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D e  R e D a c t i e

Galgenmaal 

Hun leven hangt samen 
met gejammer
over parkings en banen

Zoeken naar vrijheid
in angst gevangen
gevlucht voor wetten

Over prikkeldraad klimmen
schuilen in bermen
wachten op redding 

Krachten dimmen 
sterren tellen
de maan beminnen
gras en dauwdruppels 
een laatste keer

Hopeloos strijden 
met kegels van tranen
de eeuwige kou tegemoet 

 

Een vleugje poëzie

© Linevbel

Eerste keer 
Zilverblad?

Je bent lid van Groen en ouder dan 
55. Dan ontvang je dit blad en ook 
digitale nieuwsbrieven van Groen-
Plus. Waarom? Op je 55ste  heb je 
veel ervaring opgebouwd. Kinderen 
hebben het ouderlijk nest verlaten. 
Je krijgt kleinkinderen. Je pensioen 
komt stilaan dichterbij. Je bekijkt 
opnieuw je maatschappelijke en-
gagementen. Op die veranderende 
situatie wil GroenPlus, de ouderen-
werking van Groen inspelen.

We willen, vanuit die veranderende 
positie, eigen standpunten inne-
men, bv. over armoede en ouderen. 
We organiseren elke twee jaar een 
congres, colloquia… tijdens onze 
fiets- en wandeltochten bezoeken 
we doeners die bewijzen dat het an-
ders kan. We moedigen hen aan met 
een Groene Pluim. Het bezorgt ons 
nieuwe energie om ons engagement 
voor meer ecologische rechtvaardig-
heid voort te zetten.

als je kan, moet je maar eens een 
activiteit meemaken. Wedden dat je 
dan verkocht bent?   Bij GroenPlus is 
het niet alleen interessant, het is ook 
gezellig, dixit oud ondervoorzitter 
Jeremie Vaneeckhout. 

Maar het kan dat je heel druk bezig 
bent en dat onze werking (nog) niet 
bij jou aantikt. Geen probleem. Mis-
schien ontvang je ook liever geen 
papieren Zilverblad (*) in je bus; of 
onze digitale nieuwsbrief, bij gebrek 
aan tijd bv. Geef dan een seintje aan 
eindredacteur walter.decoene@tele-
net.be. 

(*) Zilverblad kan je ook lezen op de 
website www.groen-plus.be.

Hugo Van Dienderen 

ondervoorzitter



3
i n G R i D  P i R a

Bert Verleysen, 
gepassioneerd 

door 
partnerschap

We spreken af in M37, een taverne 
in het centrum van Bilzen. Ook Bil-
zenaar Johan Danen, Groen parle-
mentslid, is erbij. “Gezellig centrum”, 
zeg ik als we mekaar treffen. Bert 
beaamt, maar het kan beter: “Meer 
aandacht voor fietsers, energiezui-
nige woningen en meer focus op 
armoede”, vat hij de aandachtspun-
ten van Groen-Bilzen samen. Maar 
daarover gaat dit interview niet.

Wat een opmerkelijk professio-
neel leven, Bert…

Ik heb in heel verschillende secto-
ren gewerkt. Na mijn studie filoso-
fie bij Scheut en 3 jaar verblijf in 
Hongkong kwam ik als opvoeder in 
een kindertehuis terecht. Daarna 
werkte ik enkele jaren op het kabi-
net van minister Sauwens en ver-
volgens in een transportbedrijf en 
de hotelsector. Om uiteindelijk in 
de sociale economie te belanden als 
jobcoach. 

Je ontdekte in al die jobs één 
rode draad: het belang van 
partnerschap.

Inderdaad. Partnerschap, samen-
werken, waardering. Ik zag dat 
patroon overal om tot een goed 

69 jaar. Eerst gewerkt in de sociale sector, dan in de keiharde wereld van transport 
en horeca; daarna terug in de sociale sector en uiteindelijk beginnen studeren en nu…         
doctoreren. Ken jij zo iemand? Ik wel, sinds mijn wervelend interview met Bert Verleysen: 
voorzitter van Groen-Bilzen en ondervoorzitter van GroenPlus. En daar bovenop: gepas-
sioneerd door partnerschap.  

resultaat en tevreden werknemers 
te komen. In de transportsector 
bijvoorbeeld heb je een heleboel 
partners nodig om een pakje van A 
naar B te brengen. Het is een heel 
netwerk waarin er moet samen-
gewerkt worden. Ik zette onder de 
bedrijfsnaam op de vrachtwagens 
“Je partner op de weg”. Het resul-
taat was dat ook de chauffeurs zich 
gewaardeerd voelden. En als men-
sen zich gewaardeerd voelen, zijn 
ze gelukkig. Er zijn chauffeurs die 
me nu nog bellen…

Geldt hetzelfde voor de hotel-
sector waarin je werkte?

