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K L E I N E  T O E L I C H T I N G
GroenPlus hield recent een geslaagd colloquium over ‘Lokaal Ouderenbeleid’. Meerdere sprekers kwamen 
er aan bod. Je vindt er de neerslag van op de middenpagina’s. Samen met een fotoreportage. (Meer foto’s 
en de powerpoints van Veerle Baert en Jul Geeroms vind je op onze website www.groen-plus.be)

We besteden uiteraard extra aandacht aan de nieuwe voorzitter van Groen. Zilverblad stelde Meyrem 
Almaci enkele gerichte vragen.

Verder hebben we ook nog aandacht voor ‘Het Goede Leven’, waarbij we ons kunnen afvragen wat dit de 
dag van vandaag nog voorstelt. GroenPlusser Ward Bosmans, actief binnen Terra Reversa, pleegde er een 
blog over. De redactie vond dit thema interessant genoeg om het aangepast over te nemen. In dit nummer 
heeft Ward het over Veiligheid en Geborgenheid.

Veel leesplezier en… vergeet onze enquête niet te beantwoorden!

—  D E  R E D AC T I E

De islam van de vrouwen
Feminisme en 
de islam hebben 
in onze westerse 
samenleving de 
perceptie van 
niet samen te 
gaan. De islam 

zou onderdrukkend zijn en emancipa-
tie belemmeren. En ik beken ook vaak 
deze indruk te hebben. Maar ik moet 
ook toegeven dat ik me weinig verdiept 
heb in de geschiedenis van de islam en 
de teksten van de Koran. Op mijn zoek-
tocht vond ik Leila Ahmed (°1940), filo-
sofe verbonden aan de universiteit van 
Harvard en moslima. Ze onderzoekt de 
rol van de vrouw in de pre-islamitische 
geschiedenis. Ze maakt daarbij onder-
scheid tussen de ‘officiële’ islam, die het 
leven in de publieke sfeer domineert en 
de ‘geleefde  islam; ook wel de islam van 
de vrouwen genoemd, waarin de ethi-
sche stem van de Koran centraal staat. 

Geboren in Egypte groeit Leila op met 
islamitische normen en waarden, maar 
komt ze ook in aanraking met de wes-
terse waarden in een Britse meisjes-
school. Ze gaat daarna   studeren in 
Cambridge. In ‘Woman and Gender in 
Islam’ weerlegt Leila Ahmed twee heer-
sende opvattingen. Ten eerste is het niet 
zo, stelt zij, dat de islam een mate van 

vrijheid aan de vrouw heeft gegeven die 
zij daarvoor nog niet had. Ten tweede 
-en misschien wel belangrijker voor 
Ahmeds  betoog- concludeert ze dat de 
islam in beginsel niet tegen gelijkwaar-
digheid van man en vrouw is. In haar 
onderzoek gaat ze verder na,  hoe het 
kon gebeuren dat de dominante islam 
een patriarchaal karakter heeft gekre-
gen. Pas ten tijde van het Abbassidisch 
Kalifaat (750-1258) begon men met 
de optekening van de overleveringen 
en met het codificeren van de islamiti-
sche wet. De Abbassiden verplaatsten 
de hoofdstad naar Bagdad waar eerder 
de Sassaniden hadden geregeerd. Hun 
samenleving keek neer op de vrouwen: 
ze leefden afgesloten van de mannen en 
de heersers bezaten grote harems met 
soms wel tweeduizend vrouwen. 

Ahmed stelt dat deze dominante cul-
tuur invloed heeft gehad op de codifica-
tie van de islam, die vandaag de dag nog 
steeds wordt gezien als de ‘ware’ islam. 
Zij noemt deze ‘ware’ islam ‘de legalisti-
sche stem van de islam’, maar stelt met 
nadruk dat uit de Koran  een heel andere 
ethische stem spreekt. Deze stem bena-
drukt het belang van de ethische en 
spirituele dimensies van het bestaan en 
de gelijkwaardigheid van de mensen. 
Waarden als vergiffenis, rechtvaardig-

heid, vrede, medeleven, humaniteit, 
getrouw zijn aan de waarheid en liefda-
digheid kenmerken de ‘geleefde’ islam 
van de moslim en bovendien de gelijk-
waardigheid van man en vrouw. Deze 
thema’s zijn bijna geheel genegeerd 
door de gecodificeerde islam.

 
De islam van de machthebbers

De legalistische officiële islam is door 
Ahmed ook wel de ‘islam van de man-
nen’ genoemd, om aan te geven dat 
dit de islam is die -net als de man- het 
publieke domein heeft gedomineerd. 
De legalistische stem wordt volgens 
Ahmed nog altijd gebruikt (zie  IS) door 
mannelijke machthebbers om hun 
macht te behouden en de status quo te 
handhaven. Daarnaast wordt de gecodi-
ficeerde islam ook aangenomen als de 
‘ware’ en ‘authentieke’ islam, omdat deze 
vorm van islam is opgeschreven.

Bron: ’Vrouwelijke filosofen. Een historisch 
overzicht’ - hoofdredactrice Carolien 
Feton

—  H E L E N A  B U R M

           [  V R O U W E N T R I B U N E  ] 
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Meyrem Almaci:
GroenPlus is een bron van ervaring
We kennen je als een felle debater in het parlement. Welke 
andere Meyrem zullen we leren kennen, nu je voorzitter 
bent?

Ik ben de voorbije jaren niet alleen bekend geraakt als debater, 
maar ook als fractieleidster en als bankendeskundige. Als voor-
zitter zal ik de rol van spelverdeler en gezicht van de partij meer 
kunnen uitspelen. Steeds vertrekkende vanuit onze ideologie, 
onderbouwd en met cijfers, met klare taal en humor, wil ik naast 
de hoofden ook de harten van de mensen veroveren voor ons 
positief project. 

Je hebt je door zelfstudie ‘economie’ eigen gemaakt en 
voor de verkiezingen schrok je niet terug voor een con-
frontatie met prof en financiënminister Geens. Hoe ga je 
die rijke kennis niet laten verloren gaan?

Door ze te blijven gebruiken. (lacht) Als voorzitter kan ik die ken-
nis nog meer op de voorgrond plaatsen en laten renderen. Ik ben 
vast van plan op economische en fiscale thema’s het voortouw te 
nemen, om alternatieven naar voor te schuiven. 

Groen wil ook op het platteland doorbreken. Hoe denk jij 
daar werk van te maken?

Door verder te luisteren en te investeren in onze lokale mensen. 
Waar we lokaal sterk staan, halen we ook sterke resultaten bij 
de verkiezingen. Want mensen overtuigen mensen, zeker op het 
platteland. Dat een-op-een contact wordt dus enorm belangrijk 
en daar willen we onze militanten verder in ondersteunen. Met 

Jeremie (Vaneeckhout) als ondervoorzitter hebben we iemand in 
huis die zijn persoonlijke ervaring als schepen in een plattelands-
gemeente kan inbrengen. 

Groen trekt jongeren aan, maar hoe denk je de wijsheid 
en de levenservaring te verzilveren die ouderen in petto 
hebben?

Ik ben maar geworden wie ik ben door de frisse perspectieven van 
nieuwkomers. En door de kennis van de ervaren rotten. GroenPlus 
is een bron van ervaring. Die ervaring en inzichten wil ik samen 
met Jeremie aanboren van in het begin. Via PB en PORA, maar 
ook rechtstreeks. Laat ons dus nauw contact houden. (glimlacht) 

Hoe zie je de rol van GroenPlus binnen de partij?

GroenPlus is voor mij een orgaan dat het perspectief van senio-
ren –toch een bevolkingsgroep die we als partij moeilijker berei-
ken– op de tafel moet blijven leggen . Heel wat ouderen willen 
een goede levenskwaliteit en zijn bezorgd om de toekomst van 
hun kinderen en kleinkinderen. Heel wat ouderen kreunen ook 
onder de eenzaamheid en de druk van de prestatiemaatschappij. 
Ik verwacht van de groene senioren dat ze de bekommernissen en 
perspectieven van deze groep blijven aankaarten, zodat we als  
partij bij de les blijven. 

