935), een heimat-
schrijver uit Schorisse, klaagde in zijn 
tijd al het kappen van bomen en het 
vervuilen van de Schelde aan.

Meer dan een groot groen hart

We bezoeken rita in een oud rijhuis 
dat is omgetoverd tot een verrassende 
woning met natuurtuin. We genieten 
er van een lekkere lunch en wandeling, 
maar zijn in de eerste plaats nieuwsgie-
rig naar rita’s politieke motivatie. Het 
werd geen overtuigend ja, want ze zag 
en ziet politiek niet zozeer gelinkt aan 
een partij, maar eerder als een zaak van 
alle burgers. Daarin nemen een gezond 
milieu en leven in harmonie met de 
natuur een belangrijke plaats in. 

Met haar diploma’s 
sociale en communi-
catiewetenschappen 
kon ze in theorie alle 
kanten uit. Na 26 jaar dienst als con-
tractueel bij de overheid -Landbouw 
en Visserij- kreeg ze als 55-plusser haar 
ontslag met een financiële enveloppe. 
De echte reden stond niet in de ontslag-
brief, maar rita heeft een sterk vermoe-
den dat haar sympathie voor een land-
bouw die lokaal, ecologisch en fair is er 
voor iets tussen zat.

Met bijna de helft van haar vroeger loon 
is ze nu dubbel zo gelukkig. Nu doet ze 
dingen  waarvoor de maatschappij niet 
betaalt: sociaal engagement op diverse 
vlakken; verbetering van ons leefmilieu, 
met projecten die milieu en natuur ten 
goede komen; behoud van ons erfgoed 
en inzet voor een landbouw met LeF 
(Lokaal, eco en Fair).

Geef iedereen een basisinkomen

Veranderingen en verbeteringen gaan 
meestal uit van personen of kleine groe-
pen. rita leest vol interesse boeken als  
‘Het kleine Verzet’ van tine Hens en ‘Stop 
met Klagen’ van Steven Vromman. Stem-
menwinst is geen garantie voor veran-
dering: de taks op blik die niet van de 
grond komt, is hiervan een actueel voor-
beeld. Het betreurenswaardige lobby-
werk in ons land, in europa en in de rest 
van de wereld doen de Groenen de das 
om. De ‘gewasbeschermers’, die dikwijls 
giftige stoffen bevatten, zijn faliekant 
voor de gezondheid van de mensen 
en het leefmilieu. Zo heeft Frankrijk de 
gevreesde alzheimerziekte bij landbou-
wers erkend als beroepsziekte. Waarop 
wacht ons land en welke ziektes staan 

ons nog te wachten? Hoeveel tsjer-
nobyls en Fukushima’s kan de planeet 
nog aan? Die rampen geven aan dat 
we kernenergie moeten afbouwen. Wat 
weten we trouwens over de ontginning 
van de primaire stoffen voor kernener-
gie? en wat gebeurt er met het afval dat 
duizenden jaren actief blijft?

Mijn suggestie om vrijwilligerswerk te 
laten meetellen voor de pensioenbe-
rekening bevalt rita niet meteen. aan 
iedereen (actief of niet actief op de 
arbeidsmarkt) een minimuminkomen 
bezorgen, vindt ze een beter idee. ‘Met 
een basisinkomen voor iedereen zou-
den er veel, soms nutteloze, diensten 
verdwijnen’ en ‘de mensen zouden de 
kans krijgen om zinvolle activiteiten te 
ontplooien zonder zich zorgen te moe-
ten maken voor hun levensonderhoud.’ 
Nu zij zich zelf niet meer hoeft te bekom-
meren om de financiële kant van het 
werk, kan ze helpen in bejaardentehui-
zen, in scholen; gidsen en meewerken in 
natuurgebied, zorgen voor ons erfgoed, 
de mensen informeren over ecologische 
en ethische problemen. er valt zoveel 
zinvol werk uit de boot van de economi-
sche werkgelegenheid!