Ja! Om gasten een aangenaam ver-
blijf te bieden is een goede samen-
werking nodig tussen onthaal, 
schoonmakers, koks, bakkers, enz... 
Het resultaat is een beter verblijf 
voor de gasten én meer tevreden 
werknemers. Werkende mensen 
spenderen de meeste tijd in hun 
leven op hun werk. Dus is het belang-
rijk dat ze zich daar goed voelen. 
Daarom ging mijn bachelorthesis 
over werknemerstevredenheid. 

Je bent nu aan het doctoreren. 
Toch wel opmerkelijk voor 
iemand van bijna 70...

Op mijn 61ste heb ik een master in 
de arbeids- en organisatiepsycholo-
gie behaald en nu ben ik bezig met 
een doctoraat rond gemeenschaps-
vorming. Ik werk daarbij niet met 
vragenlijsten, wél met verhalen. We 
spiegelen niet wat er is, maar via ver-
halen laten we zien wat er mogelijk 
wordt met partnerschap en samen-
werking. Het gaat in mijn doctoraat 
niet om world-mirroring, maar om 
world-making. 

Welke verhalen ben je zoal 
tegengekomen?

Ik zocht o.a. uit hoe het komt dat 
kleine burgerinitiatieven uitgroeien 
tot een rijk verhaal. Zo is er het ver-
haal van een gepensioneerde man 
die een warm gemeenschapscen-
trum mist. Hij neemt initiatief en in 
no-time zijn er 20 vrijwilligers die 
ervoor zorgen dat 100 mensen min-
stens één keer per maand voor € 6 
een gezonde maaltijd hebben. 

Je was 18 in ’68...

… en nog steeds wereldverbeteraar. 
Maar met 50 jaar meer levenserva-
ring en inzichten (lacht)

Bedankt voor dit interview en succes 
met je doctoraat, Bert!
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l u c  s W e R t s  /

M i e K e  V O G e l s

Biodiversiteit 
staat onder druk

Op 13, 14 en 15 november 
organiseert GroenPlus een 

congres over Biodiversiteit. 
Maar wat betekent biodiver-

siteit nu eigenlijk? 

Biodiversiteit is de term die 
we gebruiken om de rijk-
dom van de natuur aan te 
duiden. Biodiversiteit zorgt 
er, samen met omgevings-
factoren zoals temperatuur, 
vochtigheidsgraad, licht..., 
voor dat bepaalde planten 
of dieren kunnen overleven. 
Zo heeft elk organisme zijn 
eigen ecosysteem. Bijgaande 
plaat illustreert het ecosys-
teem van de koolmees. 

De koolmees kan maar over-
leven als er voldoende insec-
ten zijn om zichzelf en zijn 
nakomelingen te voeden; als 
er een veilige plek is om zijn 
nest te beschermen tegen 
belagers (katten bv); als het 
niet te koud is en er water in 
de buurt is …

                                                                                                                                  

Is biodiversiteit belangrijk ?

Biodiversiteit is van cruciaal belang 
voor talloze menselijke activiteiten. Veel 
voedsel kunnen we alleen maar produ-
ceren dankzij een vruchtbare bodem, 
zuiver water en bijen die planten en 
bomen bestuiven. Planten zuiveren de 
lucht door zuurstof te produceren en 
verontreinigende stoffen op te nemen. 
Onze kleerkast hangt vol natuurlijke 
stoffen zoals katoen en wol. De natuur 
voorziet ons ook van hout en andere 
materialen voor gebouwen en meubi-
lair. Geneesmiddelen, zoals aspirine, 
zijn van natuurlijke oorsprong. De helft 
van de kooldioxide die we uitstoten 
wordt door de natuur geabsorbeerd. 
Deze "koolstofputten" spelen een grote 
rol bij het afremmen van de klimaatver-
andering.

