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editoriaal
Voortijdig zijn ze er weer. En ook opnieuw hebben een 
aantal van onze groene senioren zich kandidaat gesteld. 
Veel van onze gedreven senioren zijn én creatief, én ken-
nis- én ervaringsdeskundige. Als je in het stemhokje staat 
vergeet dan ook onze vrouwelijke kandidaten niet die 
in het mannelijk Groen!landschap zich staande moeten 
houden. En nog een doordenkertje . Wist je dat op alle 
kandidaten stemmen resulteert in stemmen voor de lijst-
trekker ?  
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10 jaar Antwerpse 
groene senioren
Zaterdag 24 april 10 uur: een bonte verzameling van 
Groene Senioren wordt gesignaleerd in de buurt 
van Berchem-Station. Verontruste buurtbewoners 
worden gerustgesteld door de Antwerpse politie: er 
is slechts een vreedzame bezetting van het Berchemse 
Rubenshuis.

De voorzitter van de Antwerpse Groene Senioren (AGS), 
Karel Laurent, schetste in zijn welkomstwoord het gamma 
aan activiteiten van AGS gedurende die 10 jaar. Dat werd 
nog eens ‘in de picture’ gezet door Hugo Van Dienderen 
met een verrassende power-point presentatie.
Bert Weyts kreeg de taak om stichters en opeenvolgende 
voorzitters in de bloemetjes te zetten. Hij deed dat poë-
tisch met een gedicht van Remco Campert.
Jan Van Es vertegenwoordigde de stichters waaronder 
Marjet Van Puymbroeck. Zij kon, jammer genoeg, niet  
aanwezig zijn wegens gezondheidsproblemen.
Tony Cooreman en Jan Cuyckens, beiden een tijdje voor-
zitter, bedachten ons met wijze raadgevingen voor de 
toekomst. Hugo Van Dienderen, dé 
stichter en de eerste voorzitter van 
AGS, werd natuurlijk niet vergeten. 
En toen kwam hij op zijn beurt met 
een geschenk van Groen!Plus nationaal 
voor AGS : een vlag ontworpen door 
onze nationale Groen!Plus web-maste-
res, Muguette De Ronne.
Mieke Vogels sloot het geheel af met 
een bemoedigende feestrede, waarin 
zij het bestaan van een seniorengroep 
binnen de partij sterk verdedigde.
Tweemaal werd het ‘spreekgedeelte’ 
onderbroken door een prachtig muzi-
kaal intermezzo: het ‘Grietjes-trio’, 
bestaande uit Helena Schoeters, Laura 
Gils en Elly Aerden. Zij zongen op 
schitterende wijze driestemmige lie-
deren. 
Vervolgens werd het aperitief geno-
men in de Chapo, waar tevens een 
fototentoonstelling met werk van Walter Decoene en 
Hugo Van Dienderen, werd geopend door Bart Staes en de 
voorzitter van de AGS.
 
Terug in de Rubens wachtte een Bourgondische maaltijd.
Een aantal werkmieren bleef achter voor de opkuis en de 
rest van het gezelschap volgde gids Freddy van Antwerpen 
Anders naar de wijk Zurenborg.

Wande l ing :  van  Baron  tot  Ke izer
Zo’n 150 jaar geleden kreeg Antwerpen een bevolkingsin-
vasie. Ongeschoolde arbeiders vestigden zich ten noorden 
van het Centrum in de wijk Stuivenberg. De adellijke fami-
lies Cogels en Osy kochten gronden in Berchem, vlak tegen 
Antwerpen, die ze gebruikten voor woningbouw en ook 
een beetje voor industrie. Kapitaalkrachtige burgers bouw-
den mooie, grote herenhuizen en tegen het eind van de 
19de eeuw werd er gebouwd in de prachtige Art Nouveau-
stijl met planten en bloemenmotieven en hier en daar met 
een exotisch accent. Alles moest in deze katholieke wijk 
mooier dan in het liberale Antwerpen!
Er kwamen zelfs 2 tramsystemen : de liberale van de stad 

