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EDITORIAAL

Met

Excuses dat dit Zilverblad een maandje later in de bus viel. Maar je hebt het allicht al geraden: de
verkiezingen zitten er voor iets tussen. Een verkiezingsnummer, dan? Toch niet, anders konden we er beter
een pamflet van maken...

betere gezondheids- en mantelzorg
minder armoede
meer kinderopvang

In dit lentenummer praat onze redactie met enkele kandidaten, maar telkens vanuit een andere invalshoek.
GroenPlusser Anne Dedry, krijgt als lijsttrekker in Vlaams Brabant, onze bijzondere aandacht. Verder
hebben we oog voor 3 generaties Groen, in de persoon van Hugo en Ilse Van Dienderen en van kleindochter
Amber. We zetten ook even onze eigen campagneleider Luc De Buyst in ‘the picture’... De lente is het seizoen
waarin plots weer heel wat meer dingen mogelijk zijn, mits we (nog) over een goede conditie beschikken.
Ook over gezondheid en hoe ze te onderhouden vind je een en ander in dit nummer.
En tenslotte maken we reclame voor de zomerse fietstocht van GroenPlus Vlaams-Brabant (in het
Leuvense en het Hageland) en voor de wandeltocht van Oost-Vlaanderen (in Doornik en Picardië).
Leesvoer genoeg, dus.
— DE REDAC TIE

[ VROUWENTRIBUNE ]

We moeten WEER
gaan kiezen!
Weldra trekken we weer naar het stemhokje. Er zitten verkiezingen, zelfs
belangrijke verkiezingen aan te komen.
Toch zijn er telkens weer mensen, ook
vrouwen, die openlijk klagen: ‘We moeten WEER… gaan kiezen.’

de vrouwen geen eigen mening zouden
hebben en domweg zouden meelopen
in het kielzog van de pastoors. Zij waren
dus pro. Ten onrechte, want intussen
weten we dat het stemgedrag quasi hetzelfde bleef als voordien.

Merkwaardig. Zijn ze vergeten dat we
voor dit recht eeuwen hebben moeten vechten, vrouwen zelfs tientallen
jaren langer dan mannen?! Tot en met
de 1ste Wereldoorlog hadden alleen
gefortuneerde mannen stemrecht. Pas
in 1921 kwam er enkelvoudig stemrecht
voor alle mannen ouder dan 21. Dit was
een belofte van koning Albert I.

Goed om weten: België was behoorlijk
laat met het volledig actief kiesrecht
voor vrouwen. In Noorwegen stemmen
vrouwen al sinds 1913, in Polen sinds
1918, in Nederland sinds 1922, in Spanje
sinds 1931 en in Frankrijk sinds 1944.
We waren gelukkig niet de laatsten...

Meer dan de helft van de bevolking
bleef echter uitgesloten van wat nu een
fundamenteel recht is van alle burgers,
met name de vrouwen. Zij verkregen
pas in 1948 hun stemrecht, na jarenlang
getouwtrek tussen voor- en tegenstanders. Aan de ene kant vreesden liberalen
en socialisten dat de vrouwen massaal
voor de katholieke partij zouden kiezen.
De katholieken meenden inderdaad dat

Maar met het kiesrecht alleen waren de
problemen nog niet opgelost. Als er al
vrouwelijke kandidaten mochten opkomen, dan werden ze door de mannelijke
bastions in de partijen doorgaans naar
totaal onverkiesbare plaatsen verwezen.
In vele partijen waren ze zelfs niet meteen
welkom. Agalev, nu Groen, gaf als eerste
alle kansen aan vrouwen door ze vanaf
het begin op verkiesbare plaatsen te
zetten. Met resultaat. Heel wat vrouwen
geraakten in verschillende beleidsorga-

nen van zodra Agalev voldoende stemmen haalde. Andere partijen volgden
schoorvoetend met het voeren van
een vrouwvriendelijkere politiek. Intussen hebben we het ritssysteem voor
de kiezerslijsten. Weer een probleem
opgelost, al blijken mannen in sommige
partijen niet zo gelukkig met die rits.
In ieder geval werd door de grotere
inspraak van vrouwen, maar ook van
progressieve mannen –want die bestaan
wel degelijk- in de loop der jaren heel
wat discriminatie weggewerkt. Er is dus
al veel gebeurd en dit zal het voorwerp
uitmaken van een volgend artikel.
Vergeet dus niet om op vrouwen te
stemmen! En wees er trots op dat
Agalev, nu Groen, steeds voorloper is
geweest in de strijd voor emancipatie
en gelijke rechten voor vrouwen!
— C AT H E R I N E S T E P M A N

Anne Dedry 3 x troef:

Je bent expert inzake mantelzorg en in
de zorgverlening. Je lanceerde de 24
uren van de mantelzorger in Vlaanderen. Hoe zwaar weegt mantelzorg?

Zorg voor de patiënt, dat is de rode
draad in Anne Dedry’s carrière. Of
het nu zwangere of pas bevallen
jonge moeders en hun baby’s zijn of
senioren omringd door mantelzorgers, zij krijgen bij haar de centrale
plaats. De vrouw die ooit de Bakermat oprichtte en nu directeur is bij
Ons Zorgnetwerk en Zorgsaam wil
naar de Kamer om ook daar de zorg
centraal te stellen. Zilverblad trok
naar deze inspirerende kandidate..
Je bent een GroenPlusser die steeds
met beide voeten in de praktijk van de
zorg heeft gestaan en de zorgverlening
door en door kent. Wat voor wapenfeiten stellen we ons daarbij voor?
Heel wat, want sinds de jaren ’80 is er
veel geëvolueerd in de gezondheidssector, vooral in de eerstelijnszorg. In 1983
startte ik met De Bakermat in Leuven,
het eerste kraamcentrum in Vlaanderen. Jonge moeders konden met hun
boreling snel naar huis en daar kramen,
begeleid door vroedvrouw en kraamverzorgende. Dat was echt wel pionieren toen. In de jaren ‘90 werkte ik eerst
in het beleid kinderopvang, daarna in
de ouderenthuiszorg. Vernieuwen bleef
altijd mijn ding: zorgboerderijen voor
de opvang van vele typen zorgbehoevenden en woningaanpassing voor
ouderen en mensen met een handicap.
Daarna was ik adjunct-kabinetschef bij
Magda Aelvoet op Volksgezond-heid. Ik
werkte mee aan de patiëntenrechtenwet en de versterking van de eerste lijn
(huisartsenkringen, wachtposten). Nu
ben ik directeur bij Ons Zorgnetwerk en
Zorgsaam.

Er zijn ca. 580.000 mantelzorgers in
Vlaanderen, onder wie 1/3 mannen. Heel
wat mensen zijn dus bereid om voor hun
zorgkind, vriend of partner te zorgen.
50% zorgt voor hoogbejaarde ouders.
Toch is die zorg minder evident dan
vroeger. Ze komt op minder schouders
terecht. 40% van de mantelzorgers heeft
een job. Ze moeten echter langer blijven werken en krijgen minder tijdskrediet. Mantelzorgers zijn daardoor noodgedwongen steeds meer de ‘manager’
van de thuiszorg. Ze regelen poetshulp,
de warme maaltijd, de verzorging. En
rijden zelf de gaten dicht. Het is daarom
essentieel dat professionele zorgverleners mantelzorgers behandelen als
volwaardige partners. Hen ook in hun
fysieke en mentale draagkracht ondersteunen, adempauzes mogelijk maken,
luisteren naar hun signalen en heldere
info geven. Zo moet respijtzorg mogelijk zijn. De oudere één dag per week
naar een dagcentrum brengen, bijvoorbeeld. Dan kan - de mantelzorger zijn
sociale leven weer opnemen en houdt
hij het langer vol. Dat lijkt een extra kost,
maar met mantelzorg voorkom je juist
opnames in ziekenhuizen en rusthuizen.
Gezondheidszorg en welzijnszorg zijn
eigenlijk communicerende vaten.
Moet er een wettelijk kader komen?
En waarom een federale wet?
Een wetsvoorstel voor gelijkgestelde
sociale rechten is echt dringend. En dat is
federale materie. Mantelzorgers mogen
niet de dupe worden van hun inzet. Ze
mogen er qua pensioen of werkloosheid
niet op inboeten. Zorgverlof moet gelijkgesteld worden met gewerkte dagen.
Een statuut is dus een goed idee. Of daar
verdere regelgeving en controle bij moet,
is een andere zaak. Mantelzorg blijft een
kwestie van persoonlijke relaties. Daarin
tussenkomen is delicaat.