Mensen genieten in hun vrije tijd van de 
schoonheid van de natuur, het brengt 
hen tot rust. in sommige culturen heb-
ben bepaalde plaatsen en soorten zelfs 
een spirituele betekenis. 

Biodiversiteit wereldwijd bedreigd

Planten en dieren sterven uit, vooral 
als gevolg van menselijk hande-
len. en alle biodiversiteit die verlo-
ren gaat, komt nooit meer terug. Jaar 
na jaar verdwijnen insectensoorten.                                                                                              
Herinner je je nog de zomer van 1999? 
Geen file naar zee, wel een voorruit vol 
dode insecten. 

Zomer 2119? Een lange file naar zee, 
maar je kwam aan met propere ruiten.

nochtans hebben insecten een onmis-
bare ecologische functie. Ze zorgen 
voor  bestuiving, ziektebestrijding en 
instandhouding van de wilde natuur. 
De voortdurende achteruitgang van 
onze biodiversiteit is een sluipmoor-
denaar. De klimaatverandering is nu al 
voelbaar, de achteruitgang van de biodi-
versiteit nog niet. eens het zover is, kan 
het al te laat zijn. najaar 2020 wordt in 
Kumming (china) de ‘cOP 15 over Bio-
diversiteit’ georganiseerd. Wat Parijs 
was voor het klimaat, wordt Kumming 
hopelijk voor biodiversiteit.

De grootste bedreigingen voor de 
biodiversiteit in Vlaanderen …

… vormen de ‘ver-factoren’: vermesting 
(het overladen van het milieu met extra 
voedingsstoffen, zoals stikstof), verzuring 
(vooral veroorzaakt door luchtverontrei-
niging), verdroging (door het onttrekken 
van grondwater), verontreiniging (door 
zware metalen en pesticiden) en versnip-
pering (open ruimte in steeds kleinere 
delen). De helft van de diersoorten in ons 
land zijn in meerdere of mindere mate 
bedreigd. 

Tijdens ons congres gaan we op zoek 
naar 10 beleidsvoorstellen om het 
verdwijnen van dier- en planten-
soorten in Vlaanderen te stoppen.

55+ of jonger? 
Maak mee een vuist 

voor de natuur in 
Vlaanderen!
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M a R l e e n  D e  V R y

Pleidooi voor een Ouderen-
rechten-commis-sariaat

”Het Ouderenrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van 
ouderenrechten in het Vlaams Parlement. Die rol maken we waar door 
signalen van ouderen en professionals te detecteren en om te zetten in 

concreet beleidsadvies. De Klachtenlijn van het Ouderencommissariaat 
onderzoekt klachten van schendingen en waakt over het toepassen en 

naleven van ouderenrechten.” Dat is precies wat jurist-journalist John De 
Wit, Knack-journaliste Ann Peuteman én Groen parlementslid Ann De 
Martelaer graag willen realiseren: een Vlaams Ouderenrechtencom-

missariaat naar analogie met het Kinderrechtencommissariaat dat al 
een tijd heel goed werk levert. 

De bal ging aan het rollen met het boek 
‘Grijsgedraaid: Waarom we bang moe-
ten zijn om oud te worden’ (uitgeverij 
Vrijdag, maart 2019, 208p.) van journa-
liste ann Peuteman. Zij brengt daarin 
noden en problemen van 80-plussers 
in kaart op basis van vele interviews. 
Peuteman ontdekte rusthuizen waar 
mensen ondervoed waren, omdat het 
budget voor voeding er maar op € 4 per 
dag lag. Ook haar conclusies over het 
financieel misbruik van senioren waren 
schrijnend. 6 tot 10 procent van de 
80-plussers wordt bestolen door kin-
deren, buren, verzorgenden. Huisart-
sen en verpleegkundigen, notarissen en 
bankbedienden moeten zulk misdrijf 
leren detecteren, vindt ze. Ook wil ze 
een maximumfactuur voor woonzorg-
centra en een pensioen dat boven i.p.v. 
onder de armoedegrens ligt. anders 
gezegd: er is veel werk aan de winkel!  