(en dus minder goed) en de katholieke 
van Berchem (nu is alles De Lijn!).
Begin jaren 1960 was er een enorme 
stadsvlucht, o.a. door de Ring van 
Antwerpen. Er werd minder zorg aan 
woningen besteed en er kwamen 
veel arbeidersmigranten. De luxewijk 
Cogels Osy leed het minst onder deze 
algemene malaise.
Maar reeds in 1968 keerde het tij. 
Gegoede alternatievelingen kwamen 
zich vestigen in de wijk en besteed-
den veel geld aan renovatie. Het dient 
gezegd dat ze hierbij veel premies van 
de overheid kregen! Het betrof hier wel 
mondige burgers die op hun  inspraak-
rechten stonden. Zo wisten ze de bouw 
van een ‘Amelinckxblok’ te verhinde-
ren, want dat zou de doodsteek voor 
de wijk betekend hebben. 
Onze Fons Mees liep opeens een apo-

theek binnen en kwam buiten met een uitvergrote, jongere 
versie van zichzelf. Zijn neef-apotheker was een pionier 
geweest in deze strijd, zoals Fons dat nog steeds is voor 
Doel. Deze jonge ‘Mees’ draagt de titel van ‘keizer’. Wel 
niet voor zijn inzet voor zijn Berchemse wijk, wel voor zijn 
prestaties bij het ganzenrijden in Berendrecht, dat andere 
polderdorp dat wel gered is door de inzet van de ‘Meesen’ 
en andere Groenen.
Frans Coenen -  Elka Joris



OUDERENPARLEMENT 
De Vlaamse Ouderenraad organiseerde op 26 april jl. het Ouderen- 
parlement. Ruim 600 aanwezigen vulden de Antwerpse KonIngin 
Elisabethzaal. Alles was opvallend geordend en de ganse dag verliep in  
een positieve sfeer. Het centrale thema ‘Aan de slag of aan de kant?’ was 
onderverdeeld over vier themawerkgroepen.

Deze thema’s waren in de diverse 
lidverenigingen, ook bij Groen! Plus, 
degelijk voorbereid en de organisato-
ren zorgden ervoor dat de aanwezige 
specialisten vooraf toelichting gaven 
en de 600 aanwezigen kregen de kans 
om hierop in te pikken. Een impro-
viserend trio theatermensen zorgde  
voor een vrolijke noot.
 
INSPRAAK
Een eerste werkgroep boog zich 
over inspraak. In de representatieve 
democratie zijn de 6O plussers sterk 
ondervertegenwoordigd: ze vormen 
28% van de kiezers, maar hebben 
bij de federale verkiezingen slechts  
3,5% van de mandaten verworven. 
Voor de gemeenteraden in de ste-
den bedroeg dit 9%. Ook jongeren 
en vrouwen zijn ondervertegenwoor-
digd. Een meerderheid was voorstan-
der van een gewaarborgd minimum 
aantal verkozen senioren.
Voor de adviesraden was men van 
mening dat die vaak niet ernstig geno-
men worden en dat de ouderen zelf er 
te weinig voor doen.
 

ZORG 
Voor de kinderopvang beneden 3 jaar 
is de tendens dat dit meer en meer in 
eerste instantie professioneel gebeurt 
en dat in tweede instantie grootou-
ders inspringen. (vakantie, ziekte...)
Iedereen juichte dit toe. Wanneer we 
stelden dat het belangrijk is geld te 
besteden aan de kwaliteit van opvang 
voor de kinderen die er zijn, boven 
nog meer geboortepremies en kinder-
geld voor kinderen die nog moeten 
geboren worden, want dit leidt tot 
een onleefbare overbevolking, was er 
duidelijk controverse bij de aanwezi-
gen in deze werkgroep. De spreekster 
van Kind en Gezin zegde wel dat haar 
organisatie kwaliteit boven kwantiteit 
stelt.
Bij mantelzorg werd gewaarschuwd 
voor onduidelijke familiale afspraken, 
wat vaak leidt tot familieruzies.
 
ARBEID
Om ons sociaal systeem intact te 
houden, moeten we gemiddeld meer 
gaan werken dan 37,5 jaar. Hiervoor 
moet de bovengrens van 65 jaar niet 

worden verhoogd, maar moet ‘stop-
pen voor 60/65’ afgeremd worden. 
Bij bedrijfsinkrimpingen worden de 
ouderen het eerst afgedankt. Hun 
competentie telt te weinig mee en 
bedrijfleiders vinden ze té duur. Er 
werd gepleit voor hogere lonen voor 
jongeren en minder hoge voor oude-
ren. Dat wordt wel een werk van zeer 
lange adem voor het effect zal heb-
ben.
Er werd ook opgemerkt dat ieder-
een verplichten langer te werken een 
groot sociaal verlies kan betekenen 
door de instorting van het vrijwilli-
gerswerk.
 