De Kamer wenkt. Hoe wil je daar meer
zorg realiseren? Op veel extra geld
moet je niet rekenen.
Als we 10% van de 27 miljard euro van
de ziekteverzekering omzetten naar
zorgpaden, waar de eerstelijns, naast
de specialist, haar volwaardige rol krijgt,
dan verhoogt de kwaliteit van de zorg,
staat de patiënt meer centraal en wordt
er toch bespaard. Ik denk aan zorgtrajecten voor palliatieve patiënten, chronische zieken, zwangerschap en bevalling. Je bespaart ook intelligent door
overconsumptie in ziekenhuizen aan te
pakken en een correcte prijssetting van
geneesmiddelen te realiseren.
Je staat ook in de bres voor kwetsbare
en arme gezinnen. Neemt armoede
toe?
Zeker. 15% van de Belgen leeft onder
de armoedegrens. Bij de 65-plussers
gaat het om 23%. Dat is veel. Vooral
alleenstaande ouders en ouderen zijn
zeer kwetsbaar. De leeflonen moeten
dringend omhoog. Die zitten onder het
EU-gemiddelde! Mensen in armoede
hebben ook steevast gezondheidsproblemen. Ze wonen in ongezonde huizen,
ze stellen dokters- en tandartsbezoek
uit, ze lijden aan obesitas. Vaak loopt
het al fout in de zwangerschap. Voor die
groep moeten we gezondheidspromotie organiseren. En het remgeld gewoon
afschaffen.
Je pleit ook voor meer kinderopvang?
Wie niet! Op veel plaatsen zijn er lange
wachtlijsten. Jonge, beroepsactieve
grootouders springen nog wel in voor
zieke kleinkinderen, voor vakantie- of
buitenschoolse opvang. Maar ook zij
moeten langer werken en zijn minder
beschikbaar. Meer professionele en flexibele kinderopvang is dus dringend nodig!
— MARLEEN DE VRY
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Repaircafés,

Johan
Danen

Toen Raymond Vicari ons
vorig jaar mee loodste
naar ‘het repaircafé’ vielen
we uit de lucht, want
nooit eerder van gehoord.
We vroegen ons wellicht
onvoldoende af of iets
nog kon hersteld worden.
De verrassing was groot.

‘Inzetten op
duurzame
maakindustrie’
Groen Limburg zet alles op alles.
Komt er na 25 mei opnieuw een Groene
volksvertegenwoordiger in het al even
groene Limburg?
Aan Johan Danen (42) zelf zal het niet liggen.
De minzame Bilzenaar met stevige sociale
achtergrond mikt op duurzaamheid en
vernieuwing.
Ivo Thys peilde naar Johans insteek.

Wat heeft je ertoe aangezet je kandidaat te stellen?

Kun je hier een voorbeeld van geven?

Sinds mijn 18de – ik was toen voorzitter van de Stedelijke
Jeugdraad - heb ik mij steeds op meerdere vlakken maatschappelijk geëngageerd: Chiro, milieuraad, parochieraad,
noem maar op. En steeds waren die engagementen van langere duur en kon ik –samen met mijn collega’s- meerdere stenen verleggen.

Ik breek al heel lang een lans voor een groter belang van
technisch onderwijs. Dit laat toe openstaande jobs sneller in
te vullen en het verscherpt het ondernemerschap. Maar een
groenere economie vraagt ook werknemers met ‘nieuwe’ competenties. Ook hier zal het technisch onderwijs een belangrijke rol spelen. Verder hebben we in Limburg nood aan een
koplopermentaliteit. Alleen dan zullen we de sociaaleconomische problemen kunnen overwinnen. Want koplopers worden
beloond, omdat het meest duurzame product of technologie
de norm wordt, met alle voordelen van dien.

Het is niet voldoende de dingen juist te doen, het komt erop
aan de juiste dingen te doen. Dat is mijn leidmotief.
Vaak merk ik echter dat in de politiek de zaken niet vooruitgaan en dat er met dubbele agenda’s wordt gewerkt. Het cynische hieraan is dat vooral de sociaaleconomisch zwakkeren
hiervan de dupe zijn en dat de ongelijkheid toeneemt. Misschien een huizenhoog cliché, maar helaas bittere realiteit.
Ik ben daar oprecht verontwaardigd over. Dit wil ik aanpakken. Daarom mijn kandidaatstelling.
Wat beschouw je als de belangrijkste uitdagingen in Limburg?
Zoals onze voorzitter het verwoordt: werk, werk, werk. Maar
we moeten realistisch zijn. Voor elke job zal er moeten gevochten worden. Ook in Limburg moeten we de overgang naar een
duurzame economie voorbereiden en ten uitvoer brengen.

Kan het nog concreter?
Samen zullen we o.a. vechten voor de versteviging van
de duurzame maakindustrie. Het is toch een regelrechte
schande dat we massaal elektrische toestellen weggooien,
omdat er een klein defect aan is. We kunnen ze niet (laten) herstellen omdat we er niet aan kunnen! Ik pleit voor Vlaamse en
Limburgse innovatie, waar producten ontworpen worden in
functie van de herstelbaarheid en mogelijkheid tot recyclage
na gebruik. Onze economie zal duurzaam zijn, of op termijn
niet meer zijn. Voor mij is de keuze duidelijk!
Bedankt voor dit interview en succes!
— IVO THYS

In Kortenberg -bekend voor
zijn witloof- haalde Raymond
zijn materiaalkoffertje uit de
wagen en verdween in een
schuurtje, waar een paar collega’s al volop doende waren.
Enkele elektrische apparaten die het niet meer deden
werden aan een kritisch
onderzoek
onderworpen.
Sommige wachtte een makkelijk herstel, voor andere
kon helaas geen hulp meer
baten, want té oud en geen
vervangstukken meer te vinden.
De ‘cliënten’ wachtten intussen in het ‘café’ ernaast, pintje
of glaasje cola in de hand.
We schoten lukraak enkele
‘werkfoto’s’, vanuit de idee
‘GroenPlussers zetten zich
in’; iets waarvan vorig Zilverblad (met Christine, Frans en
Marieke) al een voorbeeld
gaf.
Wat later vingen we toevallig
op dat ook Jo Verwimp in het
repaircafé van Sint-Jans-Molenbeek actief was. Ineens
was de inzet van Raymond
en Jo voor ons meer dan een
faits divers en een heel artikel
waard.

Raymond vertelt: Mijn vrouw
Christine las in ‘Zoeklicht’, het
gemeentelijk informatieblad
dat er in Kortenberg een repaircafé werd opgestart. We zijn
samen een kijkje gaan nemen
en vonden het een tof initiatief.
Ik schreef me dus in als ‘vast
hersteller’. Reeds als 12-jarige
‘bricoleerde’ ik met elektriciteit
en elektronica en ging ik ook
elektro-mechanica studeren.
Het werd tegelijk mijn beroep
en mijn hobby. Ik werkte in het
telecommunicatielabo
van
een antennestation en eindigde er als dienstoverste. In
ons labo herstelden we onze
toestellen zelf en dat was een
goede leerschool. Samen met
mijn collega’s stelde ik vast
dat producten steeds minder betrouwbaar werden en
gemaakt waren om vrij snel
vervangen te worden. Als ecologist stootte me dat tegen de
borst, omdat er bij elke productie van materiaal nieuwe,
soms zeldzame grondstoffen
en energie worden gebruikt.
Zoveel mogelijk herstellen
en hergebruiken, ging ik dus
als een ecologische bijdrage
beschouwen. Meewerken aan
het repaircafé bekijk ik door
dezelfde bril. Ik ontmoet er
trouwens ook andere Groenen.
Circa 75% van de herstellingen
lossen we zelf op en daarmee
bezorgen we de aarde een
kleine adempauze…
Recent gingen we ook Jo
Verwimp opzoeken in het
repaircafé van Sint-Jans-Molenbeek. Hij testte er een
elektrische schroevendraaier
uit. Kwam erachter dat niet
de schroevendraaier, maar
de transformator het niet
meer deed. ‘Op mijn zolder
heb ik er nog genoeg liggen’, bromde hij. ‘Die vrouw
moet volgende keer maar
eens terug langskomen’. Wat
doet Jo als er een onderdeel
dient vervangen? Dan krijgt

een idee dat aanspreekt!

de ‘klant’ een lijstje mee van
zaken waar hij het onderdeel
kan vinden. Soms gaan ze
daarop in, als het een duurder toestel is, maar anders…’

ouders aan hun (klein)kinderen
geven. In mijn geval was dat
erg belangrijk, omdat ik mijn
vader nooit een schroevendraaier zag vasthouden!’

‘Hoe werkt zo’n repaircafé?’
Jo: ‘Aan de inkom gebeurt
er een eerste selectie. En die
mocht wel wat kritischer verlopen, want sommige mensen
komen af met apparaten die al
op zicht niet meer te herstellen
zijn.’

Bij Raymond liep het een
ietsje anders. Ook hij bleek
(toevallig) ‘gespecialiseerd’ in
elektrische apparaten, maar
dat heeft met zijn vroeger
beroep te maken.