—   WA LT E R  D E CO E N E



Robert is emeritus professor 
economie, en Edward pro-
fessor filosofie. De vraag rijst 
dan uiteraard waar dat goede 
leven dan wel te vinden is. 
Wat voldoet en wat is over-
bodig? Het leidt de auteurs 
naar een concept van wat het 
goede leven is. Ze pogen dit 
in te vullen met de beschrij-
ving van zeven deelgebie-
den die daartoe behoren: 
gezondheid, veiligheid, res-
pect, persoonlijkheid, har-
monie met de natuur, vriend-
schap, vrije tijd. Het zou te 
veel tijd in beslag nemen om 
ze alle zeven te behandelen. 
Daarom beperken we ons tot 
vier: veiligheid of geborgen-
heid, respect, vriendschap en 
vrije tijd.

 
Veiligheid  
of geborgenheid
Volgens de Skidelsky’s is 
iemand ‘veilig’, als hij zijn 
leven kan volbrengen in de 
hem of haar vertrouwde 
omgeving, zonder dat dit 
belet wordt door oorlog, 
revolutie of sociale en econo-
mische omwentelingen.

Het is een noodzakelijke 
voorwaarde om de andere 
elementen van het goede 
leven te kunnen realiseren, 
maar het is ook een goed 
in zichzelf. Vrede is wat de 
wereld wil. (Uit het verhaal 
van de auteurs blijkt dat we 
‘security’ vooral moeten ver-
staan als ‘geborgenheid’.)

 
Chaos,  
de grote bedreiging
Maar die veiligheid wordt 
bedreigd. De auteurs nemen 
onder de loep dat er ‘types’ 
zijn die wanorde nastreven. 
Ze vernoemen tirannen, 
speculanten en romantische 
dichters. Voor Mao was chaos 

een vorm van permanente 
revolutie. En hij was tevens 
een dichter.

Het valt inderdaad niet te 
ontkennen dat revolutionai-
ren, die een bestaand samen-
levingsmodel verwerpen en 
willen vervangen door een 
totaal ander, het veroorza-
ken van chaos als het middel 
zien om hun doel te bereiken. 
Actuele voorbeelden zijn 
legio. Maar de auteurs trek-
ken even goed van leer tegen 
‘Boheemse’ artiesten en intel-
lectuelen. Chaotische gees-

ten, volgens hen. Het zou er 
kunnen toe leiden dat die 
geweld gaan verheerlijken. 
Daar tegenover stellen ze dat 
veiligheid een noodzakelijke 
voorwaarde is voor creatieve 
geesten om productief te 
kunnen zijn.

Iedere vorm van chaos is dus 
een aantasting van ieders 
vrijheid. Vrede is een collec-
tief iets, in die zin dat het de 

medeverantwoordelijkheid 
is van ieder individu, zelfs in 
zijn persoonlijk denken

De Skydelski’s onderzoeken 
ook het verband tussen vei-
ligheid en kapitalisme. Vol-
gens de 19de eeuwse libera-
len had “le doux commerce” 
een pacificerende invloed 
op de internationale relaties. 
Naties die met elkaar handel 
drijven hebben geen econo-
mische redenen om tegen 
elkaar ten oorlog te trekken. 
Daar zit iets in. Kort na WO II 
werd om  die reden de EGKS 

opgericht. Een gemeen-
schappelijk beleid inzake 
kolen en staal zou de oude 
erfvijanden beletten elkaar 
te lijf te gaan. Die gedachte 
gold ook bij de oprichting 
van de E.E.G. En met succes. 
Toch blijft dit relatief. Landen 
kunnen ook ten oorlog trek-
ken omwille van onderlinge 
slechte economische relaties 
of om totaal andere redenen. 
Dat leerde ons WO I.

Markt moet zich  
aanpassen 
Na een relativering van ‘de 
vrede stichtende effecten 
van de vrije markt economie 
tussen handelspartners’, 
gaan de auteurs over tot een 
scherpe kritiek op de mecha-
nismen van het kapitalisme 
intern, binnen het systeem 
en binnen elk land. 

Ze citeren Marx: “Al wat solide 
is, lost zich op in lucht”. Waar-
bij hij doelde op de eindeloze 
revoluties op gebied van 
technologie, vereiste vaar-
digheden en levenspatronen 
onder het kapitalisme. Heel 
wat nieuwe technologieën 
vervangen werknemers 
en verdringen hen van de 
arbeidsmarkt. Ze vereisen 
nieuwe vaardigheden die 
werknemers boven 40 of 50 
niet hebben. Die moeten 
zich dan maar herscholen. 
Mensen worden geacht hun 
levensstijl aan te passen aan 
het voortdurend wijzigend 
consumptieaanbod. Dat 
betekent voor beiden, werk-
nemers en consumenten, dat 
hun sociaal weefsel telkens 
opnieuw wordt verscheurd.

De vrije markt fundamenta-
listen kijken met nauwelijks 
verhulde minachting neer op 
dat gegeven. Maar dat is de 
omgekeerde wereld. Het is 
niet aan de mens om zich aan 
te passen aan de markt, maar 
aan de markt om zich aan de 
mens aan te passen. De soci-
aalliberalen uit het begin van 
de 20ste eeuw wilden dat zo, 
stellen de auteurs, maar hun 
principes werden sedertdien 
meer en meer over boord 
gegooid. 

— WARD BOSMANS 
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Wat is dat, het goede leven?
Wat geeft menselijke voldoening? In “How Much is Enough?” lanceren Robert en Edward Skidelsky – vader en 
zoon - een aanval tegen het mensbeeld waar die voldoening wordt gezocht in bezit en consumptie. Dus tegen 
een samenlevingsmodel dat gericht is op een steeds meer consumptie. 

Jacques Dierckx,
advocaat ‘op rust’, in ‘49 geboren te Antwerpen, gespeciali-
seerd in familierecht – dus veel (v)echtscheidingen – verlaat 
in 2012 de Scheldestad, want wil genieten van zand, water en 
zonsondergang. Ik geraak er toch nog op tijd dankzij de won-
dere gsm en de goede wil van Jacques die mij na mijn tramrit 
vanuit Blankenberge aan de terminus in Knokke komt opha-
len. Lieve man met een vriendelijke madam.

Jacques is al lang verstrengeld met het Groene gedachtegoed, 
via de scouts -totem ‘goudhaan met de vlugge pootjes’-  de 
werking met gehandicapten, pater Versteylen,  Mieke Vogels... 
en is nu actief als secretaris in GroenPlus Knokke-Heist.

Jeruzalem
Met zijn blauw-wit ‘stalen ros’ (een geschenk van de balie) is 
hij onlangs naar Jeruzalem gefietst. Dat is ver van hier. Eerder 
fietste hij al naar Compostela. Hij vertelt het alsof hij naar de 
bakker reed om broodjes. Ooit deed hij tochten te voet: Com-
postela (1900 km), Rome (1635 km), Czestochowa h/t (2x1200 
km), Fatima (2400 km). (Maak zelf maar even de optelsom!). 
Die voettochten hebben hun tol geëist, vandaar nu met de 
fiets, minder belastend voor de knoken.

Zijn jongste tocht was de reden voor ons bezoek. 11 mei 2014 
laat hij Knokke-Heist achter zich en komt 54 dagen later aan 
in Jeruzalem. Zijn zoon en diens vriendin verwelkomen hem. 

Onderweg heeft hij 1 rustdag genomen en noodgedwongen 
nog eens 6 dagen in Cyprus. Syrië was de struikelblok: geen 
doorgang mogelijk. Dan maar van Zuid-Turkije met de ferry 
naar Girne (Noord-Cyprus) en met de fiets tot de havenstad 
Limassol. Daar neemt hij finaal een cargo die naar Haïfa vaart. 
Zonder hulp van de politie was hij nooit aan boord geraakt. 
Komende van het Griekse Noord-Cyprus was hij volgens de 
rederijen ‘illegaal’. Dat hij EU-burger was, bleek niet te helpen. 
Dus uiteindelijk toch gelukt, na 6 dagen geduld en met dank 
aan de politie.