—   J O r i S . W i L L a e r t

Tijdens de jongste redactie –eentje op verplaatsing!- hebben 
we Rita verwelkomd. Er werken nu weer vijf mannen en vijf 
vrouwen aan het Zilverblad. Die zullen we in de volgende num-
mers een voor een aan u voorstellen. Maar ‘de laatste zal de 
eerste zijn’ en dus mag Rita die eerste zijn.

Rita 
Van de Voorde
nieuw redactielid

|  ‘Ik verdien de helft 

van vroeger, maar ben 

dubbel zo gelukkig’.  |
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Hoe ouder mensen worden, hoe belangrijker de buurt voor hen is. Ze 
wonen er meestal al decennia lang, ze hebben er een netwerk van sociale 
contacten uitgebouwd, ze kennen het verenigingsleven en weten wat er 
te doen is. Ze bouwden er ook tal van herinneringen op. Van primordiaal 
belang dus dat ze in die buurt zo aangenaam en zo lang mogelijk kunnen 
blijven wonen. Ook als ze zorgbehoevend worden. 

Belangrijk hierbij is dat de publieke ruimten en de kansen op mobiliteit 
dit mogelijk maken. Zo moeten er in de publieke ruimte voldoende par-
ken en groen zijn. Groen spoort aan tot bewegen, het zorgt voor schone 
lucht. Om ouderen aan te zetten er gebruik van te maken moeten er zit-
banken aanwezig zijn. Dat biedt ook kansen op ontmoeting. en propere 
openbare toiletten zijn ook noodzakelijk. 

Ook veiligheid is belangrijk. Dat vergt een prettige en propere buurt. 
Onveiligheidsgevoelens worden vaak veroorzaakt door asociaal gedrag 
(sluikstorten, graffiti, …) of een verloederde en onoverzichtelijke omge-
ving. Veiligheid betekent ook degelijke voetpaden, en verkeerslichten, 
met zebrapaden die niet gemaakt zijn voor Olympische lopers. 

Openbare gebouwen moeten ook toegankelijk zijn: van voldoende brede 
deuropeningen, over begrijpelijke bewegwijzering, tot de aanwezigheid 
van een lift. 

Last but not least is ook de nabijheid van winkels en diensten belangrijk. 
Door een goede bereikbaarheid ervan kunnen mensen langer in hun ver-
trouwde buurt blijven wonen. Buurtwinkels vormen overigens een bron 
van sociale contacten en verhogen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid 
voor alle inwoners.

een ouderenvriendelijke buurt veronderstelt ook een goed uitgebouwd 
en toegankelijk openbaar vervoer dat basismobiliteit garandeert. Het 
draagt in belangrijke mate bij tot de kans om actief oud te worden.  

Om openbaar vervoer beschikbaar en bereikbaar te maken, zijn om te 
beginnen voldoende en goed toegankelijke haltes noodzakelijk. De uur-
regeling moet toelaten om bvb. ook ’s avonds een activiteit te plannen. 
Verder is het comfort op tram en bus ook belangrijk om ouderen ervan 
te weerhouden de auto te nemen: gemakkelijk in- en uitstappen, vol-
doende zitplaatsen, moderne en propere schuilhuisjes aan haltes met 
zitbank, fietsbeugels, vuilnisbak en verlichting, … reizigersinformatie 
tenslotte, moet ook juist, leesbaar en verstaanbaar zijn. en wie zich nog 
moeilijk kan verplaatsen, moet beroep kunnen doen op een aangepast 
vervoermiddel.

Je merkt het: voldoende actiepunten om je eigen omgeving te beoorde-
len en om er zo nodig actie te ondernemen.

—   H e r V é  D e  V O S

Omdat 
mobiliteit 
in de buurt 
belangrijk is

= = = =
E c h o
= = = =

= = = =
E c h o
= = = =

Soms schrijft een GroenPlusser zich uit, omdat 
hij/zij het Zilverblad wel via de website www.
groen-plus.be zal lezen. en omdat hij/zij het 
papierverspilling vindt. Je moet daar natuurlijk  
karakter voor hebben…

Nicole Van Parijs wil ons blad ook niet langer 
ontvangen, maar dat heeft niets te maken met 
papierbesparing of internet. tenminste zo lijkt 
het toch… Van haar ontvingen we volgend 
handgeschreven kattenbelletje:

Onze redactie staat natuurlijk ook open voor 
reacties en replieken op artikels. Je kan daar-
voor vanaf nu gebruik maken van ons eigen 
mailadres zilverblad@groen.be. Maak er 
gebruik van!