Een repaircafé werkt gratis,
het is noch min noch dan een
dienst aan de medemens.
We vroegen ons af hoe Jo,
als Assenaar, in Molenbeek
verzeild was geraakt.
Jo: ‘Het begon allemaal toen
ik als kind een meccano kreeg.
Elk jaar bracht de Sint nieuwe
hulpstukken, met tenslotte
een motor om alles te laten
draaien. Daarmee was mijn
nieuwsgierigheid
gewekt
naar alles wat met elektriciteit
te maken had, zoals bv. een
elektrisch treintje. Om kosten
te sparen wikkelde ik zelf een
transformator. Ook in mechanische problemen groeide het
inzicht en dat was dan weer
nuttig voor het herstellen van
een fiets. Ik vertel dit om te
benadrukken hoe belangrijk
het is welk speelgoed (groot)

Na ons bezoek aan beide
repaircafés bezocht ik de
website www.repaircafe.be/
nl en ontdekte dat Kortenberg en Sint-Jans-Molenbeek
geen alleenstaande gevallen
zijn.
Oost-Vlaanderen spant de
kroon met 34 cafés en Gent
alleen al telt er 12. Maar
repaircafés zijn, hoewel in
Nederland uitgevonden, bij
ons duidelijk een Vlaamse
aangelegenheid.
Misschien kan het voorbeeld
van Jo en Raymond andere
GroenPlussers met een technische knobbel inspireren
om zich in hun buurt in te
zetten. Een blik op de website
volstaat om te weten waar de
lamp brandt.
— WA LT E R D E CO E N E
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Evita Willaert
Jong Groen, sociaal en gedreven
Ze is het ‘kakkernestje’
uit een grote familie. Vier
oudere broers, grote loeders soms. Ze heeft zich
dus moeten weren. Vechten als een leeuwin. Ook
tegen een wereld die ze
wou verbeteren. Haar
groot gelijk proberen
te halen. Een groot hart
voor sociaal zwakkeren
en ouderen. Vooral die
laatsten.

Aan de UGent behaalt ze een
master in Afrikaanse Talen
en Culturen en nog eentje
in Linguïstiek. Ze voltooit er
ook een lerarenopleiding.
Vervolgens ontdekt ze de
rijkdom van meertaligheid
en ze wil dat verzilveren naar
anderstaligen die Nederlands willen leren. Haar masterthesis ging tenslotte over
de relatie tussen taal(onderwijs) en ideologie in het onthaalonderwijs aan kinderen
van anderstalige nieuwkomers in Antwerpen…

Via GrAS naar Groen
In Gent gaat ze aan de slag bij
de stedelijke Pedagogische

nenkoek, en voor oma ‘n
dubbele Trappist. Evita heeft
veel bewondering voor het
personeel in het rusthuis,
maar ze zijn met te weinig.
‘Besparen op zorg zou echt
niet mogen. En de wachtlijsten zijn schrijnend lang. Trouwens: ouderen moeten zo
lang mogelijk kunnen thuis
wonen. Mantelzorg moet
ook beter ondersteund worden en er dient geïnvesteerd
In Gent bouwt ze de zoveelin flexibele, professionele
ste kennissenkring op. Turkse
thuiszorg die complementair
dames, medewerkers met wie
is aan de mantelzorg. Men
ze aardig opschiet. Ze houdt
moet ook meer durven te
er een mondje Turks aan over
experimenteren met alterna-‘een moeilijke taal’- en leert
tieve woonvormen voor senier ook Turkije kennen.
oren. Helaas, van hogerhand
Op kot in Gent is ze ook actief komen er te weinig structuin GrAS, de Groene Alter- rele signalen. En bij huizennatieve Studenten. In 2010 bouw is het goed te opteren
wordt ze lid van het Gentse voor
levensloopbestendig
partijbestuur. Nog geen jaar bouwen. Van meet af aan de
later stelt Evita
indeling en struczich kandidaat om
‘Ik wil in debat tuur van woninOCMW-raadslid
gen
voorzien
met Liesbeth
te worden en ze
voor ouderen. Eén
Homans!’
wordt verkozen. In
voorbeeld: brede
de Gentse OCMWgangen en deuren
raad volgt ze Paul Pataer op. die geen belemmering vorVan op de oppositiebanken men voor looprekjes en rolwordt ze geconfronteerd met stoelen. Trouwens, die brede
zaken die haar verontrusten. gangen zijn ook heel handig
Ze staat haar ‘mannetje’ en voor een buggy!
maakt het de meerderheid
Wie moeilijker zijn weg vindt,
niet gemakkelijk. In 2012
verdient betere bescherming
wordt ze verkozen in de
en daarvoor moeten we a priGentse gemeenteraad. ‘Maar
ori meer ‘zuurstof’ voorzien.
ik wou mijn sociaal en groen
Iedereen heeft recht op een
engagement verzilveren in
menswaardig bestaan, een
het OCMW’. Zo wordt ze fracbasispensioen voor senioren
tieleider en ondervoorzitter.
is een noodzaak, maar alleen
Het is hard werken. Onderbij Groen is dat een prioriteit’.
tussen slooft ze zich ook uit
voor haar doctoraatsthesis. En daar gaat ze nu voor.
Een vlijtig bieke!
Daarin bijt ze zich in vast.

Gefocust op ouderenbeleid
Haar oma (94) is sinds kort
opgenomen in het ‘rusthuis’.
Evita komt er regelmatig.
Een babbeltje en een pan-

Een andere prioriteit voor
Evita is het bereiken van senioren met buitenlandse roots.
De kennis van de bejaardensector is bij de allochtone
bevolking beperkt, terwijl
de sector zelf geen exper-

tise heeft inzake een etnisch
divers samengestelde ouderengroep. ‘Ook die senioren
moeten we bereiken en met
hen en hun omgeving samenwerken.’
Voor Oost-Vlaanderen staat
ze op de 2de plaats voor het
federaal parlement. Zonder
veel tegenslag haalt Groen er
behoorlijke resultaten en zal
Evita erbij zijn. Sociaal, met
heel veel ‘groen’, synoniem
voor ‘zuurstof’, in alle betekenissen van het woord.
Graag zou ze in debat gaan
met Liesbeth Homans (N-VA).
‘Dat zou spetterend vuurwerk
opleveren. Sociaal gezien zijn
we -denk ik– elkaars tegenpolen. Ik zou haar willen bewijzen dat ze met haar visie op
armoede en sociaal beleid
geen kant uit kan.’
Evita’s droombeeld is, dat
niet de armen moeten worden geholpen, maar dat de
armoede zelf dient bestreden. ‘Niet enkel moet het
leefloon omhoog, maar uiteraard ook alle sociale uitkeringen, zodat die niet onder
het leefloon terechtkomen.
En ook de minimumlonen.
Want als we aan de mensen
zeggen dat werk dé weg uit
armoede is, dan moeten we
dat ook kunnen waarmaken.
Je lost armoede niet op door
van werkloze armen werkende
armen te maken. Het moet
gaan over kwaliteitsvolle jobs’.
We kijken alvast uit naar een
Zevende Dag met Evita en
Liesbeth!
— JORIS WILLAERT

Gent kleurt groen
Sinds 1 januari 2013 zit Groen mee in het Gentse stadsbestuur. Volgens redactrice Lena Burm is het verschil nu
al merkbaar. Enthousiast trok ze naar schepen Watteeuw en noteerde uit zijn mond wat er van het ambitieuze
Groene programma al gerealiseerd werd en wat er nog in de pijplijn zit. Maar eerst vertelt ze hoe ze de schepen
leerde kennen.
Zowat 11 jaar geleden werd ik lid van Groen. Directe aanleiding daartoe was dat het grondwater in en rond Ruiselede
-waar we toen woonden- 100% ondrinkbaar was geworden.
Even later verkasten we naar Gent. Van ecologie had ik op dat
moment weinig kaas gegeten. Daarom ging ik wat graag in
op een groene uitnodiging ten huize van ene Filip Watteeuw.
Hij gaf die avond een powerpointpresentatie met daarin zijn
visie over de stad Gent. Het was een gedurfde en originele
langetermijnvisie.Vandaag, 10 jaar later, is Filip Watteeuw
schepen van mobiliteit en, samen met collega’s Tine Heyse en
Elke Decruyenaere, hard bezig zijn gedroomde stad vorm te
geven. Onze drie Groene schepenen wegen op het beleid en
kleuren het nu al groen.

Nieuwe fietspaden die de stadskern omarmen
De keuze om van Gent een kindvriendelijke stad te maken, om
een ander mobiliteitsbeleid te voeren en om een grote stap
richting klimaatneutrale stad te zetten, is met harde cijfers in
het stadsproject ingeschreven. Er wordt 10 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame mobiliteit. In mensentaal: Gent wordt
verder uitgebouwd als fietstad. De fietser krijgt o.a. betere
fietspaden die bij voorkeur de stadskern omarmen. Niet alleen
de gewone fiets maar ook de elektrische fiets wordt door subsidies aantrekkelijk gemaakt. Kroonjuweel -en nu al typisch
Gents- is de bakfiets. Voor de aankoop ervan is 400 euro
gewaarborgd. Je ziet ze meer en meer, een trotse ouder met
vooraan glunderende kinderen in de bakfiets, door Gent laveren. De voetganger wordt niet langer stiefmoederlijk behandeld. Gent trekt 4 miljoen euro uit voor het trottoirplan dat
ervoor zorgt dat slechte voetpaden worden heraangelegd.
Koning auto moet soms –letterlijk!- de wijk nemen. Bepaalde
schoolstraten worden tweemaal per dag afgesloten voor
ingaand gemotoriseerd verkeer en speelstraten bewijzen dat
Gent een kindvriendelijke stad wil zijn!