In 3 dagen Jeruzalem bezoekt hij met zijn familie de oude 
stad met de H. Grafkerk en de Klaagmuur, de Dode Zee, Beth-
lehem, de regio van Jeruzalem. Hij verblijft ook 3 dagen in Tel 
Aviv. Alhoewel de Gaza-oorlog uitbreekt de dag van zijn ver-
trek, viel er gelukkig weinig spanning te voelen bij de bevol-
king. Alleen de media gaven die indruk. Het leven ging er zijn 
gewone gang.

Rijke ervaring
‘Iedereen kan zulke tochten aan’, klinkt het overtuigend. Jac-
ques begon er destijds aan naar het inspirerend voorbeeld van 
een vriend. ‘Het belangrijkste is te vertrekken, de rest komt van-
zelf. Als je je maar openstelt voor de weg: de mensen, de natuur. 
Eten, slapen, vermoeidheid, alles komt in orde, in de mate dat je 
je overgeeft aan de weg’.  Het zijn een paar overwegingen uit 
vele. Belangrijk voor Jacques is alléén op tocht te gaan. ‘Zo ben 
je best beschikbaar voor al wat de weg te bieden heeft. De tocht 
is rijk aan ontmoetingen. Soms zeer merkwaardige’. Zo gaf een 
Bulgaarse vrouw hem enkele munten mee om in Jeruzalem 
een kaars te branden voor haar 8-jarig terminaal ziek doch-
tertje. ‘De tocht is een aaneenrijging van unieke ervaringen, die 
je intens gelukkig maken. Daar doe je het voor,’ besluit Jacques 
ons gesprek.  

De blauw-witte fiets heb ik niet gezien. Niet echt belangrijk, 
want het was een leuke babbel. Maar te kort. 

Toch nog dit: komen er nog tochten? ‘Jawel. Die tochten zijn 
momenten van rust en inspiratie, die ik af en toe nodig heb om 
normaal te kunnen leven... (pauze) En als mijn huidige fiets het 
begeeft, koop ik een groene. Want dat past beter bij de essentie 
van de tocht!’.

—  J O R I S  W I L L A E R T

Op een blauw-witte fiets 
de kruisvaarders achterna
De dag begon goed. Weliswaar oktober, maar zomers. Rustig zitje op de trein. Vlekkeloze overstap in Brugge 
en een gezellige babbel met een rijpe moeder en volwassen dochter. Meer dan koetjes en kalfjes. Openbaar 
vervoer for ever! Tot in Blankenberge, waar mijn hartslag verdubbelde, want Knokke, waar frigoboxtoeristen 
niet welkom zijn, was mijn bestemming. De verkeerde helft van de gesplitste trein Knokke/Blankenberge ge-
nomen. Dom, van mij.

Veiligheid, een noodzakelijke 
voorwaarde om productief te zijn



Een warm gevoel van 
verbondenheid

Wat voor een meisje was Agnes Bruneel en in hoeverre 
ben je daar vandaag nog het logisch vervolg van?

Een schuchter bedeesd meisje, ernstig, maar zonder bijzondere 
talenten. Middelmatige leerling ook, maar warm en muzikaal 
omringd in het grote en geëngageerde gezin waarin ik opgroeide. 
Als tweede kind van zeven, met vijf broers en één zus. Heel logisch 
lijkt dat vervolg niet, toch niet voor de buitenwereld. Niemand van 
mijn vroegere schoolvriendinnen herkent de Agnes die ik vanaf 
mijn 30ste ben geworden.  Wat mijn leven als kind en jong meisje 
interessant en toch boeiend maakte, was de opleiding muziek en 
voordrachtkunst die ik volgde aan de muziekacademie van Ize-
gem.  Dat waren de momenten waarop ik helemaal open bloeide. 
Ook de Chiro was een voedingsbodem om later verantwoorde-
lijkheid op te nemen en een diepere zin aan mijn leven te geven. 
De waarden die ik van thuis uit meekreeg, gaven vorm aan mijn 
latere engagementen: in de basisgemeenschappen (verbonden-
heid met uitgestotenen, hier en in de derde wereld), als secreta-
ris en voorzitter van 11-11-11, de Gemeentelijke Wereldraad, de 
Raad van Bestuur van het Cultureel Centrum, als gemeenteraads-
lid voor Groen Wevelgem…

Van waar je interesse voor en het belang dat je hecht aan 
gezonde voeding? 

Ongetwijfeld van thuis uit! Vroeger tijd werd niet gepraat over 
gezonde voeding, maar  er werd wel gezond gegeten. Dat was 
de normaalste zaak van de wereld. We kweekten groenten in 
eigen tuin. Wat we tekort hadden kochten we bij de boer.  Toen 

ik op mijn 15de naar de hotelschool trok, kreeg ik nog meer 
inzicht in voedingswaarden en evenwichtige maaltijden. Maar 
ook mijn leraar ‘voordracht’ inspireerde mij om macrobiotisch te 
gaan eten. ‘Vlees’ was al mijn hele leven het moeilijkste om door 
mijn keel te krijgen. Onze ouders die de oorlog en dus de tijd van 
weinig of soms geen vlees hadden meegemaakt, stonden erop 
dat we elke dag onze portie vlees binnen kregen. Doordat ik de 
macrobiotiek leerde kennen, wist ik dat het perfect mogelijk was 
om heel gezond te eten met plantaardige eiwitten. Het is intussen 
bijna 40 jaar dat we in ons gezin macrobiotisch koken. 

Hoe ver gaat die bezorgdheid om gezond te eten? 

Nogal ver… hoewel we niet fanatiek zijn. Onze kinderen kre-
gen de natuurvoeding met de paplepel mee en wisten van niets 
anders. Toen onze kleinkinderen acht jaar geleden bij ons kwa-
men wonen, was dat een ander paar mouwen! Met de oudste, die 
toen 4 was, hadden we bijna een jaar lang ‘ambras’ aan tafel! Nu 
eten beide kleinzonen alles wat op tafel komt, zonder morren. Het 
resultaat was en is nog steeds duidelijk zichtbaar: ze zijn omzeg-
gens nooit ziek, gezond, sterk, vitaal… net zoals wijzelf en onze 
zonen. Intussen staat mijn man sinds een jaar of tien aan het 
fornuis. Hij is elke dag bijna drie uur met eten bereiden bezig. Hij 
houdt van ‘slow-cooking’. Beroepshalve ben ik ook elke dag aan 
het koken. Op mijn werk rekent men op mijn kennis van gezonde 
en evenwichtige voeding en word ik door de directie gesteund om 
dit in de praktijk te brengen. In een kwaliteitshandboek mocht ik 
een visietekst rond voeding uitschrijven. 

Je oogt jeugdig, maar hoe kijk je aan tegen ouder worden: 
kans of bedreiging?

Waw, bedankt voor het compliment! Eerlijk gezegd voel ik me ook 
nog jeugdig. Ik ben gezond en wel, fiets zonder grote moeite veel 
jonge mensen voorbij. Het verwondert me en maakt me dank-
baar. Mijn 60ste verjaardag, die ik een half jaar geleden vierde, 
deed me beseffen dat ik bij de ‘derde leeftijd’ beland ben…  een 
rare gedachte waar ik nog steeds niet aan wen!

De dreiging is, dat me minder leven rest dan er al geweest is... De 
kans is, dat er –al klinkt het heel cliché- ongelofelijk veel erva-
ring -ik durf zelfs zeggen- wijsheid is toegevoegd aan mijn leven. 
Ouder worden vind ik een boeiend gegeven en ik maak er zeker 
nog een muzikaal/poëtisch programma rond, dat staat nu al 
vast!

Wanneer ben je begonnen met optreden? En wat kan je nu 
uitdrukken wat vroeger niet kon?