CONSUMENT
Als ouderen zijn we belangrijke 
consumenten in de economie. We 
gebruiken evenwel onze economi-
sche macht te weinig.
Allerlei toestellen zijn te ingewikkeld, 
vooral voor ouderen. De hospitali- 
satieverzekering rijst de pan uit. 
Waarom kan dat niet in de gewone  
ziekteverzekering zitten? Samenwer-
ken onder verschillende ouderenver-
enigingen kan soelaas brengen. Maar 
die zijn vaak zelf leverancier van pro-
ducten, dus rechter en partij.
Met een pensioen lager dan 1000 € 
per maand valt er niet veel te con-
sumeren. Het voorstel van Tony 
Cooreman om de hoogste pensioe-
nen op lange termijn af te toppen en 
zo meer gelijkheid te creëren genoot 
veel bijval.

Een receptie en een bezoek aan de 
Zoo sloot deze mooie dag af!

Frans Coenen
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Zegt de naam Oevel je iets? Nee? Dan moet je er eens dringend naar op zoek. Het 
dorp, een deelgemeente van Westerlo, oogt klein. Het heeft een fraaie kern : de 
dorpskerk staat vrij op het dorpsplein en is mooi omringd door rustige gevels. 
Dé verrassing ligt wat verscholen achteraan. In de vroegere pastorie (1768), 
later dienstdoend gemeentehuis, huist het museum van de heemkundige kring 
Ansfried. 

Op bezoek bij een 
groene heemkundige
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Groen!Pluslid Remi Heylen, drijvende kracht achter een 
stukje Kempische geschiedenis, ontvangt ons van achter 
een toog met porseleinen tapkranen. We zijn al even 

onderweg, dus smaakt een boterhammetje bij een geurige 
kop koffie.
Remi dompelt ons al meteen onder in de plaatselijke 
geschiedenis. De heroïsche daden en het politieke boch-
tenwerk van de familie de Merode, eeuwenlang heersers 
in de streek, met nationale en internationale vertakkingen. 
Onze gids lijkt gefascineerd door een van hen: Xavier de 
Merode die rond 1860 in Italië meestreed met de pause-
lijke Zoeaven en het zelfs tot minister van Oorlog schopte! 
Tijdens onze rondgang maken we kennis met o.a. een wolf-
ijzer en een schietgeweer. Nooit gedacht dat die echt had-
den bestaan. Wie herinnert zich aan de rand van een bos 
niet het dreigende bordje: ‘Verboden toegang, wolfijzers 
en schietgeweren’?
De voorwerpen die Remi ons toont onthullen de vinding-
rijkheid van de Kempenaars, die het generatieslang niet erg 
breed hadden. Soms maken die voorwerpen ons ook dui-
delijk hoe (onbewust) milieuvriendelijk onze voorouders 
ook leefden. Met andere woorden, achteraf kunnen we nog 
heel wat van hen leren.
Het Heemmuseum telt een zestal kamers, waaronder een 
klaslokaal en een winkeltje.
Je kan er uren in rondneuzen. Wat een geschiedkundige 
rijkdom is hier samengebracht! 
We bezoeken ook de bibliotheek, met tal van geschied-
kundige werken en honderden boeken die uitnodigen tot 
lokaal stamboomonderzoek.

Remi is één van een twin-
tigtal medewerkers die 
studiewerk verrichten of 
het museum openhouden. 
Wekelijks organiseert de kring een genealogische opzoe-
kavond. 
Op zolder ligt nog immens veel materiaal op selectie en 
een plaatsje te wachten. En in de vroegere pastorietuin 
staan onder een galerij talloze landbouwwerktuigen uit-
gestald. Wat moesten boeren en boerinnen toch hard 
werken, vroeger! 