Filip Watteeuw © Gert Arijs

Geboren in Gent. Direct veel
aandacht, want eindelijk een
meisje na vier jongens. Haar
kinderjaren brengt ze door
in Bellem, waar ze kleuter- en
lagere school loopt; daarna
gaat het naar ‘de grote school’
in Aalter. Eerst bij de meisjes,
daarna gemengd. Daar voelt
ze zich beter. Na de uren doet
ze een beetje van alles. De
muziekschool is haar hobby,
jeugdcentrum Kadans haar
uitvalsbasis. Later geeft ze
ook leiding bij de speelpleinwerking, het zomerse droomparadijs voor Aalterse kinderen. En dan wenkt Gent, de
stad waar ze 1981 geboren
is...

Begeleidingsdienst.
Voordien helpt ze jonge mensen
hun talenten te ontwikkelen,
door in een aantal scholen
les te geven: Brussel, Blankenberge, Gent... ‘Ik deed dat
graag en maakte er vrienden,
ook bij de grote slungels van
het 7de beroeps, die me apprecieerden voor mijn begripvolle
en kameraadschappelijke
aanpak.’

Rekening houden met ons wankel evenwicht!
En wat als je als senior op het openbaar vervoer bent aangewezen? Bus of tram, dat kan geen dilemma zijn. Groen is sinds
jaar en dag voor ‘vertramming’. Voor reizigers van de derde
leeftijd kan die keuze enkel verbetering betekenen. Sommige Gentse bussen zijn vandaag nog een ware beproeving.
Er werd helemaal geen rekening gehouden met ons wankel
evenwicht! Onze Groene schepen zit gelukkig in de aankoopcommissie van De Lijn. Hij kan erover waken dat we trams naar
het model van Straatsburg, Bordeaux e.a. krijgen. Hij heeft nu
al het dossier van de vertramming van lijn 7 van onder het stof
gehaald. Dit wordt weliswaar een project op lange termijn. Op
17 februari j.l. werden de werkzaamheden ter verlenging van
tram 4 gestart. Alles samen hoopt het stadsbestuur in Gent
6 nieuwe tramlijnen te realiseren. Het hoeft eigenlijk geen
betoog. Waar Groen mee in het bestuur zit, loopt het beter!
— LENA BURM
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Luc Debuyst

generaties groen

van kaki naar groen

Een gepensioneerd legerkolonel
op de lijst van Groen? Kan dat? Ja,
dat kan, maar is het ook evident?
Omdat wij niet in oplichtende Mariabeeldjes en andere ‘mirakels’ geloven, pakten we Luc op zijn nest in
Oostkamp, in de buurt van Brugge.
En vroegen hem om verduidelijking.
Na een leven als kolonel – militaire
school, polytechnische afdeling, eerst
als jong officier specialist luchtverdediging, maar na de val van de Berlijnse
muur en het uiteenvallen van het Warschaupact overgestapt naar de operaties, o.a. Afghanistan – is Luc al sinds
2008 lid van Groen. Nu is hij twee jaar
verplicht gepensioneerd, maar wel vrij
en actief. Als GroenPlusser. 58 jaar oud is
nog heel jong, nietwaar?
In het leger is Groen echt niet de grote
onbekende. ‘In 2012 stonden er 120 militairen in dienst op verkiezingslijsten’. Het
bericht verrast me en stemt hoopvol.
Waarom hij zich politiek inzet? ‘Ik sta op
de lijst voor West-Vlaanderen en ben ook
de campagneleider voor GroenPlus. Op
alle lijsten moeten er zeker 55-plussers
staan! Die maken minstens 25% uit van de
bevolking’.
In een eerder traditionele en relatief welstellende provincie – waar de klassieke
partijen senioren sterk aanspreken – wil
hij ouderen bewust maken van de echte
problemen die nu al bestaan, maar die
ons straks gaan overrompelen.

Oog voor armoede op het land

Campagneleider met ambitie

‘Wij moeten duurzame energie uitspelen,
mobiliteit kan efficiënter en seniorenvriendelijker. Investeringen hiervoor moeten
verstandig worden vastgelegd; niet van
verkiezing tot verkiezing zoals nu al te
vaak gebeurt, maar met een visie op lange
termijn. Gans het Westen en dus ook onze
provincie moet actief werken aan duurzaamheid, rationeel energieverbruik met
de klimaaturgentie als evidentie’.

We vroegen Luc ook ‘wat hij zou doen
mocht hij Minister van Landsverdediging
zijn?’. De diplomaat antwoordt ‘dat de
Minister van Landsverdediging niet noodzakelijk een expert hoeft te zijn, maar
zich wel moet omringen met specialisten
die hem adviseren.’ Die zat. ‘Maar dat
betekent niet dat ik een openbaar debat
met verschillende partijen zou uit de weg
gaan’, voegt hij er strijdbaar aan toe.

Luc bekent ‘dat er ook in zijn provincie
armoede heerst, in de meer landelijke uithoeken’. Wie er met de fiets rondtoert
en kritisch rondkijkt, kan die verdoken
armoede vermoeden achter de vele
krakkemikkige geveltjes en scheefgegroeide afgebladderde groene deuren.

Met Groen in het beleid kan er grondig
wat veranderen. De schuldenberg van
ons land is hoog. Die berg is, in tegenstelling tot wat dikwijls wordt aangenomen, niet door onze grote staatsmannen
opgebouwd uit onkunde. De oliecrisis,
de eerste grote structurele economische
crisis werd onderschat. Men dacht dat ze
van voorbijgaande aard was en trachtte
ze op te lossen door aanwerving van tijdelijke ambtenaren. Deze zouden dan
wel afvloeien eens de conjunctuur terug
aantrok. Dat het zo niet ging verlopen
wist men toen niet. Eind jaren negentig
werden grote inspanningen geleverd
om de schuld af te bouwen. Recent
strooide de bankencrisis weer roet in het
eten. Alles op een gebrekkige staatshervorming steken, is dus maar een halve
waarheid.

In de sociale sector en heel speciaal in
de ouderenzorg zijn de wachtlijsten
schrijnend lang. De ‘godshuisjes’, waar
ouderen – meestal mannen – terecht
konden, waren destijds de rangeersporen naar het levenseinde. De verzorging
gebeurde er door de vele kloosterlingen
die hun werk met liefde vervulden, met
de hoop op een hemelse beloning na dit
aardse leven.
‘Nu is dit alles te veel gecommercialiseerd
en hierdoor bevindt de vrijheid van het
individu zich in een grijze zone, waarbij
het levenscomfort niet altijd gerespecteerd wordt. Vooral ’s nachts en in het
weekend is de onderbezetting bijna overal
een probleem’.
‘Groen wil hieraan werken en dat programma gaan we ook verkondigen tijdens
onze GroenPlus kustactie, op de dijk en op
de markten. Ik ben optimistisch over het
verkiezingsresultaat, de voorspellingen
voor een groot stuk waarmaken zou fantastisch zijn’.

‘Door een betere samenwerking tussen
noord en zuid -we zijn geen concurrenten- een andere en groenere economie,
het behoud van open ruimte, het inperken
van de verkavelingziekte en het transfereren van welvaart naar welzijn, kan dit
landje zijn bestaan behouden en kunnen
senioren zonder al te veel kopzorgen hun
laatste jaren beleven’.
We rekenen erop dat Groen en Luc met
GroenPlus op 25 mei beloond worden.
— JORIS WILLAERT

Het moet zijn dat Hugo
Van
Dienderen
het
Groen-gen heeft doorgegeven aan zijn nageslacht. Zelf zet hij zich nog
altijd in voor een duurzame en sociaal mooie toekomst. Maar ook dochter
Ilse en kleindochter Amber Paris lijken even sterk
doordrongen van die
groene waarden.
Dat er in de families Van Dienderen en Paris wijze woorden
gesproken worden tijdens
familiale bijeenkomsten staat
buiten kijf. Hugo is licentiaat
in de wijsbegeerte en letteren, klassieke filologie maar
vooral een denker die analyseert. Dochter Ilse is landbouwingenieur en beschikt over
een gezond ‘boerenverstand’.
En kleindochter Amber(18)
heeft al uitgesproken meningen en ook verbaal staat ze
haar vrouwtje.
Hugo over het begin: ‘In 1981
brak Agalev door met drie verkozenen in het parlement. Het
jaar daarop kwamen in tientallen gemeenten Agalevlijsten op. Zo ook in Brasschaat,
waar mijn vrouw, Jeannine
Weyers, tot raadslid werd verkozen. Zo leerde ik de groene
partij kennen.
In ’87 stelde ik mij kandidaat.
Ik was destijds radiojournalist
voor de BRT. Toen voormalig
BRT-baas Cas Goossens dat
hoorde, haalde hij mij meteen
weg van de microfoon. Ik werd
samen met Mieke Vogels verkozen.’
Ilse haakt in: ‘Ik herinner mij

dat nog goed. Ik studeerde in
Leuven en mijn vader was geen
vreemde bij mijn medestudenten. Ze kenden hem van het radionieuws.’ Tijdens haar middelbare school was Ilse al een
geëngageerd iemand. Ze hield
zich bezig met milieuthema’s
gaande van discussiëren over
Tsjernobyl tot pleiten voor het
gebruik van recyclagepapier
op school.
‘Toen ik in ’93 in Antwerpen
ging wonen ben ik lid geworden van Groen. In ’99 stond ik
op de 5e plaats voor het district