Ik probeer een lang verhaal kort te maken! Op mijn 30ste begon 
mijn ‘openbaar leven’. Een vriendin vertrok in 1984 naar Chili om 
er een project te starten. Ik stelde voor met vrienden een benefiet 
te organiseren om haar niet met lege handen naar Chili te laten 
vertrekken. Ik verzamelde poëzie van Pablo Neruda, maakte ken-
nis met een muzikale Chileense broedergroep en de kogel was 
door de kerk. In acht maanden tijd bokste ik een programma in 
elkaar met poëzie en muziek. Ik leerde alle teksten uit het hoofd, 
combineerde dit met prachtige liederen gezongen door ‘Los tres 
hermanos’ en op 18 mei van het jaar 1984 veroverde ik het CC 

van Wevelgem! Een nagenoeg volle zaal luisterde ademloos toe 
en gaf mij en mijn muzikanten een staande ovatie… Dit was de 
start van een artistieke carrière, iets waarvan ik nooit had durven 
dromen. Sindsdien is werken aan nieuwe programma’s én optre-
dens mijn nooit aflatende passie geworden.

Wat ik daarin kan uitdrukken is enorm. Het maakt ook veel los 
bij mijn publiek. Wat mensen me nadien komen vertellen, daar 
word ik stil van. Zo reageerde eens een vrouw uit het publiek op 
mijn Neruda-programma: ‘Mevrouw Bruneel, weet u wat u met 
ons doet? Niets is nog hetzelfde!’ Het hart van mensen raken, dat 
is het. Ik heb zelfs het gevoel dat ik op het podium aan politiek 
doe. En wat bijzonder is, niemand spreekt me tegen! 

Welke boodschap breng je tijdens de kerstreceptie?

19 december breng ik voor GroenPlus een fragment uit ‘Een kind is 
ons geboren’. Het wordt een ‘unplugged’ versie met muzikale bege-
leiding op CD. De teksten en liederen die ik breng doen de glitter en 
glamour vergeten die tegenwoordig het kerstgebeuren verdoeze-
len. Het verhaal van Jozef, Maria en het kind dichterbij brengen, 
is mijn eerste bedoeling. Wat toen gebeurde, gebeurt nog steeds: 
mensen op de vlucht, nergens welkom…  En toch wil ik jullie, het 
publiek, naar huis laten gaan met een warm gevoel van verbon-
denheid, samenhorigheid, met een hart dat vervuld is van vrede.   

—  WA LT E R  D E CO E N E
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We leerden haar kennen ‘In het Spoor van de Groote Oorlog’. Agnes Bruneel, West-Vlaamse en gedreven woord-
kunstenares. Maar ook begaan met de kwaliteit van ons voedsel. Agnes is te gast tijdens de kerstreceptie van 
GroenPlus. Alvast even kennismaken.

Ik heb zelfs het gevoel dat ik op 
het podium aan politiek doe.

Agnes Bruneel
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Het colloquium dat door GroenPlus georganiseerd werd, 
wil mandatarissen en leden stimuleren nog meer werk te 
maken van goed draaiende seniorenraden, want die zor-
gen ook mee voor een ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’.

GroenPlusvoorzitter Hugo Van Dienderen modereerde 
het gesprek en  verwelkomde in het Vlaams Parlement 
diverse sprekers die in de praktijk met seniorenraden te 
maken hebben.  

 

Ouder worden  
op een aangename manier
Romain Goesaert (voorzitter seniorenraad district Ant-
werpen) pleitte ervoor om zoveel mogelijk (administra-
tieve) tussenschotten weg te halen, zodat een advies zo 
snel mogelijk zou kunnen worden afgewerkt. Terloops ves-
tigde hij er de aandacht op dat Antwerpen qua aantal nati-
onaliteiten diverser is dan New York, maar dat mensen van 
vreemde origine nog te vaak ontbreken in seniorenraden. 

 
Diversiteit niet altijd zichtbaar  
in de seniorenraden
Dat kon Ikrame Kastit beamen.  ‘Het aantal senioren met 
etnische roots stijgt, maar dat is niet altijd zichtbaar in de 
seniorenraden,’ zei de toekomstige districtsschepen voor 
senioren in Borgerhout, ‘Taal en sociale achtergrond vor-
men een barrière. We trachten die ouderen te bereiken via 
hun organisaties rond geloof, via verenigingen die ze zelf 
kennen of via hun kinderen of kleinkinderen.’ 

 
Een luisterend oor
Lieve Stallaert (schepen voor ouderenbeleid district Ant-
werpen) is een schoolvoorbeeld van hoe het moet.  Ze luis-
tert naar de Antwerpse seniorenraad. Met als gevolg dat 
een senior in het district een premie kan aanvragen voor 
kleine aanpassingen aan de woning. Wat uiteraard kadert 
in ‘levenslang wonen in eigen huis’. Met haar ‘burgerbegro-
ting’ haalde Stallaert de nationale pers. Bewoners beslis-
sen mee over 10% van de districtsbegroting 2015! Lieve is 
ook blij dat Romain Goesaert de seniorenraad nieuw leven 
heeft ingeblazen door bv. jongere senioren aan te trekken, 
die vanuit hun competenties kiezen voor bepaalde com-
missies of werkgroepen.

 

Zorg à la minute
Alkens OCMW-voorzitter Frank Vroonen veroorzaakte 
tumult door een beslissing te nemen over jubilarissen, 
zonder de seniorenraad gehoord te hebben. Hij gaf zijn 
fout ruiterlijk toe en werkt in de lokale ouderenraad vooral 
rond ‘zorgverlening’. De organisatie van festiviteiten laat 
hij over aan de deelnemende verenigingen. 

 
Ouderenbeleid is verplicht
Cecile Sillis (jarenlang lid van de ouderenraad in Asse) 
bracht ervaringen mee vanuit een middelgrote gemeente. 
‘Een gemeente is niet verplicht om een ouderenraad op te 
richten, maar ze is wel verplicht om een ouderenbeleid uit 
te stippelen’, vindt Sillis. 

 
Actief ouder worden
Jul Geeroms (voorzitter Vlaamse Ouderenraad) onder-
streepte het belang van actief ouder worden en reikte aan 
dat dit kan door een structurele dialoog tussen ouderen 
en het bestuur. De Vlaamse Ouderenraad wil daar, met de 
nieuwe commissie ‘Ouderenraden’, ook een steentje toe 
bijdragen.

 
Twee gezonde levensjaren meer
Aan een leeftijdsvriendelijke gemeente hecht ook Veerle 
Baert (VVSG) veel belang. Al kwam ze tot de conclusie dat 
sommige besturen niet happig zijn om naar de senioren-
raden te luisteren. ‘Een gemeente die een oudervriendelijk 
beleid voert, voegt twee gezonde jaren toe aan het leven 
van de ouderen’, wist Veerle.

Is de ouderenadviesraad  
voorbijgestreefd?
Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Ingrid Pira was op 
het appel. Ze trok  enkele besluiten en stelde de vraag, of 
de ouderenadviesraad voorbijgestreefd is. In Sint-Katelij-
ne-Waver werd de raad recent ontbonden. ‘Maar,’ voegde 
Pira eraan toe. ‘Men is er op de kar van een leeftijdsvrien-
delijke gemeente gesprongen, via 4 groepen die werken 
rond verschillende thema’s.’

—  E L L E  VA N  LOY

Maak mee werk van  
goed draaiende seniorenraden!

Jul Geeroms / Hugo V. Dienderen

Veerle Baert

Hervé Devos Ingrid Pira

Ikrame Kastit

Lieve Stallaert Herman Lodewijckx

Cecile Sillis
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‘Je geeft niets’, zei de gids, ‘an-
ders is het einde zoek. 

We waren net in ons busje 
gestapt voor een 18-daagse 
tocht door Ethiopië. Of je nu 
door West- of door Oost-Afri-
ka reist, het maakt niets uit. 
Als je als blanke een toeristi-
sche of een inleefreis beleeft, 
van het moment dat je ergens 
halt houdt en uitstapt –al was 
het maar voor een sanitaire 
stop- in de kortste keren ben 
je omcirkeld door een groepje 
kinderen of volwassenen die 
steevast iets willen slijten. Die 
manier van ‘verwelkomen’ 
mag dan al knap vervelend 
zijn, ze is wel legitiem. Je kan 
er immers niet onderuit dat je 
in zwarte ogen doorgaat voor 
rijk. En dat in wezen ook bent, 
anders maakte je geen rondrit 
van 18 dagen.