We ronden ons bezoek af met de overhandiging van 
‘Zilvergroen’, het rollenboek van Groen!Plus, waaraan Remi 
als geïnterviewde heeft meegewerkt. Een frisse tripel van 

Westmalle maakt de tongen los. Onze gastheer zet nog 
een boompje op over ‘kemp’ (hennep), die vroeger zo 
veelvuldig als basismateriaal werd gebruikt en eigenlijk een 
comeback verdient. Herhaaldelijk wijst hij erop dat terug-
kijken in de geschiedenis ons naar een duurzame toekomst 
kan leiden.
Elka Joris

Het Heemmuseum van Oevel (Westerlo) is elke zondag (van 
april tot september) open van 14 tot 17u. Voor groepen, het 
ganse jaar, na afspraak met Remi Heylen, 014/26 47 70, of 
info@heemkringansfried.be. Individuele toegang is gratis. 
Gegidste groepsbezoeken tot 25 personen kosten 40 euro.



Vandaag-zo stelt het Duits vrouwen-
blad Brigitta-willen jonge vrouwen 
ALLES in het leven. Zij willen alles, 
zowel op familiaal, professioneel als 
op relationeel vlak. Dan nog zullen er 
vroeg of laat bepaalde keuzes nodig 
zijn.
Nu heel wat jonge vrouwen hogere 
studies doen, zich geroepen voelen 
tot een of ander engagement, met 
Erasmus naar verre landen gaan, kan 
de overgang naar huisje-boompje-
kindje haperend verlopen.
Tine Reymer(35), actrice, moeder van 
twee peuters, klaagt alvast: “Ik kan 
geen genoegen nemen met alleen 
maar moeder zijn; ik heb ook de 
drang iets te creëren. Dat maakt dat 
ik op alle gebieden faal.”
Alles willen blijft een utopie. Moeder-
schap en carrière schijnen haaks op 
elkaar te staan!
Bestaat er wel een maatpak voor elk 
van ons?
In de kinderjaren zijn er nochtans 
signalen van wie of wat je niet of wel 
bent; je speelde niet met poppen 
maar las je verrot. Je wou ook al heel 
jong iets doen met bloemschikken, 
enz. enz...

Anno 2010 is de druk van onder de 
kerktoren in de Westerse wereld weg-
gevallen. Wat belet vrouwen nog om 
zelfstandig en vrij keuzes te maken? 
Vergis je niet: net als voorheen zijn wij 
onderhevig aan trends. 
“Hoezo,wil jij geen kind?”. Het moe-
derschap was nog nooit zo populair, 
zo gepromoot. Zowat iedere vrouw 
hoort de biologische klok tikken: 
topatletes, schoonheidskoninginnen, 
politica’s pronken met hun buikje en  
voorzien hun wenskind van bizarre 
dubbelnamen. Het vergt vandaag 
enige moed van carrièrevrouwen om 
te bekennen dat zij willen “kindervrij” 
blijven.
In de nasleep van mei ‘68 kozen som-
mige vrouwen bewust voor kinder-
loosheid of adopteerden een kansloos 
kind. Er werd in feministische kringen 
fel nagedacht over het gewenste kind. 
De explosieve wereldbevolking was 
meer dan vandaag, nu we nog met 
zoveel meer zijn, een hot item.
Natuurlijk is er niets mis met een 
kinderwens! Alleen stelt het moeder-
schap vandaag hogere eisen dan pak-
weg 50 jaar geleden. De spiegel van 
de perfectie word je door damesbla-

den voorgehouden. De consumptie-
maatschappij heeft ons in haar greep. 
En dan willen wij ook nog creëren. Je 
schone geld verdienen met iets waar 
je goed in bent, onder de mensen 
komen… Ook daar is niets mis mee!

Er is zeker niets mis mee om een 
waaier van keuzes te hebben, maar 
er bestaat wel degelijk zoiets als de 
druk van de samenleving om te doen 
wat iedereen doet. En het gaat er vaak 
heel subtiel aan toe. Schuldgevoelens 
krijg je er gratis bij. Misschien moeten 
wij, vrouwen, de kunde ontwikkelen 
om vrij te kiezen en de verantwoor-
delijkheid voor die keuze te dragen.
In veel streken van de wereld wordt 
die mogelijkheid aan vrouwen nog 
steeds ontzegd.
Lena Burm

Vrouwentribune
Vrouwen van nu 
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HOND EN DEMENTIE:  
EEN gETUIgENIS