en misschien te gevoelig voor
de politiek. Momenteel zijn er
nog zoveel andere dingen: de
school, scouts, de kunstbende,
de muziekschool... Ik ben al
wel naar een bijeenkomst van
Jong Groen geweest. En ik help
mama bij haar campagne.’
Dat ‘Groen meer dan ooit nodig is’, daarvan is Amber stellig van overtuigd. ‘Bij Groen
is ‘milieu’ niet zomaar een
hoofdstukje, zoals in andere
partijen. De partij koppelt dit
aan een sterk sociaal programma en daarmee is ze uniek. De

minder planten- en dierensoorten... Op dit moment verdwijnt er in Vlaanderen nog altijd meer bos dan er bij komt. Er
is dringend een verbod nodig
om nog bossen te kappen. Ik
wil meer middelen voor bos én
natuur. Dat is winst voor onze
gezondheid. En het levert jobs
op. Ik zie mezelf in het Vlaams
parlement wel voorstellen
lanceren om het beleid in een
duurzamer richting te sturen.
Daarvoor kan ik als bio-ingenieur putten uit mijn ervaring in
allerlei milieuadministraties.’
Hugo die in 2000 begon met
de Antwerpse Groene Senioren en drie jaar later GroenPlus oprichtte, vervolgt: ‘Zoals Amber zegt, Groen koppelt
het sociale en het ecologische
in onze voorstellen voor een
groene economie. Huizen isoleren, windmolens oprichten
en onderhouden, zonnecellen plaatsen... Het levert veel
arbeidsplaatsen op, ook voor
mensen met minder scholing.
En het remt de klimaatverandering af.

Antwerpen. Ik was zwanger
van mijn 2e dochter, ik werd
verkozen en legde de eed af
met een dikke buik. Het was
een moeilijke periode met de
opmars van extreem rechts.
Nu heb ik er 12 jaar opzitten als
districtraadslid en ben voorzitter van de districtgroep van
Antwerpen.’
Ook Amber, Ilses dochter,
trekt de groene kaart. ‘Ik
ben echt van mening dat er
iets moet veranderen en ik
wil mij daarvoor inzetten via
Groen. Maar ik weet nog niet
precies hoe. Ik ben idealistisch

groenen zijn bijvoorbeeld erg
bekommerd om jongeren die
het moeilijk hebben en hebben
goede ideeën om hen sterker te
maken.’
Amber, laatste jaar Latijn–
Moderne talen, wil conservatorium doen. ‘Cultuur speelt
een grote rol in een levendige samenleving. En ik ben
heel blij dat Groen veel belang hecht aan cultuur, ook
die van andere volkeren.’
Ilse: ‘Natuurlijk is Groen meer
dan ooit nodig. Ons klimaat
gaat naar de knoppen, de mobiliteit draait in de soep, steeds

We staan achter loopbanen
op maat. Mensen kunnen
met tussenpozen het wat rustiger aan doen en toch hun
pensioenrechten opbouwen.
Ons voorstel voor een onvoorwaardelijk basispensioen
van € 1000 zal armoede bij
gepensioneerden uitsluiten.
Bovendien krijg je een supplement per gewerkt jaar. Zo kan
je je levenstandaard behouden. Die koppeling van het
sociale met het ecologische
kan vanuit het Europese niveau sterk bevorderd worden.’
— E L L E VA N LOY
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Peter Caluwé

Sportelen:

(JongGroen) over de folder van GroenPlus:

“Een progressieve generatie ouderen
is opgestaan”

fantasietje of goed voor je bast?

Omdat uit onderzoek was
gebleken dat minder dan
een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt
om fit te blijven of fitter te
worden, startte Bloso in
2009 met Sportelen.
Sporten heeft heel wat voordelen: het is goed voor je
hart en je longen, het helpt
osteoporose te voorkomen
en je gewicht onder controle te houden, het verlaagt je
bloeddruk, verstevigt je spieren en gewrichten, draagt bij
tot valpreventie en... het bevordert sociale contacten en
je psychisch welbehagen.
Sportelen is, als je de website bekijkt, samen van het
leven en van sport genieten.
Ben je de 50 voorbij en heb je
geen zin meer om elke week
door weer en wind te gaan
sporten en zo misschien blessures op te lopen? Of wil je
gewoon je conditie op peil

houden of er actief wat aan
doen? En vind je het mooi
meegenomen als dat op een
aangename manier gebeurt,
samen met buren of bekenden?
Dan kan je, met de lente in de
lucht, zeker gaan sportelen.
Maar voor je eraan begint,
ga je best even langs bij de
huisarts, of beter nog bij een
sportarts of cardioloog. Want
je weet maar nooit of je met
iets moet rekening houden...

!

Waarmee je wel
rekening moet houden
Als je niet eerder of nauwelijks gesport hebt, moet je
wel je sedentair –zeg maar:
zittend- bestaan vaarwel zeggen, want zoals bekend: rust
roest. Bezigheden als petanque, tuinieren, poetsen... zijn
weliswaar
lovenswaardig,
maar ze schieten inzake beweging tekort.

Wil je je conditie echt verbeteren en zo je
fysieke aftakeling met circa
6 jaar uitstellen, dan kan je
best drie keer per week sporten in iets wat je graag doet.
Houd je hartslag in de gaten.
Die hoort bij min tachtigers
tussen de 120 en de 100 per
minuut te liggen.
Ga er bij aanvang niet te hard
tegenaan, zodat je jezelf niet
forceert. Bloso biedt verantwoorde trainingschema’s aan
die je conditie in tien weken
tijd op realistische wijze verbeteren.

Meer info op
www.sportelen.be,
onder ‘Bloso sportacties’.

— F R A N S CO E N E N

Sport(elen) na 55+:
de mening van een groene sportman
‘Toen ik 55 werd, dacht ik dat het bijna gedaan was mijn
sport te beoefenen. Jaarlijks moest ik een geneeskundig
onderzoek ondergaan. Op mijn 60ste kreeg in nog steeds
groen licht van mijn huisarts en ook nog op mijn 65ste en
mijn 70ste.
Ik mocht verder ‘wandelen’ in de onderwaterwereld. Ik ben
namelijk diepzeeduiker. En ik hoop nog vele jaren die mooie
wereld te kunnen bezoeken.
Bij een goede gezondheid kan je verder aan sport blijven
doen. En het is zeker aan te raden, want ‘rust roest’. Het is
gewoon een kwestie van onderhoud, wekelijks trainen.
Zwemmen, fietsen en wandelen, ze zijn niet enkel goed voor
je lichaam, maar ook voor je geest. En je ontmoet er mensen
mee.
Of ik bij het duiken nog mensen zie van mijn leeftijd? Ja zeker, er zijn er zelfs van boven de 80 en die duiken ook nog
geregeld. Een hele geruststelling!
Sport is goed voor iedereen en zeker voor ons, senioren.”
— GUY WILLEMS

In een handige folder op
zakformaat zet GroenPlus gevat de noden en
verzuchtingen van senioren in de schijnwerper. Je
komt te weten voor welke standpunten de ‘oude
garde’ met de vuist op tafel slaat. Maar hoe denkt
het jong aanstormend
geweld over de folder?
Zijn er raakpunten tussen
de standpunten van de
jeugd en die van de grijsgroene brigade? Om dit
te weten te komen sprak
ik af met Peter Caluwé
van JongGroen.
In
de ‘Refuge’, in de schaduw van de Zimmertoren
van zijn Pallieterstad Lier,
strikte ik hem voor een
gezellige babbel bij een
bakje troost.
Peter Caluwé staat op de
Vlaamse lijst, op plaats 24. Al
van jongs af wordt hij aangedreven door de groene
motor. ‘Milieu is gewoon mijn
ding. Als kind al volgde ik dit
thema op TV en ik vroeg mij af
hoe het toch mogelijk was dat
we er maar niet in slagen ons
model aan te passen. Vanaf het
moment dat ik naar de stembus mocht kreeg de groene
partij mijn stem. Ik studeerde
geschiedenis en internationale politiek. De thesissen die ik
voor beide richtingen maakte
waren groen georiënteerd. En
nu er na de studies wat meer
tijd is, ben ik op lokaal niveau
actief voor de partij.’

Het zijn de GroenPlussers van
vandaag die de pioniers waren en die het groen gedachtegoed lieten binnensijpelen
in de wetten. ‘Groen is een
volwassen partij geworden
dat merk je ook aan de folder.
Wat mij vooral opviel was dat
de groene senioren een ruime
en minder enge visie hebben

pensioen en de Abbeyfieldprojecten. Ook in Lier zijn we begaan met het lot van ouderen.
Groen Lier deed een voorstel
om stemlokalen in rusthuizen
te plaatsen. Het werd geweigerd vanwege ‘niet te organiseren’, wat ik een zwak excuus
vind. Zelf ben ik voorstander
van bv. volkstuintjes waar

dan senioren van klassieke
partijen. Straffer nog. Een progressieve generatie ouderen is
opgestaan.’

mensen die de luxe van een
tuin moeten missen toch de
kans krijgen een tuintje aan te
leggen. Dergelijke initiatieven
gaan alle leeftijden aan, ze
slaan een brug tussen jong en
oud. Composteren, nog zo iets
waar ik achter sta. Het is vaak
dankzij oudere vrijwilligers
dat compostparken draaiende worden gehouden.’ Peter
beseft duidelijk dat schone
lucht niet alleen voor oude
longen goed is.