‘Beste Redactie, 
Wegens mijn leeftijd lees ik bijna niet meer. De huishoud- en tuin-taken nemen veel van mijn tijd. Ja, het is jammer, maar ik verlang niet meer om het ‘Zilverblad’ te ontvangen. Dit zinvol magazine is goed samengesteld en onderlijnt de laatste problematieken.

Gefeliciteerd en met dank groet ik U,
Nicole Van Parijs’



Heel veel mensen hebben afscheid genomen van Ward op de viering van 27 juni 
in Hove. Ook veel groenen. ik sprokkelde enkele reacties:

Ingrid Pira, Vlaams parlementslid voor Groen

“Ward, Je zocht naar wat ons verbindt in plaats van wat ons scheidt.

Je zocht je hele leven naar antwoorden in de politiek, in de vakbond, in het mid-
denveld en uiteindelijk in de transitiebeweging.

Altijd kritisch, eerlijk man-en-paard noemend, maar vooral verbindend.

En delend. En initiatiefnemend.”

Vera Dua ex-voorzitter Groen op de afscheidsviering

“Hij was geen man van de zijlijn; als hij zich engageerde, dan wilde hij ook mee 
beslissen, wilde hij impact hebben, liet hij van zich horen, stelde hij kritische vra-
gen.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij vrij vlug niet alleen lid werd van de poli-
tieke raad van de groene partij, maar kort daarna ook voorzitter en daardoor ook 
lid van het wekelijkse partijbestuur, en dit gedurende vele jaren. Hij heeft trouwens 
vanuit die positie mee de zeer cruciale professionalisering van de partij uitgete-
kend en vorm gegeven.

Voor Ward was de politieke raad het parlement van de groene partij, daar moes-
ten de grote politieke lijnen worden uitgezet, daar moest het strategisch debat 
worden gevoerd en in het partijbestuur stond hij op zijn strepen om zijn politieke 
raad de plaats te geven waar die volgens hem recht op had.”

Paul Pataer die samen met Ward deel uitmaakte van het “Wonderbureau van de 
CVP-Jongeren, waartoe ook Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene en Miet Smet 
behoorden.

“Ik wil me wel gelukkig prijzen dat ik samen met Ward, mijn “compagnon de route” 
van bijna vijftig jaar geleden, tenslotte in Groen ben thuisgekomen, waar het ons 
wordt gegund dat oude ideaal van progressieve frontvorming radikaal, eigenzin-
nig én eigentijds verder gestalte te geven. Bedankt Ward voor al dat heerlijks.”

Zelf heb ik Ward gelezen in radikaal, het blad van de toenmalige cVP-Jongeren 
en zo kwam ik tot de vaststelling dat ik eigenlijk linkse ideeën had. Later hoorde 
ik Ward op een bijeenkomst van Politiek alternatief. en nog later binnen Groen. ik 
heb met Ward samengewerkt binnen de antwerpse Groene Senioren en Groen-
Plus. Uit een colloquium van GroenPlus dat we samen hadden voorbereid is terra 
reversa ontstaan. in de lente vond een colloquium ‘Kleurrijk samenleven’ plaats, 
dat Ward ook weer op gang had getrokken. Wegens zijn ziekte moest hij een 
aantal taken delegeren o.a. aan mij. Het was boeiend, inspirerend en enthousias-
merend om met Ward aan een betere wereld te werken. Voor onze gezamenlijke 
kleinkinderen.