Maar de woorden van onze 
gids ten spijt –de man wou ge-
woon té lange oponthouden 
vermijden- je blijft een mens 
van vlees en bloed, met eigen 
gevoelens. En je merkt ook wel 
het verschil tussen ‘bedelen 
voor een centje’ en een jonge 
vrouw die je, baby op de arm, 
achternazit tot je weer instapt.

Maar laat ik eerst wat vertel-

len over Ethiopië, het boeiende 
land in de Hoorn van Afrika. 
Ethiopië –het vroegere Abes-
sinië- is een landbouwland. 
Daaraan twijfel je niet als je er 
doorheen reist, of het lappen-
deken van talloze kleine veld-
jes vanuit het bergland bekijkt. 
Alleen, Ethiopië voert jaarlijks 
duizenden tonnen voedsel in, 
terwijl het dat geld beter voor 
z’n eigen ontwikkeling zou 
kunnen gebruiken. De bodem 
is vruchtbaar genoeg, maar 
de manier waarop er geboerd 
wordt is gewoon archaïsch. 

Wie zich met ontwikkelingssa-
menwerking inlaat en projec-
ten steunt in het zuiden, weet 
al langer dat voedselveiligheid 
een eerste vereiste is. De lokale 
boer kan zijn bestaan en dat 
van zijn familie veiligstellen (en 
er ook iets extra aan overhou-
den) als hij het maar goed aan-
pakt. En daar is hulp bij nodig. 
Een NGO als Vredeseilanden 
heeft er bv. zijn core business 
van gemaakt. In Ethiopië merk 
je daar nauwelijks wat van. 
Het is ook een van de redenen 
waarom er in een land met ca. 
87 miljoen inwoners zoveel ar-
moede leeft op het platteland.

Zoals in meer Afrikaanse 
landen wordt dat beeld ver-

doezeld door een prachtige 
natuur, de vriendelijke trotse 
mensen, het rijke culturele ver-
leden. Ethiopië is ten slotte een 
stuk bakermat van onze be-
schaving. In steden als Gondar, 
Axum en Lalibela tref je daar 
in de talloze rotskerken nog le-
vendige sporen van terug.

Is het land waar Haile Selassie, 
‘de Leeuw van Juda’, ooit met 
ijzeren hand regeerde een ver-
draagzaam land? Onderweg 
merkten we niets dat op het te-
gengestelde wees. Onze (Ethi-
opische) gids vertelde wel dat 
er een zekere vrees bestaat dat 
de Islam zijn invloed zou uit-
breiden. Men is natuurlijk niet 
blind voor het extremisme dat 
in het Midden-Oosten de kop 
opsteekt.

Nu is het wel zo dat in het 
bergachtige noorden de Is-
lam nooit welkom is geweest. 
Je treft er ook geen moskeeën 
aan. Alleen in het vlakkere zui-
den, onder de hoofdstad Addis 
Ababa, duiken hier en daar 
moslimtempels op. Het or-
thodox christelijke Ethiopië is 
nooit erg gebrand geweest op 
invloeden van buitenaf. Zelfs 
het roomse katholicisme van 
Portugezen en Italianen werd 
–om het eufemistisch te hou-

den- niet erg op prijs gesteld. 
(Wat de Italianen betreft zaten 
daar ook kolonialistische plan-
nen aan vast.)

Wat is ons nog opgevallen? 
Toen we vanuit het zuidelijke 
breukgebied, met prachtige 
meren, naar Addis Ababa te-
rugkeerden, bespeurden we 
langs de weg een aantal reu-
zengrote serres. Zou daar dan 
toch aan intensieve landbouw 
worden gedaan? Wat bleek? 
Onder dat wit gespoten glas 
groeiden geen groenten. Ne-
derlanders kweken er bloemen 
die bij ons gesleten worden. 
Hetzelfde verhaal dus als de 
gemillimeterde boontjes die 
vanuit Kenia worden overge-
vlogen. Met een ecologische 
voetafdruk die je misdadig 
mag noemen.

Toen we uiteindelijk in de 
luchthaven stonden, vond ik 
in mijn portemonnee nog een 
biljet van 100 birr, of zowat € 
4. Dat ik ze niet aan die jonge 
vrouw met baby heb gegeven, 
het blijft me achtervolgen.

—  WA LT E R  D E CO E N E

Ethiopië 
laat je niet onberoerd

Saffraan  
uit eigen kweek! 
 
Herentals - Stadsmussen Marc Leloup en Linda Van 
den Bulck –beiden 55+ - kochten in het landelijke 
Morkhoven een oude boerderij, om er hun ‘oude dag’ 
in door te brengen. Ze startten er ook een B&B. Het 
stuk landbouwgrond naast de hoeve kreeg van de 
kersverse ondernemers een ietwat vreemde bestem-
ming mee. Het werd… een saffraankwekerij. Daarmee 
zijn Marc en Linda de eerste en enige professionele saf-
fraanboeren van de provincie Antwerpen! 

We watertanden er allemaal van, van 
gerechten die op smaak werden ge-
bracht met exotische kruiden en spece-
rijen. Maar staan we er wel bij stil dat die 
smaakmakers vaak een hele weg afge-
legd hebben vooraleer ze op ons bord 
belanden? Door die voedselkilometers 
te reduceren ga je ook je ecologische 
voetafdruk verkleinen. Hoe je dat doet? 
Door bijvoorbeeld saffraan van eigen 
bodem te gebruiken.

‘Niks geen  
bestrijdingsmiddelen!’
Ondergetekende werd eind oktober 
hartelijk ontvangen door Linda en Marc. 
Hun  saffraanveld kleurde toen paars/
blauw, want de bloemen stonden in 
bloei en het was de hoogste tijd om ze 
te oogsten. ‘De saffraankrokus wordt in 
juli geplant en bloeit in oktober-novem-
ber, ongeveer vier tot zes weken’, weten 
Linda en Marc, die het harde labeur niet 
schuwen. ‘Alle bollen werden met de 
hand geplant, zonder gebruik te maken 
van chemische ‘hulp’ en/of bestrijdings-
middelen. Ook de oogst en het wieden 
gebeurt handmatig. Voor 1 gram ge-
droogde saffraan heb je een 170 saf-
fraankrokussen nodig. Wat meteen dui-
delijk maakt waarom saffraan ook ‘het 
rode goud’ genoemd wordt.’     (De prijs 
van saffraan ligt inderdaad hoger dan 
die van goud. Maar als je bedenkt dat 
je met 1 gram een 100-tal schotels 

kan parfumeren is de specerij relatief 
goedkoop - EVL) 

Medicinale kracht 
Paella, rijstpap, sterkedrank… saffraan 
kent vele toepassingen in de keuken. 
Maar er worden ook geneeskrachtige 
eigenschappen toegeschreven aan de 
fel oranje stampers van deze krokus. Het 
zou een antioxidant, antidepressivum 
en een afrodisiacum, maar ook een pijn-
stiller zijn. De specerij zou ook helpen bij 
kankerbestrijding en goed zijn voor de 
ogen. Voor de bijen en hommels is saf-
fraan blijkbaar een geliefkoosd snuifje. 
Hier en daar liggen in de kelken van de 
krokussen wat bijen en hommels hun 
roes uit te slapen!  Maar een mens die 10 
gram saffraan in één keer door het keel-
gat laat gaan, overleeft het niet, volgens 
Linda en Marc.

Voor wanneer  
een saffraanfeestje?
Saffraan is een smaakmaker: op de 
feestdis, maar ook als geschenk. Linda 
en Marc hielden intussen de ‘Saffrocaat’ 
boven de doopvont, een handbereide 

advocaat van 20° op basis van bio eitjes 
en saffraan. Heerlijk puur, maar ook niet 
te versmaden bij ijs, aardbeien, taart of 
in tiramisu. Seppe Nobels, beste groen-
techef 2014 (Groene Gault & Milliau) 
vindt de Saffrocaat ook lekker bij venkel 
en asperges. 

‘Voor de komende feestdagen bieden we 
exclusieve geschenk-verpakkingen aan 
met saffraanproducten. Dat doen we 
i.s.m. het Arbeidszorgatelier van Kringwin-
kel Zuiderkempen.’