Terwijl de uurwerken aan de
Zimmertoren getuigen van
vergankelijkheid gaat Peter
Caluwé verder: ‘Het paradoxale is dat we met zijn allen
ouder worden. Ouderen voelen zich vaak uitgesloten. Je
merkt dat GroenPlus zich hier
niet alleen van bewust is, maar
ook prachtige voorstellen doet
en initiatieven neemt. Ik denk
bijvoorbeeld aan het basis-

‘Veel zaken in jullie folder belangen ook jongeren aan. Zo

ben ik bijvoorbeeld voorstander van levenslang wonen in
eigen buurt. Het moet mogelijk zijn om in je eigen habitat
gehuisvest te blijven. Dit kan
door wooneenheden te voorzien die afgestemd zijn op de
noden van diverse leeftijden,’
zegt Peter, die even een
lachje niet kan bedwingen.
‘Wat mij opviel in de folder was
de zin ‘voldoende tijd om via
het zebrapad over te steken’.
Het lijkt grappig maar het is
wel een feit dat het met een
looprek, wandelstok of in een
rolstoel moeilijk is om op tijd
over te steken. Het is ook belangrijk dat ouderen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen.
De GroenPlusfolder wordt
kennelijk goed onthaald bij
jongeren. Peter: ‘Wat mij betreft mag GroenPlus nog meer
zijn stem laten horen in het
debat. Het mooie is dat jullie
het beeld doorbreken van de
conservatieve oude man die
wat verzuurd over alles zijn
negatieve mening ventileert.
In tegendeel, GroenPlus reikt
oplossingen aan.’
Tot slot geeft de jonge groene leeuw uit Lier nog een
goede raad mee: ‘Voor een
groot deel hebben jongeren
andere behoeften dan ouderen, maar er zijn zeker raakpunten. Als Groenen, of het
nu jongeren zijn of ouderen,
moeten we samen vechten
voor een betere en schonere
wereld.’
— E L L E VA N LOY

ZILVERBLAD 12

ZILVERBLAD 13

Ik ben, dus ik beweeg

Rood vlees:

te mijden
en vermijdbaar?
Rood vlees is kankerverwekkend en veelvuldige consumptie
te mijden, aldus een overheidsadvies. Dit neemt niet weg dat
de publiciteit op de VRT gewoon verder loopt. Begrijpelijke
reactie van de burger: ik trek me van al die overheidsadviezen
niets aan!
Wat wordt ten gunste van (rood)vleesconsumptie aangehaald?
Het zorgt voor eiwitten, ijzer en vitamine B12; allemaal noodzakelijk voor een gezonde mens.
Mogelijke gezondheidsnadelen? Kankerverwekkend, moeilijk verteerbaar, de doodstrijd van de geslachte dieren zou de consumenten agressiever maken.
Ecologische nadelen? De kweek op grote schaal zorgt voor veel CO², waterbezoedeling en verspilling. Er wordt ook beslag
gelegd op veel grondoppervlak voor de teelt van plantaardig veevoeder, grond die dan weer niet kan gebruikt worden voor de
teelt van menselijke voedingsgewassen. Voor de teelt van 1kg vlees is 8kg graan nodig! Toen ik me dat realiseerde besloot ik mijn
vleesconsumptie te staken...
Gewoonweg vegetariër of veganist worden, houdt ook wel risico’s in. Het is dus zoeken en afwegen geblazen. Plantaardige eiwitten kan je vinden in soja en sesam, dierlijke in eieren en melkproducten. Gaandeweg ben ik meer (zee)vis gaan eten. Zo is de
balans B12 in orde. Voor ijzer zat ik vroeger al op het randje. Ik heb enkele keren een ijzertekort gehad en dat los ik nu op door
extra inname van een geringe hoeveelheid: 1/3 ijzertabletje of combitabletje vitaminen/mineralen in de winter.
In combinatie met ‘bewegen’ tracht ik zo een gezond evenwicht te bereiken. Een kleine bijdrage om onze planeet aarde intact
te houden, op een moment dat we er nu al met 7 miljard op rondlopen.
Reacties welkom op franscoenen@telenet.be!
— F R A N S CO E N E N

Redenen genoeg om te bewegen...
‘Regelmatig bewegen beschermt je tegen hart- en bloedvaatziekten, diabetes en verschillende vormen van
kanker. Fysieke activiteit bezorgt je een goed gevoel en geeft je extra energie. Beweging verbetert je uithouding, maakt het uitvoeren van dagelijkse taken gemakkelijker en is essentieel om gezond ouder te worden.
Actief zijn kan je sociaal welzijn bevorderen.’
Redenen genoeg dus om dagelijks een
half uur te bewegen. Toch behaalt meer
dan 80% van de Vlaamse oudere populatie deze gezondheidsaanbeveling van
beweging niet. Naast een gebrek aan
tijd, verminderde gevoelens van competentie (‘Ik kan het niet’) en slechte
weersomstandigheden vormt een gebrek aan motivatie de voornaamste hindernis omniet of te weinig te bewegen.
Wat betekent motivatie precies? Wanneer is iemand voldoende gemoti-

veerd om fysiek actief te zijn en vooral,
om fysiek actief te blijven? En hoe kunnen we iemand motiveren om fysiek
actief te worden?
Uit onderzoek blijkt dat niet zozeer de
hoeveelheid motivatie maar wel de kwaliteit van de motivatie een rol speelt in
het aanhouden van een fysiek actieve
levensstijl. Het fitnessavontuur van een
man/vrouw zal hoogstwaarschijnlijk
slechts een kort leven beschoren zijn indien het nastreven van succes (in welke

zin dan ook) of het dwingende advies
van de wederhelft de enige drijfveren
zijn. Alle stimuli gelegen buiten een
persoon mogen dan al geschikt zijn om
fysiek actief te worden, ze lijken minder
geschikt om fysiek actief te blijven. In dit
opzicht zouden ze beschreven kunnen
worden als vormen van ‘moetivatie’ eerder dan motivatie.

Motivationele vormen gelegen binnen
een persoon zijn kwalitatief hoogstaander en kunnen leiden tot gedragsverandering op langere termijn. Voorbeelden
zijn ‘Ik doe aan beweging omwille van
de voor mij waardevolle uitkomst, zoals
een goede gezondheid of sociaal contact’. Of ‘Ik doe aan beweging omdat het
past bij wie ik ben, omdat het strookt
met mijn levensstijl en mijn persoonlijkheid ‘ – Een beetje zoals ‘Ik ben dus ik
beweeg’. Een recente studie toonde aan
dat 55-plussers die zichzelf beschreven
als een sociaal geëngageerde persoon
fysiek actiever werden wanneer de bewegingscoach beweging voorstelde
als een typisch gedrag dat past bij hun
zelfbeeld als sociaal geëngageerde persoon. Het project ‘Bewegen Met & Voor
Elkaar’ bleek een succesformule om
55-plussers aan het bewegen te krijgen
én te houden. Eén jaar na de start van
het 6-weken durende project werden
nog steeds 3000 extra stappen per dag
geregistreerd vergeleken met het oorspronkelijke niveau.
De ene vorm van mo(e)tivatie sluit de andere niet uit. Iemand kan aan beweging
doen omwille van verschillende redenen. Maar bovenstaande voorbeelden
geven in ieder geval aan dat het beleven
van plezier tijdens het bewegen geen
noodzaak hoeft te zijn om een actieve

levensstijl te behouden, ook al vormt dit
kwalitatief gezien de meest hoogstaande vorm van motivatie. Zolang je maar
vanuit jezelf aan beweging wil doen, en
het niet opgelegd wordt van buitenaf.
Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat
iemand van autonoom (i.e. uit zichzelf)
gemotiveerd raakt / is om aan beweging te doen?
Eén van de strategieën die effectief is
gebleken om de autonome motivatie te
bevorderen is het ondersteunen van de
nood aan autonomie, de nood aan competentie en de nood aan verbondenheid
bij die persoon. Concreet dient een bewegingscoach ervoor te zorgen dat hij/
zij geen bewegingsprogramma voorschrijft aan de cliënt, maar de cliënt zélf
laat beslissen waar, wanneer, hoe en met
wie hij/zij aan beweging wenst te doen.
Iemand kan bijvoorbeeld de voorkeur
geven aan het dagelijks fietsen naar de
winkel, terwijl iemand anders liever wekelijks een uurtje gaat zwemmen.
Daarnaast dient een coach ervoor te zorgen dat de cliënt succes ervaart. Dit kan
enerzijds door positief te bekrachtigen
– ‘Goed gedaan! Proficiat, je slaagde in
je opzet!’. Wees ook positief ten opzichte
van jezelf. Elke stap voorwaarts verdient
waardering, en die begint bij jezelf. Anderzijds is het van belang dat de coach

samen met de cliënt een uitdagend
maar realistisch bewegingsplan opstelt.
Een succesverhaal bouw je immers geleidelijk op, van 500 stappen extra per
dag richting einddoel. De aandachtige
lezer merkt het wellicht op: Er is een
plan nodig; een plan met duidelijke
stappen en doelstellingen, en daarnaast
de concretiseringen – ‘Hoe behaal ik de
doelstellingen?. In dit opzicht lijkt het
bouwen aan een fysiek actieve levensstijl op het bouwen van een huis. Met dit
verschil dat blijvende gedragsverandering heel wat moeilijker is dan een huis
bouwen. Anderzijds laat het wel een terugval toe. Rome is ook niet in één dag
gebouwd. Als je doelstelling is om op te
bouwen van 2000 stappen per dag naar
8000 stappen per dag, zullen er periodes
zijn waarbij je er zonder veel moeite in
slaagt om je dagelijkse doelstellingen te
behalen, zoals een vakantieperiode. Op
een regenachtige dag, een week waarbij je de zorg voor de kleinkinderen op
je neemt of een periode van vermoeidheid zal dit wellicht moeilijker zijn. Anticiperen op moeilijke omstandigheden
is dus essentieel. Denk dus op voorhand
na welk alternatief je kan inbouwen – Lichaamsoefeningen binnenshuis of een
actieve namiddag met de kleinkinderen
kunnen in dit geval de geplande wandeling vervangen.