—   H U G O  Va N  D i e N D e r e N                                                                                     

V O O r Z i t t e r  G r O e N P LU S

In memoriam 
Ward Bosmans
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afgelopen maand juli overleed in 
Mechelen ook GroenPluslid –bio-
boerke- alois Smets. alois zorgde 
op onze Kerstreceptie en andere 
GroenPlusactiviteiten voor lekkere, 
verse biogroenten. Zowat 26 jaar 
stond alois met zijn biokraam op 
de Mechelse zaterdagmarkt. Pas op 
zijn 58ste werd hij voltijds bioboer. 
De jaren daarvoor werkte hij om 
den brode ook in de bouw.

                                                                                                                                           

alois vond dat de biolandbouw veel 
meer steun van de overheid ver-
dient. Hij werd kwaad als na onder-
zoek gezegd werd dat biogroenten 
niet gezonder zijn dan ‘gewone’ 
groenten. ‘Men houdt nooit reke-
ning met wat er bij die ‘gewone’ 
teelten allemaal in de grond en in 
het grondwater terechtkomt. Wan-
neer gaat men dat eens inzien’, 
mopperde hij dan.                                                                                                                        

Voor zijn inzet voor de biologische 
landbouw ontving alois in 2006 
een Groene Pluim uit de handen 
van europarlementslid Bart Staes. 
De klanten van alois moeten nu op 
zoek naar een ander ‘bio-boerke’.

—   a N J e S  D i e r e N S

Bioboer Alois 
Smets is niet 
meer…
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November 2013. achthonderd enthousiaste, overtuigde en 
geëngageerde mensen stappen in Brussel-Zuid aan boord 
van een speciaal ingelegde trein. Hun bestemming? De inter-
nationale klimaatonderhandelingen in Warschau. De ‘klimaat-
trein’ wordt al gauw een bron van inspiratie en positieve ener-
gie. Uit die energie ontstaat een trein die blijft rijden naar een 
sociaalecologische wereld. Volgende halte: Parijs! 

Climate Express is een enthousiaste en groeiende groep 
vrijwilligers. Politiek ongebonden streeft climate express 
naar een daadkrachtige en solidaire aanpak van het klimaat-
probleem. Climate Express wil vanuit België met 10.000 
Belgische deelnemers naar de klimaatmars in Parijs, op 
zondag 29 november. De dag voor de grote klimaatconfe-
rentie zullen ze een duidelijke boodschap laten horen aan de 
beleidsmakers. De duizenden deelnemers aan de Climate 
Express willen een daadkrachtige en solidaire aanpak van 
de klimaatproblematiek. 

Zij kloppen bij de beleidsmakers aan met 6 concrete wensen:

•	 We	 verwachten	 dat	 de	 Belgische	 equipe	 in	 Parijs	 een	
voortrekkersrol speelt, opdat de klimaattop een bindend 
akkoord met ambitieuze doelstellingen oplevert, dat inter-
nationaal én sociaal rechtvaardig is. Wij stellen ons ernstige 
vragen bij de aanwezigheid van verschillende multinatio-
nals op de klimaattop en roepen onze verkozen leiders op 
om geloofwaardige partners en sponsors te kiezen voor de 
onderhandelingen.

•	 We	vragen	dat	de	Belgische	politici	de	handen	uit	de	mou-
wen steken om de binnenlandse uitstoot van broeikasgas-
sen te verminderen in lijn met wat volgens wetenschappers 
nodig is om de opwarming van de aarde tot 2°c te beperken  
(dus 25-40% reductie in 2020 en 80-95% reductie in 2050, 

Climate Express spreekt duidelijke taal
t.o.v. 1990). Dit door investeringen en projecten in eigen 
land en zonder gebruik van achterpoortjes, zoals de aan-
koop van schone lucht in het Zuiden.

•	 We	verwachten	dat	de	politici	verder	kijken	dan	hun	neus	
lang is en een visie uitstippelen voor de omschakeling 
naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050. Laat fossiele 
brandstoffen in de grond en geef scheurtjesreactoren hun 
welverdiende rust, de toekomst is hernieuwbaar en begint 
vandaag!