Saffrocaat kreeg inmiddels ook het 
HIB-label mee en werd winnaar van de 
internationale ‘Fish & Chips Hoogvlieger’, 
een wedstrijd die innovatieve en unie-
ke streekproducten bekroont. Volgend 
jaar, tijdens de Kempense fietsvijfdaag-
se, strijkt GroenPlus neer in het landelij-
ke Morkhoven, om de Saffraanhoeve te 
bezoeken.

(Meer info op  
www.belgischesaffraan.be)

—  E L L E  VA N  LOY
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Bart Bongaerts,  
huisarts en ondervoorzitter Groen Lommel 
reageert op het interview met Anne Dedry 

(Zilverblad - herfst 2014)

Of wijkgezondheidscentra goedkoper werken wordt ten zeerste 
betwijfeld... dus graag de cijfers hierover! Tenzij u ervan uitgaat 
dat soloartsen niet zo goed voor hun patiënten zorgen natuur-
lijk... wat ik ook ten zeerste betwijfel.

In welke structuur dan ook, onze ‘pastoorsfunctie’ is momenteel 
voor de maatschappij onbetaalbaar. De huisarts –de meerder-
heid werkt solo- blijft al jaren veruit de meest betrouwbare figuur 
in onze gemeenschap; wat van de politiek niet kan gezegd wor-
den! Of het remgeld afschaffen een goede zet is, betwijfel ik nog 
meer. Ik heb een broer die al 30 jaar als ont-
wikkelingsarts in Nicaragua werkt en zelf 
heb ik lang geleden in Zaïre geconsulteerd, 
landen waar armoede nog iets heel anders 
betekent. Een kleine, betaalbare drempel, 
of noem het verantwoordelijkheid bleek 
onafwendbaar. We zijn allemaal des men-
sen. Ik geloof niet in het gratis verhaal, 
wel in een solidair verhaal, wat bijlange 
niet hetzelfde is. Ik denk dat in de eerste-
lijnszorggeneeskunde globaal niet zoveel 
fout loopt in ons land (toegankelijkheid-prijs-kwaliteit-patiëntre-
latie-Europese context…), de kostprijs van de ziekenfondsen niet 
te na gesproken (een vreselijk duur en verzuild doorgeefluik!).

Bij deze valt over het ziekenhuisgebeuren echt nog zoveel meer 
te zeggen. En aldus belanden we meer en meer in een filosofische 
sfeer. Welk leven willen wij en hoe gaan we daarmee om in deze 
stuurloze wereld, dewelke hoe langer hoe meer ons dorp wordt? 
De politiek zou op langere termijn een duidelijker signaal moeten 
geven. Ik heb de indruk dat dit in Scandinavië iets beter lukt. Ik 
hoop dat Groen sociaaldemocratisch geen tweede PvdA wordt, 
haar trefnaam indachtig, zacht en van harte...

Anne Dedry repliceert

Beste Bart,

Dank voor je positiefkritische reactie. Neen, Groen wordt geen 
tweede PvdA!

We trekken wel degelijk, naast de milieukaart, méér dan ooit de 
sociale kaart, maar zonder dogma’s. Zoals dat gaat met inter-
views is mijn tekst erg ingekort. Ter verduidelijking: ik pleit niet 
voor de wijkgezondheidscentra als blauwdruk voor ons gezond-
heidssysteem. Ik zeg ook nergens dat ze goedkoper zijn. Ik pleit 
voor multi-disciplinaire groepspraktijken, omdat elke huisarts 
geconfronteerd wordt met steeds meer patiënten met een mul-
timorbiditeitsproblematiek. Hoe ouder we worden hoe vaker we 
vele kwalen tegelijk hebben. Een psycholoog, een diëtist, een ki-

nesitherapeut in de praktijk van je huisarts 
kan zeer waardevol zijn voor mensen met 
een chronische ziekte of met een complexe 
aandoening. Diabetes, hartfalen, kanker, 
reuma, depressie,      burn-out… het vergt 
een holistische aanpak waar de patiënt in 
zijn fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel 
lijden moet geholpen worden.

Uiteraard kan een goede solohuisarts dat 
ook. Maar met de vervrouwelijking van het 
beroep zie je meer artsen die werk en gezin 

willen combineren. En (gelukkig maar) volgen ook de jonge man-
nelijke huisartsen deze trend. Dus die 24u op 24u huisarts-pas-
toor is niet meer!

Ons Groenprogramma is voor het afschaffen van het remgeld 
bij de huisarts voor kwetsbare gezinnen, niet voor iedereen. Juist 
om ervoor te zorgen dat de gezondheidskloof niet vergroot. Hier 
sneuvelden een aantal lettertekens in het interview (mijn fout, ik 
wou te veel vertellen!). En over de ziekenfondsen zijn we het he-
lemaal eens: met wat we daar zouden kunnen besparen, werken 
we menig mankement in ons gezondheidszorgsysteem weg.  

Wat vind jij 
van het Zilverblad?
 
We kondigden de vraag al aan in ons 
herfstnummer en maken er nu werk 
van. Wat vind je van het Zilverblad? 
Wat is goed en wat kan beter? Neem 
er het laatste Zilverblad bij, beant-
woord effe de vraagjes en geef je 
mening!

Hoe vooruitgang  
en vernieuwing  

uitmondt
in achteruitgang  
voor de vrouwen

De nieuwe federale regering werd sa-
mengesteld en tot ieders verbijstering 
blijkt dat vrouwen ineens niet meer be-
kwaam genoeg zijn voor ministeriële 
bevoegdheden.

Op 14 ministers en 4 staatssecretarissen 
werden slechts 2 vrouwen waardig ge-
noeg bevonden; met name Maggie De 
Block (Open VLD) als minister en Elke 
Sleurs (N-VA) als staatssecretaris. Daar-
mee wanen we ons terug in 1966, toen 
met mevrouw De Riemaecker voor het 
eerst een vrouw minister werd in de eer-
ste regering Vanden Boeynants. In de 
volgende regering was het niet veel be-
ter. Rika De Backer duikt vanaf 1977 een 
paar keer als eenzaat op, als minister van 
Cultuur en Vlaamse zaken, onder Tinde-
mans en VDB, tussen twee uitsluitend 
mannelijke regeringen in. 

Met de regering Di Rupo dachten we dat 
de trend eindelijk was ingezet om vrou-
wen als volwaardige regeringsleden te 
aanvaarden. Met 5 ministers, waaronder 
enkele op belangrijke ministeries, zoals 
Annemie Turtelboom op Justitie. Maar 
helaas, sommigen hebben het blijkbaar 
nog altijd niet begrepen.

Het ergste is wel, dat de CD&V, vroeger 
de CVP, die zich in het verleden altijd 
wilde profileren als vooruitstrevende 
partij wat betreft de inspraak van vrou-
wen, ineens de meest onvriendelijke 
van allemaal werd. Na het inzetten van 
een hoopvolle evolutie, met Marguerite 
De Riemaecker als eerste vrouwelijke 
staatssecretaris en Rika De Backer als 
eerste vrouwelijke minister, is nu blijk-

baar geen enkele vrouw nog bekwaam 
voor het ambt. Gelukkig verliep het be-
ter met de Vlaamse regering die 4 vrou-
wen op 9 ministers heeft aangesteld. 

Is daarmee het contingent van minis-
teriabele vrouwen uitgeput? Of keert 
men terug naar een machocultuur, waar 
mannen denken alles beter te weten, of 
beter te kunnen beheren? 

Aan Franstalige kant is het amper be-
ter. Ook daar slechts 2 vrouwen, met 
zeer lichte portefeuilles en beperkte be-
voegdheden, n.l. energie en mobiliteit. 
En uiteraard geen enkele vrouwelijke 
vicepremier.   

Toen de CD&V gewezen werd op de af-
wezigheid van vrouwen in de federale 
regering was het antwoord ‘dat ze al ge-
noeg gegeven hadden’; hiermee bedoe-
lend ‘aan Europa en Vlaanderen’. Alsof 
het ministerschap voor een vrouw een 
gunst zou zijn en geen normale zaak. 
Een gebrek aan vrouwelijke kandidaten 
kon de partij moeilijk als argument aan-
voeren, want de CD&V telt er 28 op 55 
gekozenen.