“Persoonlijke coach? Niet nodig, want nodeloos duur!”
Tot slot dient een bewegingscoach ook
een vertrouwensband op te bouwen
met zijn/haar cliënt. De aandacht dient
niet enkel naar het bewegen te gaan,
maar evenzeer naar de persoon(lijkheid). Wie is mijn cliënt? Wat houdt
hem/haar bezig? Wat zijn de interesses?

Welke steun krijgt hij/haar vanuit zijn/
haar omgeving? Hoe beter de coach de
cliënt kent, hoe beter hij/zij kan helpen
op weg naar een actieve levensstijl. Het
is de kunst om de coaching een persoonlijke toets te geven, zonder daarbij
in te boeten aan professionaliteit.

Geïndividualiseerde
noodondersteunende coaching is wetenschappelijk
onderbouwd en vormt een effectieve
strategie om (oudere) volwassenen aan
te zetten tot levenslange beweging. Tegelijkertijd is persoonlijke coaching tijdrovend en dus financieel onhaalbaar om
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op grote schaal te implementeren. Om
fysieke activiteit te promoten op populatieniveau zijn alternatieve strategieën
noodzakelijk. In dit opzicht toonde onderzoek aan dat het aanbieden van een
gestructureerd wandelprogramma met
een geleidelijk aan verhoogde moeilijkheidsgraad evenzeer tot een verhoogde graad van fysieke activiteit kan
leiden bij (oudere) volwassenen – zowel
op korte als op lange termijn – en dus
zonder geïndividualiseerde coaching.
Omwille van de duidelijke structuur zou
dergelijk bewegingsplan de nood aan
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competentie ondersteunen, zij het op
een impliciete eerder dan een expliciete manier. Bovendien is wandelen een
bewegingsactiviteit die de voorkeur geniet van heel wat oudere volwassenen;
waardoor de nood aan autonomie eveneens bevorderd wordt. Indien men zelf
een bewegingsactiviteit kon kiezen, zou
wandelen bij velen bovenaan het lijstje staan. Wandelen is in dit opzicht niet
enkel een een bewegingsactiviteit, maar
evenzeer een sociale activiteit – ‘Wandelen Met & Voor Elkaar’ past perfect
in dit plaatje. Zowel geïndividualiseerde

bewegingscoaching als het aanbieden
van een gestructureerd wandelprogramma bleken effectiever te zijn in het
promoten van beweging dan een simpele doorverwijzing naar het bestaande
aanbod in de omgeving – Lees: het aanbieden van een folder met praktische informatie over de bewegingsmogelijkheden in de gemeente. Een houvast lijkt in
dit opzicht noodzakelijk om een actieve
levensstijl te behouden.

GroenPlus Vlaams Brabant organiseert:

5 tips

Fietsen in het Leuvense en het Hageland!

1. Maak een plan: Welke vorm van beweging wil je doen? Wanneer? Met wie? Waar? – Hoe concreter, hoe beter.
2. Welke factoren kunnen je bewegingsplan in het gedrang brengen? Hoe kan je dit voorkomen? Anticipeer.
3. Streef naar dagelijks een half uur bewegen met een licht verhoogde hartslag (vb. wandelen, fietsen, zwemmen...),
even tueel opgesplitst in blokken van minstens 10 minuten – Bouw geleidelijk op naar je einddoel.
4. Bewegen gaat beter samen met anderen – Moedig elkaar aan.
5. Beweeg zoals je wil, beweeg zoals je bent. Een fietstocht langs de velden is evengoed als het doen van de boodschappen
te voet - Wees creatief en doe wat je graag doet.
Meer info: https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426152/1/PhD+Ann-Sophie+Van+Hoecke.pdf
— A N N - S O P H I E VA N H O E C K E , D R . K I N E S I O LO G I E

We leven steeds
Levens
langer en dat is
lopen
uiteraard goed
anders
nieuws.
Het
vergrijzen van
de bevolking
doet toch wel
een aantal vragen opborrelen. In het boek
‘Levens Lopen
Anders’
confronteert De Vlaamse Ouderenraad
zijn visie op actief ouder worden
met de bevindingen van diverse
wetenschappers.
Over actief ouder worden

Mie Moerenhout
Lieve Demeester
Roos Sierens (Red.)

In het voorwoord schetst Jul Geeroms
gevat de vergrijzing en de vragen en
uitdagingen die hieruit rijzen. Kunnen
ouderen rekenen op een menswaardige levensstandaard? Zullen pensioenen
en gezondheidszorg betaalbaar blijven?
Volgens de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie is ‘active
ageing’ het antwoord. Al mag men dat

‘actief ouder’ worden niet verengen tot
een aansporing om langer te werken.
Auteurs en wetenschappers Jan Baars,
Tony Mets, Nico De Witte, Tine Buffel, An-Sofie Smetcoren, Liesbeth De
Donder, Sarah Dury, Dominique Verté,
Ignace Glorieux, Ria Grommen en Alfons Marcoen belichten verschillende
aspecten rondom actief ouder worden.
Getuigenissen van ervaringsdeskundige
ouderen zetten de daad bij het woord
van de wetenschappers en illustreren
meteen hoe senioren nog met volle teugen kunnen genieten van het leven.

Levens lopen anders:
over actief ouder worden
Het boek boeide mij enorm. Zelf ben
ik nog geen 60, maar ik herinner mij nog
levendig het decor waarin mijn grootouders ‘oud’ waren. De jaren stilletjes, waar
‘vava’ krom van ’t werken voor de tv aan
zijn pijp zat te lurken en ‘moemoe’ met
haar breiwerk voor de Leuvense stoof
zat. Dit boek confronteerde mij met het
feit dat er in enkele decennia echt wel
veel veranderd is bij ouderen. Op een

gunstige manier. Vooral de getuigenissen van actieve senioren die nog met
beide benen in het leven staan stemden
mij vrolijk. De teksten van de wetenschappers zijn het bewijs dat er nagedacht wordt over ‘actief ouder worden’
en dat is een geruststelling. Met diverse projecten en initiatieven anticipeert
men op de verschuivingen binnen de
maatschappij.
‘Levens lopen anders’ is een stevige brok
leesvoer waarin diverse aspecten van
actief ouder worden aan bod komen.
Het is een boek dat nuttig is voor de ouderen zelf, maar ook voor mensen die
via hun job, of op vlak van zorg betrokken zijn met ouderen.
Redactie: Mie Moerenhout, Lieve Demeester en Roos Sierens verschenen bij
Garant Uitgevers nv.
Ouderen, ouderenorganisaties en -raden kunnen het boek aan de voordeelprijs van € 18 verkrijgen op het secretariaat van de Vlaamse Ouderenraad.
— E L L E VA N LOY

Het kon niet langer uitblijven: Na alle andere Vlaamse provincies organiseert ook GroenPlus Vlaams Brabant VAN WOENSDAG 20 TOT/MET
VRIJDAG 22 AUGUSTUS een boeiende driedaagse fietstocht. Ankerplaats wordt het Leuvense ‘Park Inn’-hotel. Van daaruit trekken we naar
abdijen en doorheen het wondermooie Hageland.
Als je meewil, denk niet te lang na, maar schrijf voor 15 mei in en betaal het voorschot, want voor de veiligheid is het aantal deelnemers
beperkt tot 24.
Woensdag 20 augustus
• We verwachten je om 10.30 uur met de trein, aan het station; met de
wagen bij hotel Park Inn (Martelarenlaan 36). We checken in en passeren langs Fietspunt, voor wie een gewone of een elektrische fiets
huurt.
• We vertrekken voor een tocht langs de abdijen van Sint-Geertrui,
Vlierbeek en ’t Park. In Sint-Geertrui spreken we de picknick aan;
aan de abdij van ’t Park pauzeren we voor een drink.
• Na het avondmaal in vegetarisch en groentenrestaurant ‘Lukemieken’ verkennen we met gids het Leuvense Begijnhof en omgeving.
Donderdag 21 augustus
• We stappen terug op de fiets, richting Rotselaar, bezoeken er het
watermolenproject van Ecopower en reiken er een Groene Pluim
uit.
• Gesterkt zoeken we het kasteel van Horst (en van de Rode Ridder)
in het Hagelandse Holsbeek op. Mie Willemse verstrekt er ons tekst
en uitleg.
• Na het avondmaal in het hotel trekken we naar het Provinciaal Huis.
We ontmoeten er mandatarissen en Groenleden van Groot-Leuven.
En er zit allicht nog een optreden in.
Vrijdag 22 augustus
• O.l.v. Ward Flachet fietsen we naar de vijvers van het Zoet Water.
Daar is Christine Muêlenaere onze gids, tijdens een wandeling rond
het Zoet Water.
• We middagmalen er in ‘Brasserie Bleu Blanc’, met zicht op het Water.
• Ook het prachtige Meerdaalwoud en Heverleebos staan nog op het
programma.
• Om16 uur is het mooie liedje uit en vertrekken we terug met de trein
of met onze vierwieler.
Deelnemingsprijs: € 150/persoon in dubbelkamer; € 180 in single.
Inschrijven bij wernerdejonghe@hotmail.com, 0475/99.47.58
Voorschot € 50 overschrijven op rekening 973-1087801-77
van GroenPlus Vlaams Brabant