•	 We	hebben	nood	aan	een	maatschappelijke	koerswijziging:	
niet winst, maar mens en milieu moeten centraal staan. We 
vragen dat de politici inzetten op een sociaal rechtvaardige 
transitie met waardig werk, kwaliteitsvolle jobs en bescher-
ming van de sociale rechten.

•	 De	mensen	in	het	Zuiden	zijn	het	kwetsbaarst	voor	de	gevol-
gen van de opwarming van de aarde, hoewel ze er het minst 
verantwoordelijk voor zijn.     We roepen onze politici op om 
voldoende financiering te voorzien voor duurzame ontwik-
keling wereldwijd én voor aanpassing aan reeds voorko-
mende droogtes, overstromingen, orkanen…

•	 Het	is	hoog	tijd	voor	een	democratie	die	verder	gaat	dan	om	
de paar jaar bolletjes kleuren. We willen een participatief 
beleid voor en door mensen. een samenleving waar ieder-
een mee beslist welk spoor we volgen en waar basisbehoef-
ten zoals water, energie en mobiliteit in handen zijn van de 
gemeenschap. Want zon, wind, water en de stad zijn van 
iedereen!

—   LU c  D e B U y S t
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Meer weten over de GroenPlus 
klimaattocht?

We mikken op 20 deelnemers: 10 stappers (wandelaars) en 10 trap-
pers (fietsers). tot nu toe hebben zich 14 stappers aangemeld. Bij de 
trappers staat de teller op 10. We zijn dus ‘volgeboekt’.

De stappers vertrekken op woensdag 11 november, om 10 uur, 
aan het Luxemburgplein, voor het europees Parlement. We verwach-
ten veel GroenPlussers om de stappers uit te wuiven, of beter nog: om 
hen de eerste 16 km te begeleiden tot in Halle, de eerste stopplaats.
We maken er, samen met andere Groenen, een opmerkelijk persmo-
ment van. europees parlementslid Bart Staes houdt een gelegen-
heidsspeech. 
Parcours van de eerste etappe naar Halle:
Via de Naamse Poort, het Munthof, de Barrière de St-Gilles en de 
audi-VW-fabrieken in Vorst bereiken we het kanaal Brussel-charleroi. 
Daarna volgen we het brede, goed begaanbare jaagpad langs het 
kanaal.
Vanuit Halle kan je makkelijk met de trein terugkeren naar Brussel.
als je zelf niet kan of wil meestappen tot in Halle, kom dan alleszins 
met je (klein)kinderen naar het vertrek aan het europees Parlement!
Na Halle zijn dit de volgende etappes: Soignies (persmoment met 
ecolo in tubize!), Quaregnon, Sebourg, Beaudignies-Pont à Pierre, 
Bertry, Montbrehain, Vermand, esmery-Hallon, Lassigny, compiègne, 
Verberie, Senlis, asnières-sur-Oise, Le Mesnil-aubry, Pierrefitte-sur-
Seine, Paris. 

De trappers vertrekken op maandag 23 november. Ze leggen de 
afstand Brussel-Parijs (329km) in 5 etappes: Mons, Le cateau-cambré-
sis, chauny, crépy-en-Valois, Paris. Op 28 november is er een geza-
menlijke rit met de climate expressfietsers.  
Beide groepen, stappers en trappers komen op 28 november toe in 
Parijs. Net op tijd  om mee te stappen in de grote betoging die de 
cOP21, de Klimaatconferentie voorafgaat.

De Climate express vertrekt zondagmorgen 29 november in 
Brussel-Zuid. al wie niet mee stapt of mee fietst en er in Parijs toch 
wil bij zijn, kan met de climate express mee naar de lichtstad. Groen 
en ecolo hebben in de express eigen compartimenten gereserveerd.
Je kan mee (heen en terug) voor de spotprijs van € 45.
De climate express brengt je ’s avonds tegen 23 h terug in Brussel.
Zorg dat je erbij bent!