Een andere vaststelling is dat er geen 
enkele minister of staatssecretaris van 
vreemde origine is. Dit terwijl deze 
groep toch al een belangrijk deel van 
onze bevolking en dus ook van de kie-
zers uitmaakt. Vindt men in de verschil-
lende partijen dan geen enkele ‘alloch-
toon’ goed genoeg? Verwonderlijk is 
deze vaststelling niet helemaal, vermits 
het een (extreem) rechtse regering is, 
waarin vooral het Vlaams nationale 
gedachtegoed belangrijk is. En waar 

vreemdelingen en vooral vreemde vrou-
wen zeker hun plaats niet hebben. Dit is 
trouwens ook zichtbaar in de Vlaamse 
regering, waar vrouwen wel bekwaam 
genoeg worden geacht voor politieke 
bevoegdheden, op voorwaarde dat ze 
blank zijn. De federale regering is, zoals 
De Standaard het verwoordt, een ‘blan-
kemannenregering’ (DS 11-12/10). 

Nu maar hopen dat men sommige 
vrouwelijke verworvenheden niet te-
rugschroeft. We denken daarbij aan het 
terug invoeren van de inkomenscumul, 
om budgettaire problemen op te los-
sen. En zo de vrouwen terug naar huis 
te sturen! Hiertoe werd reeds een aan-
zet gegeven met de afschaffing van ‘het 
tijdskrediet zonder motief’. Zogezegd 
omdat dit systeem er niet gekomen is 
voor wereldreizigers. Men vergeet dan 
gemakshalve dat die eerder zeldzaam 
zijn en dat deze voorziening meestal ge-
bruikt wordt als zorgkrediet, als ouder-
schapsverlof e.a., vormen die niet meer 
mogelijk zijn door de uitputting van het 
krediet. 

Karel Van Eetveldt van Unizo wil nu zelf 
laten controleren of dit zorgkrediet wer-
kelijk uitgeoefend wordt door wie het 
aanvroeg. Hopelijk wordt het vrouwen-
kiesrecht ook niet afgeschaft, maar men 
weet nooit met die mannen!

—  C AT H E R I N E  S T E P M A N 

Wat vind je van... behouden! mag weg 

de Vrouwenrubriek? O O

fotoreportage voorbije activiteiten? O O

reclame voor nieuwe activiteiten? O O

interviews met Groenen? O O

interviews met geestesverwanten? O O

opiniestukken? O O
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19 december 2014

Kerstreceptie GroenPlus
Van 14.30 tot 18 uur
Nationaal secretariaat, Sergeant De Bruynestraat 78-82, Anderlecht 
op 5’ van station Brussel-Zuid (Midi)

Met:

• ‘Een kind is ons geboren’, door Agnes Bruneel. Bruneel trekt de lijn door naar vandaag: vreemdeling zijn,  
er niet bijhoren, uitgewezen of niet aanvaard worden in onze gemeenschap... De actualiteit klinkt door in haar teksten 
en liedjes. Ze roepen een warm gevoel op. Op onze kerstrecepties hadden we eerder al een boeddhist, een moslim, een 
agnost, een atheïst... Groen doet aan actief pluralisme!

• We nodigden ook het nieuwe voorzittersduo, Meyrem Almaci en Jeremie Vaneeckhout uit voor verdere kennismaking.

• Ook onze jeugdige vrienden van Jong Groen kozen een nieuw voorzittersduo. We willen graag met hen kennismaken en 
samen bekijken hoe we verder kunnen samenwerken rond thema’s die ons allebei aanbelangen. Voorzitter Céline Van 
Den Abeele en ondervoorzitter Eline Deblaere zullen dus ook aanwezig zijn op onze kerstreceptie.

20 t.e.m. 23 april 2015

Met GroenPlus naar Freiburg
Met zijn lage energiewijken, autovrije straten en 650km bus-, tram- en spoorlijnen 
wordt het Duitse Freiburg wel eens beschouwd als de ecologische hoofdstad van 
Europa. Vandaar dat GroenPlus er begin volgend jaar een studiereis naar organi-
seert, als inspirerend voorbeeld voor Vlaams steden en gemeenten.

Het bezoek duurt 4 dagen, van maandag 20 t/m donderdag 23 april 2015 en het pro-
gramma is 
bijzonder goed gevuld. De hele studiereis maken gidsen van de Innovation Academy de 
GroenPlussers wegwijs in de duurzame stadsontwikkeling die Freiburg sedert WO II gekend 
heeft.  
Daarbij staan centraal: duurzaam, gezellig en levenskwaliteit voor jong en oud.

Op het programma staan tal van interessante projecten rond mobiliteit, wonen, groene energie (productie en verbruik) en ook 
bezoeken aan de modeldistricten Rieselfeld en Vauban. Verder is er ook een gesprek gepland met enkele inwoners en is er een 
ontmoeting met een afvaardiging van het stadsbestuur.

De kostprijs voor leden bedraagt € 450, voor niet-leden € 525. Inschrijven kan bij penningmeester Lieve Snauwaert via e-mail 
lieve.snauwaert@telenet.be of via 0486/72.66.50. Geef bij inschrijving volgende info door: naam, volledig adres, geboorteda-
tum, e-mailadres en GSM-nummer. Je inschrijving is pas definitief als er € 200 voorschot gestort is op rekening BE23 5230 8030 
7991 van GroenPlus.

Het volledige programma vind je op www.groen-plus.be.

27 februari 2015
Hoe breed/smal = toegang -> gezondheidszorg?

Hierover organiseert GroenPlus Oost-Vlaanderen op 27.02.15 een gespreksavond in het Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent. 
We starten om 19 uur. Als eminente en geëngageerde deskundigen worden verwacht: prof. Jan De Maeseneer, docent huis-

artsgeneeskunde UGent en Sara Willockx, algemeen secretaris Bond Moyson. Ook prof. Sara Willems is uitgenodigd. Zij heeft 
ter zake onderzoek verricht. Het zal gaan over zowel financieel-economische, als sociaalpsychologische drempels in de toe-

gang tot de gezondheidszorg. Ook de rechten van de patiënt inzake informatie over zijn gezondheidstoestand komen zeker 
ter sprake. Hoe ver reikt de inspraak van de patiënt? Wanneer wordt de derde betalerregel algemeen in de geneeskunde?

Stof genoeg voor een gezond en leerrijk debat!

Dik 40 jaar geleden kwamen de eerste 
groenen op voor een schoner milieu en 
anders gaan (samen)leven. Hun zaak 
komt nu in een stroomversnelling met het 
burgemeesterconvenant en de klimaat-
actieplannen die alom in de maak zijn. Zo 
keurde de Leuvense gemeenteraad het 
duurzame-energie-actieplan (SEAP)(*) 
goed. Reden om tekst en uitleg te vragen 
aan David Dessers, Groen raadslid en ex-
pert Leuven Klimaat Neutraal 2030. 

 
Klopt het dat dit convenant doet waar de GroenPlussers 
ooit van droomden?
Absoluut. Deze dynamiek is reëel en komt van onderuit. Precies 
zoals die alternatieve jongeren van toen wilden. Het doel is kli-
maatneutraal leven. Lokale besturen overal in Europa hebben 
niet gewacht op de klimaattop eind 2015 in Parijs om in actie te 
schieten. Ze gingen zelf aan de slag. Eerst de grote steden – Ge-
nua, Parijs en Londen – daarna provincies en kleinere besturen. 
De burgemeesters die het convenant tekenen, engageren zich om 
binnen het jaar een energieactieplan op te stellen. Dat is een eer-
ste, heel belangrijke stap. Tegen 2020 willen ze 20% minder CO² 
uitstoten. We zijn intussen al met 190 miljoen deelnemers. Dat is 4 
op 10 Europeanen! In Vlaanderen heeft al 50% van de gemeenten 
het engagement genomen! 