In een rusthuis waar ook demente perso-
nen verblijven was er een oude man, Piet, 
die met niemand contact wou hebben. 
Hij bleef de ganse tijd op zijn kamer. Op 
een winterdag hebben ze hem zonder 
jas en schoenen in  een gracht gevonden 
langs de autosnelweg niet ver van het 
rusthuis.
De directie van het rusthuis heeft dan 
besloten om Piet te laten deelnemen aan 
een proefproject waarbij getracht werd 
om demente personen uit hun isolement 
te halen door ze kennis te laten maken 
met een hond.
In het begin liet men Piet vertrouwd 
geraken met de hond Flor door hem elke  

 
 
 
week de hond  een tijdje te laten beknuf-
felen. Na verloop van tijd ging men, in 
de omgeving van het RVT, een wande-
ling maken onder begeleiding van een 
personeelslid. 
Tijdens de weekends kreeg Piet regelmatig 
bezoek van een familielid en deze vroeg 
hem dan ‘wat heb jij gisteren gedaan 
Piet ?  En hoe is de naam van die hond?’.  
Maar de verwarde man kon niets ver-
tellen over gisteren maar wist wel te 
vertellen dat Flor op bezoek was geweest 
en de volgende week vrijdag terugkwam 
en dat hij uitkeek naar het bezoek van 
zijn vriend Flor. Wat later kreeg Piet 
zelfs  de toelating van zijn begeleider om  

 
 
 
zelfstandig met Flor korte wandelingen 
te  maken maar hij moest wel eerst zijn 
jas en wandelschoenen aantrekken.
Deze therapie heeft maar een paar 
maanden in beslag genomen en het 
resultaat mag er wezen : Piet gaat nu 
zelfs regelmatig alleen wandelen in de 
buurt, want hij is door de hond Flor meer 
zelfstandig geworden. Zodanig  dat hij 
af en toe een babbel met een wandelende 
voorbijganger durft aan te gaan. Iets dat 
voordien taboe was voor Piet .

Gerry Guldentops  en Christ ’l .



Je hoort het vaak zeggen: ‘ik wil mezelf 
zijn’ of ‘gelukkig ben ik mezelf geble-
ven’, maar wat betekent dat ? Wanneer 
ben ik mezelf en wanneer niet ? 
Het is van het grootste belang hoe je 
jezelf omschrijft, want dat bepaalt ook 
hoe je naar je medemens en naar de 
wereld kijkt. Iemand die ervoor kiest 
en erin slaagt om op een positieve 
manier met andere mensen om te 
gaan is meestal een gelukkig mens. 
Beseffen dat je met de anderen ver-
bonden bent en dat als positief erva-
ren, dat is de basis om als mens te 
groeien. 
Je voelt je erkend als individu, je iden-
titeit wordt gerespecteerd, als iemand 
anders je erkent zowel in je ‘gelijk’ 
zijn als in je ‘anders’ zijn. Je identiteit 
wijzigt ook naargelang je omgeving. 
Je bent een jeugdvriend, een vader, 
een Vlaming, een jogger, een coach, 
een vreemdeling, een wereldburger 
enz… afhankelijk van het moment. 
Zowel de medemens als de situatie 
kunnen verschillen. Jouw identiteit is 
dus veelzijdig, ze evolueert voortdu-
rend. Je identiteit is nooit af. Niet enkel 
jij bepaalt wie je bent, de anderen 
bepalen dat mee. Je potentiële capaci-
teiten en beperkingen vormen als het 
ware de statische kant van je identiteit. 
Zij komen tot uiting in relatie met je 
omgeving of met je medemens. In die 
zin behoren eigenschappen eerder tot 
een relatie dan tot een individu. 
Je identiteit krijgt ook gestalte door 
wat je niet doet, door wat je niet bent. 
Het besef een keuze te hebben om je 

wel of niet te identificeren met indivi-
duen of groepen voorkomt het verlies 
van identiteit. Die keuze heeft meestal 
te maken met een vorm van zingeving, 
die je leven betekenis geeft. 