ContaCt en meer informatie bij campagneleider Luc Debuyst, 
lucdebuyst@yahoo.com, 0495/266.58.96

Kerstreceptie 
18 december
Ida Dequeecker, een atheïste en al jaren 
een links en feministisch boegbeeld; en 
Yasmina Akhandaf, een moslima, komen 
beiden op voor een actief pluralisme. Ze 
maken dat concreet via hun engagement 
voor BOEH, Baas Over eigen Hoofd. in een 
tweespraak verduidelijken ze dat. Ook 
Groen is voor actief pluralisme. Op vroegere 
Kerstrecepties spraken al een christen, een 
boeddhist, een agnosticus…

Johan Malcorps bespreekt de resultaten 
van de Klimaattop in Parijs. Hopelijk brengt 
hij heuglijk nieuws en volgden de wereld-
leiders eindelijk het voorbeeld van zoveel 
coöperaties, geëngageerde mensen en 
steden; en nemen ze eindelijk doortastende 
maatregelen om een klimaatchaos voor 
onze kleinkinderen te voorkomen. Johan 
is nu fractiemedewerker. eerder was hij 
studiemedewerker, Vlaams volksvertegen-
woordiger, voorzitter van Groen antwerpen, 
politiek secretaris… Nu is hij GroenPlusser, 
want boven de 55! Maar zoals veel plussers 
is hij nog heel actief en professioneel bezig. 

Daarnaast biedt onze Kerstreceptie je de 
gelegenheid om bij te praten bij een glas en 
een hapje. De Kerstreceptie van GroenPlus, 
het is telkens weer een aangename bijeen-
komst. Met heel wat oudere leden en een 
afvaardiging van (Jong) Groen.

Vrijdag 18 december 14.30 - 18 u
Nationaal secretariaat, 
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 
anderlecht, op 5 minuten stappen van 
Brussel-Zuid.

Om de 10.000 manifestanten naar Parijs (en terug) te 
brengen, zet Climate Express op 29 november:

•	 twee NMBS-treinen in: één vanuit Brussel en één 
vanuit Gent

•	 en	twaalf bussen, met opstapplaatsen in Aalst, 
Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Halle, Hasselt, 
Ieper, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oudenaarde, 
Sint-Niklaas en Veurne.



De avonturen van Grexit en 
Taxshi(f)t

Ik begrijp Johán Van Overtveldt niet, u weet wel die mini-
ster van financiën. Hij wil besparen, besparen, besparen en 
noemt dat jobs, jobs, jobs. Het patronaat vindt dat besparen 
toppie, maar kan niks beloven over die jobs. Kwestie Grie-
kenland koerst Onze Johán Herrn Schäuble met een rotvaart 
achterna. Stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat 
de Grieken nooit ofte jamais uit de shit geraken. ‘Je kan die 
potverteerders hun schulden toch niet kwijtschelden!’ Toen 
vader Dickens zijn schulden niet kon betalen, stopten ze ‘m 
in ’t gevang, tot zijn schulden waren terugbetaald. Dat doen 
ze niet meer serrewörrig. Maar als ’t aan Onze Johán gelegen 
had, heel Griekenland in de bak! Nu moeten ze alleen maar 
hun kroonjuwelen verkwanselen voor een appel en een ei. 
Privatiseren noemen ze dat. ’t Is dat of de boze heks Grexit.  
Slim bekeken. Zo zorgen Herr Schäuble, Krul Dijsselbol (én 
onze Johán!) ervoor dat Onze Banken, met Ons Geld aan 
de Helenen leningen moeten blijven verstrekken tot de hel 
dichtvriest. Dat geld moeten ze immers gebruiken om vorige 
leningen af te betalen. Bezuinigen zullen ze, de Grieken. Tot 
ze het bbp hebben van Burkina Fasso en moeten bedelen om 
ontwikkelingshulp. En voor ons de jobs, jobs, jobs!  Hallo? Als 
ze de Grieken hun schulden niet kwijtschelden, kost ons dat 
handenvol geld. “Jamaar als we die schulden kwijtschelden, 
kost ons dat miljaarden!” Hé, wat kost er meer? Eén keer 
betalen of twee, vier,  … keer? En wie verdient daaraan, denk 
je? Juist: de Banken! 