 
Hoe doe je dat, klimaatneutraal zijn?
Je moet het broeikaseffect stoppen door maar evenveel broei-
kasgas te produceren als het ecosysteem weer opneemt. Bosrijke 
regio’s nemen CO² op. Regio’s met veel menselijke activiteit stoten 
CO² uit bij verbranding van koolstoffen en methaan en lachgas 
bij de veeteelt. Een stad als Leuven of een regio met veel verkeer 
en industrie moet eigenlijk naar 100% reductie gaan, vooral van 

CO². In Leuven is die CO² voor 60% gebonden aan gebouwen – 
huizen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, winkels – en 25% aan 
mobiliteit. Elders spelen ook industrie of landbouw sterk mee. 
Technologisch gezien is volledige klimaatneutraliteit in 2020 
mogelijk. Maar economisch en logistiek is dat niet haalbaar. Je 
kan bv. niet jaarlijks 7% van alle gebouwen vervangen of aan-
passen. 2050 is daarom realistischer als perspectief. Belangrijk is 
een groot draagvlak om zo’n ingrijpende verandering mogelijk te 
maken. Vele partners zijn nodig. Een schepen of zelfs een heel be-
stuur kan dit niet alleen, want dit heeft repercussies voor wonen, 
ruimtelijke ordening, mobiliteit, industrie en landbouw. ‘Ge kunt 
dit niet in bijberoep doen!’ In Leuven hebben we dan ook de vzw 
Leuven Klimaatneutraal 2030 die diverse actoren samenbrengt: 
burgers en middenveld, bedrijven, ziekenhuizen en kennisinstel-
lingen, de stad en instellingen als Eandis en De Lijn. Meer dan 120 
organisaties doen al mee. Samen hebben ze het SEAP ingediend 
en elke sector werkt nu ook aan een eigen actieplan.

 
Welke rol spelen Groenen en Groene senioren in dit ver-
haal?
Groenen in meerderheid en oppositie zijn belangrijk als me-
degangmaker en bewaker van het transitieproces. Senioren 
zetten zich actief in om dingen mogelijk te maken. Welnu, hier 
gaat het om hun droom die nu als noodzaak wordt erkend. Die 
klimaatplannen gaan hen zeker aan! Senioren zijn ook stevi-
ge gebruikers van openbaar vervoer, vooral in de daluren. Dat 
moeten we behouden. Buspassen moeten m.a.w. betaalbaar 
blijven! Senioren moeten dus deelnemen aan dit debat! En 
dan is er nog de vraag hoe we senioren met een bescheiden 
inkomen energiezuinig kunnen laten wonen. Meer dan ge-
noeg werk op de plank, dus!

—  M A R L E E N  D E  V R Y 
(*) SEAP: Sustainable Energy Action Plans

Het burgemeestersconvenant,                                                                     
vervulling van een oude Groene wens

Wat mis je in het Zilverblad?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Wat wil je verder nog kwijt?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe reageer je ?
Je beantwoordt de vragen, knipt het 
blokje uit en zendt het terug aan: Redac-
tie Zilverblad, p/a. Henri De Braekeleer-
laan 47A, 2630 Aartselaar

Je mailt je antwoorden gewoon door 
aan walter.decoene@telenet.be

Of je scant je antwoorden en bezorgt 
ze met een mailtje terug aan hetzelfde 
adres. 
 
Maak er nu eventjes tijd voor! 



‘Zeventig jaren duren onze dagen’ 
‘Of tachtig, als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij 

en wij vliegen heen.” (Psalm 90, een gebed van Mozes de godsman)

Over Methusalem hebben we het even niet. Die werd zo oud dat de mussen in zijn 

gat kwamen wonen, volgens mijn moederzaliger. Toen zij op haar 93ste afscheid 

nam, waren we er niet goed van. Toen het moeke van Leen op 85 vertrok, waren we 

er het hart van in. Je wil ze zo lang mogelijk bij je houden, toch. Je gaat ze niet de 

duvel aandoen door ze te laten afzien en als ze dan toch weg willen, ‘omwille van 

ondraaglijk fysiek of psychisch lijden’, dan hou je ze niet tegen, absoluut niet. Zo gaat 

dat in een beschaafde samenleving. Dat hebben we als Groenen mee verwezenlijkt!                                      

Als een arts met prestige, zoals dr. Ezekiel J. Emanuel, adviseur van Obama en 

medearchitect van de Obamacare, zich heeft voorgenomen om te sterven aan de 

eerste ernstige ziekte die zich na zijn 75 bij hem aandient, dan respecteer je dat; maar 

je wil wel weten wat de man bezielt. Langer leven dan 75 noemt die 57-er ‘een gerekt 

stervensproces’. Dat hij dat vindt is zijn goed recht. Maar ’t is alleen maar een opinie. 

Mottig wordt het wanneer hij stelt dat hij na zijn 75 ook geen griepvaccin meer 

blieft. Alsof wij, oude knakkers, na een serieuze griep niet meer op te lappen wrakken 

zouden zijn, die je maar beter bij het grof vuil kan zetten. Mijn moeder had elke winter 

een bronchitis, waarvan ze de volgende lente fris en monter was hersteld. Bij mijn 

grootmoeder is dat niet goed afgelopen. Maar dank zij de moderne geneeskunde is 

zij toch dertig jaar ouder geworden dan haar moeder. Hoezo gerekt stervensproces? 

En bovendien: Leen ziet mij liever gevaccineerd dan ziek, want wie heeft het meeste 

last van een zieke? Je mag eens raden. Uitgangspunt van de profeet Ezekiel J. is ‘de 

Wetenschap’.  ‘Het is bewezen’ dat na een serieuze ziekte na je 75ste het vet van de 

soep is. Zijn vader kreeg rond zijn 75ste een hartaanval en was nadien toch niet meer 

de man die hij voordien was! “Et alors?” zou Mitterrand gevraagd hebben. 

Mensen van boven de 75 verliezen hun creativiteit, worden traag…  Ja dat schrijft 

die Ezekiel J. allemaal in mijn gazet! Net alsof wij nog niet gehoord hadden van ene 

Leo Vroman die creatief de 98 haalde. Of van Hans Magnus Enzensberger die op zijn 

85ste een prachtig tijdsbeeld heeft geschreven van de jaren 60. Zeg Dokter Ezekiel 

J. Emanuel maak het een beetje! Want ik hoor hier de nieuwe tijdsgeest reutelen: ‘In 

wie niet presteert, wordt niet geïnvesteerd.’ Wordt het dat? Maakt dat deel uit van 

het nieuwe generatiepact? Je hebt het ook over de herinneringen die wij aan ons 

nageslacht nalaten. Wil ik herinnerd worden als een ouwe kromme brompot? Zeker. 

Net zoals ik mij mijn ma herinner als een felle madam van vijftig zestig zeventig 

tachtig en een fris oud besje van 90, met een snedige tong ‘Hoe is ’t ermee, mâke?’

‘Het kon beter… maar ’t zou meer kosten.’

‘Alles heeft zijn uur. Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.’ Zolang we maar 

vreugde vinden in het leven. Dokters toch. Eerst psychiater Dalrymple, nu deze 

Amerikaan… Wordt deze mijnheer misschien ook een profeet van Burger Bart?            

Dan weten wat we te verwachten hebben: Leven, dat moet je verdienen! Proper.      

Maar ja: ’t Stad is toch niet meer van iedereen.

 —  FRANS ROGGEN
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LID WORDEN?  

De leden van Groen die 55+ zijn, worden 
automatisch bij GroenPlus gerekend en ontvangen 
Eco-zine en ook dit Zilverblad. Lid van Groen  
kan je best worden via de website van Groen.  
Je vult het formulier in dat je vindt op  
http://goo.gl/VdYJ6 en je stort €10 op rekening  
van Groen BE47 0010 9836 8180. 

Jezelf  
uitschrijven
Het kan, ook al zouden we het jammer 
vinden je als lezer te verliezen. Negen 
redactieleden, plus een lay-outer, 
spannen zich namelijk in om het Zil-
verblad 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

Verantwoording
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, 
berust de verantwoordelijk-
heid voor artikels en stand-
punten die in het Zilverblad 
verschijnen bij de steller 
ervan. Wanneer het een 
mening betreft die afwijkt 
van het partijstandpunt zul-
len beiden worden vermeld. 
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