De rol van de politiek: maximale 
kansen scheppen voor iedereen om 
deel te nemen aan het maatschap-
pelijk gebeuren. 
Het is de opdracht van onze poli-
tiekers om de mensen maximaal 
te stimuleren om op een positieve 
manier en verdraagzaam met elkaar 
om te gaan. Zij moeten hen trachten 
te overtuigen dat de anderen een rijk-
dom zijn en geen bedreiging. Dit wil 
niet zeggen dat anderen nooit een 
bedreiging kunnen vormen maar laat 
dat eerder uitzonderingen zijn die de 
regel bevestigen. 
Positieve bindingen van mensen uit 
verschillende culturen kunnen tot 
nieuwe rijkdom leiden. Het fruitbier 
dat voorkomt in het Brusselse is 
daar een goed voorbeeld van. Bij ons 
wordt bier gebrouwen, in het zuiden 
wordt wijn verbouwd. De Kriek is een 
combinatie van die twee manieren 
van produceren. 
Voor nieuwkomers die onze taal nog 
niet spreken, is Nederlands leren heel 
belangrijk. Op die manier maken ze 
immers duidelijk dat ze met ons wil-
len communiceren. 
Om elkaar te begrijpen hebben we 
taal nodig als gemeenschappelijk 
communicatiemiddel. Dit is een basis-
voorwaarde voor mogelijke interac-

tie. Dit staat los van het verwerven 
van cultuur. 
Toch mag taal geen doel op zich wor-
den. Het blijft een middel om mekaar 
te begrijpen. In welke taal we mekaar 
begrijpen is eigenlijk bijzaak. Taal is 
een belangrijk bindmiddel, maar hoeft 
geen strijdmiddel te worden. 
Vlamingen kunnen openstaan voor 
culturele diversiteit door verschillen 
in cultuur niet te zien als negatie van 
de eigen cultuur maar door andere 
culturen te zien als andere vormen 
om het leven gestalte te geven. 
Als het verder op een prettige manier 
samenleven bedreigd wordt door cul-
turele uitingen die voor ons onaan-
vaardbaar zijn moeten we dat naar 
voor kunnen brengen. Een verbod of 
een strikte regelgeving hoeft voor de 
nieuwkomer niet altijd een negatieve 
bijklank te hebben. De nieuwkomer 
zal er maar in slagen de noodzakelijke 
verandering in zijn cultuurgebonden 
patroon door te voeren als de intentie 
van onze kant uit, om verder op een 
plezierige manier te kunnen samen 
leven, sterker overkomt dan het ver-
bod om op een bepaald gebied nog 
langer af te wijken. Wij van onze kant 
kunnen laten zien dat we de inspan-
ningen van de nieuwkomer naar 
waarde schatten en hem de tijd en de 
ruimte geven om tot die verandering 
te komen. 
Als we over tolerantie spreken, bot-
sen we altijd op de moeilijke vraag: 
waar ligt de grens?
Tolerantie en verdraagzaamheid ein-

Voor een veelzijdige identiteit 
én een uitgestoken hand.
een groene visie op samenleven 
met anderen en met de natuur.
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Bert Weyts,vormingsverantwoordelijke bij groen! plus is niet enkel een 
gedreven groenplusser, hij houdt ervan om filosofisch uit de hoek te komen. 
Onderstaand artikel is daar een illustratie van. 
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VERKIEZINgEN n VERKIEZINgEN n VERKIEZINgEN

De federale verkiezingen moeten deze 
keer snel plaats vinden, vandaar dat de 
Groen!kandidaten op de kieslijsten, bij het 
ter perse gaan van Zilverblad, nog niet vol-
ledig gekend waren. Ook een aantal van onze 
Groen!Plus leden staan op de lijsten voor 
Kamer en Senaat. Hieronder enkele namen 
die ons bekend zijn.
Hugo Van Dienderen, voorzitter van Groen! 
Plus nationaal staat op de vierde plaats bij de 
Senaat. Ook Magda Aelvoet, onze ex-minis-
ter staat op de lijst.
Hebben zich ook kandidaat gesteld : Elka Joris, 
Cecile Sillis, Mieke Matthijs en Ivo Thys. 
Aan alle groen!plus kandidaten 
een welgemeend : ‘Veel succes !’

digen waar onaanvaardbaarheid be-
gint. 
We moeten beseffen dat beide partij-
en worstelen met een tolerantiegrens, 
dat beide partijen een manier zoeken 
om hun veelzijdige identiteit te blijven 
beleven met als doel een gezamenlijk 
dagelijks leven te creëren. Het komt er 
op neer dat mensen uit verschillende 
culturen de inspanning doen om zich 
af te stemmen op mekaar, dat nieuw-
komers zich inpassen in het dagelijkse 
leven van hier. Belangrijk is ook om 
de spanning of de moeilijkheid, die 
zich stelt bij deze grensonderhande-
lingen niet te zien als bewijzen van de 
onwilligheid van de overkant maar als 
normale verschijnselen die horen bij 
een soms koortsachtig zoeken naar 
consensus. 