Dat de levensomstandigheden van 
80-  plussers soms ronduit menson-
waardig zijn, vond ook John De Wit. 
Ook hij kroop in de pen en stuurde vier 
concrete beleidsvoorstellen naar de 
Juristenkrant (8 okt.2019). De Wit pleit 
voor:

1. een seniorentoets die, net als de 
kindtoets vooraf moet nagaan wat de 
gevolgen zijn van pakweg de heraanleg 
van een straat, een nieuwe dienstrege-
ling van trein of bus, een andere terug-
betaling van pillen. Dat gebeurt nu niet 

Zo’n commissariaat moet:

•  Mensenrechten van oude-
ren onder de aandacht 
brengen en verdedigen.

•  Met de focus op zelfbe-
schikking, menselijke 
waardigheid, burger- en 
mensenrechten

•  Beleidsmakers wijzen 
op noden van ouderen 
en advies geven bij alle 
maatregelen die ouderen 
aanbelangen. 

•  Zowel bij klachten als op 
eigen initiatief onaange-
kondigde controles kun-
nen doen.

•  Ieder jaar een rapport 
voorleggen aan het parle-
ment over de situatie van 
ouderen. 

Zo’n commissariaat is 
nodig! nu al is ruim 20% 
van de Vlamingen senior 
en 4,5% 80-plusser! Zij vor-
men een kwetsbare groep 
die buiten het blikveld van 
politici en mensenrech-
tenorganisaties valt. in de 
Vlaamse startnota stond 
maar één zinnetje over 
‘onze ouderen’. Dat moet 
anders! 

en zo ontstaan schrijnende toestanden: 
senioren die niet meer naar de winkel 
kunnen met hun rollator, die geen bus 
meer hebben naar het ziekenhuis, die 
plots honderden euro's meer moeten 
betalen voor hun medicatie. 

2. een ouderenrechtencommis sariaat 
dat ten behoeve van het parlement 
expertise opbouwt over de noden van 
senioren, een seniorentoets invoert, net 
als een comité P onaangekondigde con-
troles houdt en sancties oplegt. 

3. De mogelijkheid voor ziekenfondsen, 
senioren- en consumentenorganisaties 
om namens senioren een rechtszaak te 
starten. Het systeem van groepsklach-
ten kunnen we uitbreiden naar de sec-
tor van de hulpverlening. Het systeem 
van burgerlijke partijstelling kan straf-
vervolging mogelijk maken. nu vervalt 
een zaak zodra de oudere overlijdt.  

4. Hogere lonen voor verzorgenden in 
rusthuizen.

tenslotte is het beschamend dat com-
merciële rusthuizen jaarlijks ‘tweecijfe-
rige winsten’ maken, maar hun perso-
neel onbehoorlijk vergoeden!

stof genoeg, in ieder geval, voor ann 
De Martelaer om op vrijdag 19 juni 
een conferentie te organiseren in het 
Vlaams Parlement! u komt toch ook?

Meer info? ann.demartelaer@groen.be.

Ann De Martelaer tijdens haar eedaflegging.
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R i ta  Va n  D e  V O O R D e

Geen eigen 
kinderen, wel 

veel klein-
kinderen

Mijn kinderloze leven is mij 
altijd goed bevallen.  Maar nu 
is er iets merkwaardigs: sinds 
ik de omagerechtigde leeftijd 

bereikt heb, heb ik eigenlijk 
kleinkinderen. Veel kleinkinde-

ren. Vind je dat vreemd?

in Zuid-Oost-Vlaanderen ben 
ik actief lid van de milieuver-
eniging ‘Milieufront Omer 
Wattez’. Daardoor heb ik al 
jaren een figuurlijk kader 
om met milieuprojecten 
naar de lagere scholen in 
mijn gemeente te stappen. 
als ik aan de schooldirecties 
vraag waarom hun school 
meedoet aan de projecten 
antwoorden ze: “Omdat de 
projecten van MOW altijd 
goed in elkaar steken. Ze 
gaan ook over onderwer-
pen die we moeten behan-
delen in onze lessen.”                                                                                                            
Op die manier hebben we 
de kinderen al jarenlang 
kunnen aanzetten om na 
te denken over hun manier 
van consumeren of zich ver-
plaatsen. Meer nog, telkens 
kregen ze de gelegenheid 
om zelf iets te doen aan een 
milieuprobleem.