GroenPlus Oost-Vlaanderen organiseert:

Wandelen in Picardië
Tournai (Doornik) aan de Schelde is het hart van
Picardisch Wallonië. Unesco heeft er het belfort
en de kathedraal als werelderfgoed erkend.
Omringd door een twintigtal dorpen ligt Tournai (Doornik) in een groene long met oude kanalen, bossen en valleien. En uitgerekend daar
heeft GroenPlus Oost-Vlaanderen VAN 4 TOT
7 AUGUSTUS nagenoeg de hele jeugdherberg
van Doornik afgehuurd. We zijn te gast bij Ecolo
Tournai en Ecolo Péruwelz.
Een greep uit het programma:

•
•
•
•
•
•
•

Wandeling langs het oude kanaal in Callenelle
Bezoek aan de brouwerij van Cazeau, met
de nadruk op ‘slow food’
Wandeltocht in het natuurgebied rond Templeuve en bezoek aan de oude kalkovens
Bon-Secours: kathedraal en ontdekkingstocht in het ‘Parc naturel des plaines de l’Escaut
Bezoek aan het stadje Vieux-Condé, net over
de Franse grens
Politiek café met de Ecolo Tournai, Péruwelz
en Frasnes en met Les Verts
We delen ook 3 Groene Pluimen uit en sluiten onze vierdaagse af met een bezoek aan
Tournai/Doornik zelf.

De wandelingen zijn op maat gemaakt, beperkt
in tijd en gebeuren met lokale gidsen die de
streek kennen als hun binnenzak. We zorgen
ook telkens voor een natje en een droogje, met
plaatselijk vocht en lokale bio-specialiteiten. Na
deze vierdaagse zullen ‘l’amer Labiau’, la ‘tartine
quotidienne’, les ‘passeurs de mémoires’ en ‘la
ruche qui dit oui’ je héél vertrouwd in de oren
klinken.
Nu nog even praktisch...

•
•

het aantal deelnemers is beperkt, schrijf dus
tijdig in!
deelnemingsprijs: € 175

Inschrijven bij Lieve Parmentier:
lieve.dirk@telenet.be
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Alleen Groenen
delen dienstwagen!
‘Na iets meer dan een jaar in het proefproject, waarbij drie Gentse schepenen één dienstwagen delen,
informeerde gemeenteraadslid Johan Deckmijn
(Vlaams Belang) naar de stand van zaken. De drie
schepenen trekken zich uitstekend uit de slag, liet
schepen voor Facility Management Martine De
Regge (SP.A) weten. Ze maakten nog maar drie keer
gebruik van een Cambio-auto en belden geen enkele
keer een taxi. Door twee dienstauto’s te schrappen
spaart het college € 14.000 per jaar uit.’
(DE STANDAARD, 4 APRIL)
Duidelijk dat het om Groene schepenen Elke
Decruynaere, Tine Heyse en Filip Watteeuw
gaat. Groen maakt eens te meer het verschil!

GroenPlussers
waar je ze niet verwacht!
In dit nummer lees je in het artikel ‘Repaircafés’ hoe GroenPlussers Jo Verwimp en Raymond
Vicari zich verdienstelijk inzetten als technicus.
Ze maken daarbij handig gebruik van hun technische knobbel.
Zilverblad vraagt zich af waar andere GroenPlussers actief zijn op plekken waar we ze niet
verwachten. Dat kan van alles zijn: als toneelregisseur, lid van een fanfare, leesoma... Je kan de
dienstverlening zo gek niet bedenken.
Ken je zo iemand, of ga je zelf aan de slag op een
terrein dat niets met politiek te maken heeft?
Meld het aan walter.decoene@telenet.be
0487/68.29.45

COLOFON
Zilverblad is een uitgave van GroenPlus en
verschijnt 4x per jaar; in maart, juni, september,
december. Gedrukt op cyclusPrint, papier van 100%
gerecycleerde vezels.
Verantwoordelijke uitgever: Hugo Van Dienderen,
Wapenstraat 2 bus 2 , 2000 Antwerpen
Eindredactie: Walter Decoene
Werkten mee aan dit nummer: Catherine Stepman, Marleen De
Vry, Ivo Thijs, Walter Decoene, Joris Willaert, Lena Burm, Elle Van
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Van Loy, Ghislaine Meyns, Joris Willaert, Frans Coenen, Hugo Van
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Foto’s: Walter Decoene, Gert Arijs, Shutterstock
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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 vind op
http://goo.gl/VdYJ6 en je stort €10 op rekening van Groen BE47
0010 9836 8180.

Mijn kleinzoon eet nooit brood
We zijn er allemaal meer of minder bij betrokken. Bij onze kleinkinderen.
En we zijn daar heel gevoelig in, want we willen dat ze het goed
hebben, dat het goed met hen gaat. Maar soms staan er praktische
problemen in de weg. Obstakels die je niet zomaar uit de weg ruimt.
Mia Goelen vertelt…
Mijn kleinzoon Jona is nu 5 jaar. Maar sinds hij 5 maanden oud was, heeft
hij problemen met zijn spijsvertering. Hij lijdt aan ‘voedselintoleranties’. En
daardoor is mijn dochter, zijn mama dus, zich nog bewuster geworden van
voeding. Want het begon al met wat hij van haar dronk, haar moedermelk, dus
moest zij zelf op haar voeding letten. En wij op de onze. Want iedereen in Jona
zijn omgeving krijgt er vroeg of laat mee te maken en moet er rekening mee
houden.
De verzorgster in de kinderopvang, die fruitpapjes pureert zónder appel. De
kleuterjuffen op school, met een doos alternatieven aan voeding in de kast.
Maar ook de mama’s van de vriendjes, die een verjaardagfeestje organiseren
en heerlijke taart bakken, met melk en ei en tarwe. Allemaal dingen die Jona niet
mag eten. Of op het familiefeest waar iedereen verwend wordt met kroketjes
en als dessert een bolletje roomijs krijgt toebedeeld. En waar mijn kleinzoon
dan heel flink de verleiding trotseert met eerst een heerlijke toef zelfgemaakte
lactose- en eivrije puree en daarna, als toetje, een superduur mangosorbet uit
de Bioshop. Of de kameraadjes waar hij mee speelt in het park en die al niet
meer raar opkijken als hij een wortel of komkommer uit zijn rugzak haalt in
plaats van een koek… Of ik, de oma, die in de supermarkt uren zoet ben met het
ontcijferen van de ingrediënten op de verpakking, op zoek naar dingen die niet
mogen. En dan thuiskom met iets waarvan ik denk ‘dit is veilig’, maar onder een
geheim e-nummer toch nog iets ontdek dat niet koosjer blijkt te zijn.
Geloof me, het is soms echt onbegonnen werk. Soms lijkt het wel of er in
(vooral voorverpakte) voeding iets in zit dat ons zou kunnen ziek maken!
Jona wordt –gelukkig!- niet plotsklaps doodziek, als hij toch eens een keer iets
van de verboden lijst eet. Maar het ondermijnt wel zijn immuunsysteem en op
die manier krijgt hij last van aanslepende kwaaltjes zoals huiduitslag, slijmen,
diarree, koortsaanvallen, nachtelijk zweten.
Keer de medaille om en van zodra hij weer “strikt” gaat eten, wordt hij in een
paar weken tijd weer helemaal beter. Lastig is wel dat de lijst met “verboden
voedingsmiddelen” geregeld wijzigt, afhankelijk van wat hij de afgelopen
periode teveel heeft gegeten. Zo zaten er enkele weken na Sinterklaas opeens
citrusvruchten en chocolade bij. Rara, van waar kon dat komen? En dus
mochten chocolade en mandarijntjes ook weer even niet meer. Lekker staat
natuurlijk niet altijd voor gezond - maar maak dat een jongetje van 5 maar
eens wijs! - en kan gezond gelukkig ook lekker zijn.
Als je maar een beetje wijs en creatief met dat gezonde eten omspringt.

— ‘MAMMAMIE’ MIA GOELEN