Groene politiek: de maatschappij zo 
organiseren dat cultuur en natuur 
mekaar verrijken en dat de verschil-
lende culturen gestimuleerd wor-
den om positieve verbindingen met 
mekaar aan te gaan. 
Groene politiek betekent voor mij dat 
mensen de kans krijgen om op een 
positieve en verdraagzame manier 
samen te leven. Dit is maar moge-
lijk als ze de veelzijdige identiteit van 

zichzelf en van anderen beseffen en 
aanvaarden. Je zou kunnen zeggen dat 
bij mensen die uit verschillende wind-
streken komen de veelzijdige iden-
titeit de binnenkant is van de multi-
culturele buitenkant. Dit samenleven 
is bovendien steeds gekaderd binnen 
de draagkracht van onze aarde. Samen 
met alle inwoners van een bepaalde 
streek een groene droom realiseren 
door bijvoorbeeld minder CO2 uit te 
stoten of door een grotere olieonaf-
hankelijkheid na te streven stimuleert 
de lokale veerkracht. Groene politiek 
moet zo’n proces ondersteunen. 
Groene politiek betekent voor mij ook 
dat de nefaste gevolgen van negatieve 
bindingen krachtdadig worden voor-
komen of bestreden. Het aanvaarden 
van de veelzijdige identiteit betekent 
dat identiteit als vorm van uitsluiting 
verleden tijd is. 
Voor ecologisten is het relationele 
de essentie. Het samen gemeenschap 
vormen in harmonie met de natuur 
primeert. De kwaliteit van onze relatie 
met de aarde, met de medemens en 
met al wat leeft is van doorslaggevend 
belang. 
Hoe komen we tot een consensus, 
zodat we samen tot een verbetering 
van onze samenleving komen? Dat 

is de cruciale vraag. Het is dus niet 
alleen een kwestie van ‘voor je rech-
ten opkomen’. Het is veel meer dan 
dat. Als ik mijn mannelijke Waalse 
vrienden met een kus begroet, als ik 
mijn Nepalese buurvrouw met gevou-
wen handen en een lichte buiging een 
goede morgen wens, als ik thee drink 
met Marokkaanse medeburgers dan 
maak ik integratie wederzijds. Ik druk 
uit dat ‘mekaar ontmoeten en samen 
verder gaan’ veel belangrijker is dan 
enkel nagevolgd worden in mijn 
Vlaamse manieren van doen. Mijn 
openheid naar hen toe is een blijk van 
erkenning en vertrouwen waardoor 
verdere communicatie en integratie 
van hun kant uit mogelijk wordt. 
Biodiversiteit en culturele diversiteit 
hebben gemeen dat de verschillen 
bron zijn voor dynamiek en vernieu-
wing. Net zoals biodiversiteit is cul-
turele diversiteit een rijkdom, die 
niet mag verloren gaan. Deze rijkdom 
bevat de bouwstenen van het men-
selijk samenleven dat zelf een onder-
deel vormt van het leven op aarde. 
De zorg en het openstaan voor cul-
turele diversiteit en voor veelzijdige 
identiteit behoren in die zin ook tot 
het ecologisch verhaal net zoals de 
zorg voor ecosystemen. 

Mieke Matthijs Magda Aelvoet Hugo van Dienderen

Elka Joris Cecile Sillis Yvo Thys



                     

Een gsm bij je hebben is erg praktisch en ingeval van een 
noodsituatie kan het levensreddend zijn. Maar veel 
ouderen verkiezen een eenvoudige bediening en veel 
gsm’s zijn overdadig voorzien van allerlei knoppen, die 
ook nog dikwijls té kleine cijfers en letters bevatten.
Gelukkig zijn er  ook andere, gemakkelijker te bedienen 
gsm’s. Hieronder twee voorbeelden van merken. Maar 
ook in de zorgwinkels vind je geschikte toestellen.