Nou ja met een paar indexsprongen is dat zo terugverdiend, 
zie ik Onze Johán denken. Nu nog de pensioenen aanpas-
sen!  Zoals in Griekenland? Die Johánnen met hun plánnen! 
De regen valt van boven naar beneden. Geld niet, dat valt 
miraculeus naar boven, wat ze je ook willen wijsmaken. Als 
Onze Johán geld nodig heeft, graait hij wel in de zakken van 
de kleine man. “Daar zijn er meer van,” wist Gaston Eyskens 
destijds al. Had iemand gedacht dat men met die taxshift de 
grootverdieners en ondernemers zou pijn doen? Die mensen 
moet je rijker en rijker maken, volgens de Chicago School of 
Reaganomics. Dan druppelt die rijkdom vanzelf wel naar 
beneden. Iedereen wordt daar beter van, zeggen die neo-
liberalen. Geen gezeik, iedereen rijk. Ammehoela!

Intussen trekt Yoga-CEO Patrick de Maeseneire  -die van 
Adecco- de ziekteverzekering in twijfel: ‘Nobel dat wel, maar 
economisch niet haalbaar. Dan kunnen wij geen werk meer 
geven…’  De kreet is zelfs tot in onze woordenschat door-
gedrongen. Een ondernemer is een “werkgever”. Hij staat ’s 
morgens op en denkt: wie zal ik vandaag eens werk geven? 
Ik weet wie: zijn aandeelhouders, want die mogen hun winst 
uittellen! 
By the way: 82 miljoen euro kost vanaf 2018 de taxshift 
jaarlijks aan de schatkist!  Goe bezig Johán! We besparen dat 
wel op milieu en asiel … En dan castreren we de pensioenen, 
maar voorzien wel maaltijden aan 1 euro.
Weet je waar ze hem kunnen steken, hun taxshift? Precies! 

F r a N S  r O G G e N
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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.

Jezelf  
uitschrijven
Het kan, ook al zouden we het jam-
mer 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 arti-
kels en standpunten die in het Zilver-
blad verschijnen bij de steller ervan. 
Wanneer het een mening betreft die 
afwijkt van het partijstandpunt zul-
len beiden worden vermeld. 
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Groenplus 
provinCie antwerpen
brengt maandag 5 oktober een 
bezoek aan brouwerij ‘Den Hop-
perd’, Netestraat 67 in Westmeer-
beek. 

Bio-brouwer Bart Desaeger 
ontving tijdens de fietszesdaagse 
een Groene Pluim in het stadhuis 
van Herentals, waar de aanwezi-
gen al van zijn lekkere Kameleon 
konden proeven. 

Meer info over het programma 
en het bezoek van 5 oktober bij 
rony Van Oosterwyck, 
rony.sport@telenet.be, 
0495/92.31.55.

Groenplus oost-vlaanDeren
kiest vrijdagavond 23 oktober 
een nieuw bestuur en debatteert 
over het thema   ‘Vluchten kan 
niet meer’. Sprekers zijn els Keyts-
man (Vluchtelingenwerk Vlaande-
ren) en volksvertegenwoordiger 
Wouter De Vriendt. 

Ontvangst vanaf 18 h, verkiezing 
om 19 h, gespreksavond om 20 h.
 
Waar? Parochiehuis Sint-Paulus, 
Patijntjesstraat 27, 9000 Gent, op 
300 m van Gent-Sint-Pieters.  

Meer info? Lieve Parmentier, 
lieve.dirk@telenet.be, 
0498/88.22.62.

Groenplus meChelen
Zaterdag 19 september: eerste 
bijeenkomst van de kern Groen-
Plus Mechelen in Dienstencen-
trum Den abeel, Jozef Verbert-
straat 61. 

alle Groene 55+ uit Mechelen van 
harte welkom! 

Meer info? anjes Dierens, 
anjes.dierens@gmail.com, 
0477/72.78.52.

Lokaal en 
provinciaal