Empor ia
Deze gsm is heel geschikt voor ouderen. Hij bevat 
eenvoudige functies, is goed hanteerbaar en heeft een 
groot display, zodat de letters goed leesbaar zijn.
Als de telefoon rinkelt, gaan de tonen steeds luider en 
luider en begint hij te trillen.
Je kan ermee ook handvrij bellen. Deze gsm is verkrijgbaar 
in elke winkel van Proximus en kost momenteel _99.
Meer informatie over de GSM-toestellen vind je  alvast op 
www.emporia.at
  

Telefoon b i j  Topcom Europe:  Axiss  830
Deze gsm kan je inpluggen in een stopcontact en er is ook 
een hanger bij. Hij bevat een noodfunctie. Zo hang je niet 
meer af van een centrale. Deze telefoon kost momenteel 
_90 in de winkel.
De telefoon heeft grotere toetsen dan normaal en een 
luidere, duidelijk hoorbare beltoon,waarvan het volume 
gemakkelijk te regelen is.
Is er onverhoeds een noodgeval, dan kan je op de nood-
knop van het speciale draadloze apparaatje drukken. 
Daardoor wordt met een simpele druk op de knop  een 
voorgeprogrammeerd noodnummer gebeld en schakelt 
de telefoon over op luidsprekerfunctie. Hierdoor kan je 
telefoneren zonder de hoorn van de telefoon af te halen.
Je draagt dit handige, kleine hulpstuk om je nek, of je 
bewaart het in je zak, zodat het altijd binnen handbereik is. 
Dit draadloze apparaatje werkt tot op 100m afstand.
Meer info op www.adgezondheidshop.nl/product/24515/top-com-
axiss-830-telefoon

Gsm voor ouderen
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VERANDEREN VAN ENERgIELEVERANCIER,
EENVOUDIgER DAN JE DENKT.

Laatst nog op TV gehoord: ‘Vlamingen betalen met z’n allen 
15% teveel aan energie’.
‘Ben jij daar ook bij?’
‘Mnn….ja’
‘En hoe komt dat?’
‘Ha, ik ben al gans mijn leven bij Electrabel en ik zie een beetje 
op tegen de administratieve rompslomp om te veranderen.’
Kijk, zo dacht ik er in het verleden ook over, maar ik heb de 
knoop doorgehakt. Ik heb het een beetje voorzichtig aan-
gepakt: eerst de elektriciteit en pas als dat in orde was het  
aardgas. Maar je kan evengoed beiden tegelijk doen.

Hoe ga je tewerk?
Bij www.vreg.be kan je relatief gemakkelijk jouw eigen 
verbruik intoetsen. Je komt dan terecht bij een vergelij-
kende tabel om de voordeligste leverancier op te sporen. 
Binnen Groen!Plus hebben een paar mensen de oefening 
al gemaakt. Ze zijn tot het besluit gekomen dat voor de 
elektriciteit Ecopower en voor het aardgas Lampiris de 
voordeligste zijn.
Als je ons voorbeeld wil volgen, pak je het zo aan:

Elektriciteit bij Ecopower: 
Zend een mailtje naar info@ecopower.be en vraag om over 
te stappen van Electrabel naar Ecopower. Vanaf dat moment 
doen zij alles: opzeggen van het oude contract, regelen van 
het nieuwe, enz. 
Bij Ecopower moet je wel een aandeel van 250€ kopen. (Dat 
wordt je ook gevraagd.) Dit aandeel bracht tot nu toe steeds 

6% op. Er is ook een wachttijd van ongeveer 6 maanden. 
Als je geen computer hebt, kan je schrijven naar Ecopower, 
Statiestraat 164, 2600 Berchem.

Aardgas bij Lampiris:
Zelfde werkwijze als hierboven. 
Per mail naar inschrijving@lampiris.be 
Per briefwisseling naar: 
Lampiris, Molenstraat 12, 3500 Hasselt.
Let wel! Lampiris lijkt administratief nog niet helemaal 
ingereden. Je contacteert hen best via mail. En je geeft beter 
geen permanente betalingsopdracht.

Onnodig te zeggen dat beide firma’s 100% groene energie 
leveren. Je kan  altijd eens kijken op de websites: www.lam-
piris.be en www.ecopower.be.
Heb je nog specifieke vragen waar ik kan bij helpen, spreek me aan! 
r.cansse@telenet.be of telefoon 0474/27.68.27.
Succes!

Remi  Cansse