“Zero Plastic Hero”

eén van onze meest geslaagde projecten 
was “wedden dat je (naar school) fietst?” 
Zelfs de buren in de schoolomgeving 
zagen dat er in die periode veel meer 
kinderen met de fiets of te voet naar 
school gingen. Ook “Zero Plastic Hero” 
was een groot succes. Het filmpje www.
midwayfilm.com was de aanleiding om 
de kinderen -en indirect hun ouders- 
te confronteren met ons overmatig 
gebruik van plastic. al de goede voor-
nemens van de kinderen zijn toen op 
kunstzinnige wijze tentoongesteld in het 
gemeentehuis. er werd over gesproken.                                                                                                       
en wat te denken van ‘eten met leF op 
school?’ leF staat voor ‘lokaal, eco en 
fair’. Het is een campagne van Wervel om 
je eten niet te ver te gaan zoeken; liefst 
onbehandeld en onbespoten én uit eer-
lijke handel afkomstig, zodat de boer een 
eerlijke prijs krijgt voor zijn producten. 

Week van het Bos

Ook voor natuurpunt zet ik me in. niet 
alleen help ik mee in het onderhoud van 
een natuurgebied; elk jaar doe ik, samen 
met “mijn kleinkinderen”, iets tijdens de 
‘Week van het Bos’. spelenderwijs breng 
ik hen iets bij over het bos; met zijn 
bomen en bewoners, met zijn dieren en 
planten, met zijn bronnetjes en heuvels. 
Reken maar dat de kinderen er graag bij 
zijn. en als ik afsluit in het stukje speel-
bos dat ons natuurgebied rijk is, hoef ik 
niemand uit te leggen hoe je je met tak-

ken, bomen en struiken geweldig kunt 
amuseren. Onnodig te zeggen dat ik zelf 
veel plezier beleef aan die gidsbeurten 
en dat mijn conditie er wel bij vaart.

Kinderen meenemen in …               
de prehistorie

tenslotte breng ik veel tijd door met 
kinderen in het archeocentrum van Vel-
zeke. Dagelijks komen schoolklassen er 
alles te weten over de Gallo-Romeinse 
mode, militaire aangelegenheden bij de 
Romeinen of het dagelijks leven in de 
prehistorie. ik kleed kinderen als Galliër 
of Romein, als burger of militair/krijger, 
of ik laat hen aan den lijve ondervinden 
hoe mensen in de prehistorie leefden. 
Hoe ze zich voedden en kleedden, hoe ze 
vuur maakten, hoe ze woonden.

Op die manier ben ik mij gaan interes-
seren voor één van de boeiendste en 
tevens geheimzinnigste perioden uit ons 
lange bestaan. Daarover kunnen vertel-
len aan kinderen en hen zoveel mogelijk 
zelf laten beleven is een uitdaging die 
mij veel voldoening geeft. 

eigenlijk sla ik met mijn vrijwilligers-
werk veel vliegen in één klap, zowel voor 
mezelf als voor anderen. ik heb alleszins 
het idee dat ik een reële bijdrage lever 
aan de aanpak van milieuproblemen, 
aan natuurbehoud en aan belangstelling 
wekken voor de leefwijze van onze verre 
voorouders.                                                                                             
rita.vandevoorde@skynet.be.
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‘Wij voeden 
de stad’

Rikolto, tot voor kort 
Vredeseilanden, organi-
seert studiedagen die je 

op ideeën brengen. Zo 
werd in december, onder 
het motto ‘Wij voeden de 
stad’,  een link gelegd tus-
sen stad en voeding. Voor 
‘stad’ zou ook ‘gemeente’ 

kunnen staan. Dus staken 
we onze voelsprieten uit 

in Museum M, waar deze  
interessante ontmoeting 

doorging.

Rikolto onderscheidt 
zich van andere ngo 
omdat het in zijn acties 
al jaren een link legt tus-
sen noord en zuid. De 
problemen van de boer 
in het zuiden zijn allicht 
niet helemaal dezelfde 
als die van zijn collega 
in het noorden, maar 
hun leven en werk komt 
verder behoorlijk over-
een. Rikolto put daar 
voor een stuk inspiratie 
uit voor zijn werking, 
maar er is meer. Ook op 
de toegankelijkheid tot 
gezonde voeding heeft 
de leuvense ‘ngo’s’ zich 
toegelegd. Vandaar het 

motto ‘Wij voeden de stad’, waarbij 
o.a. de relatie tussen stad (de consu-
ment) en platteland (de boer) werd 
onderzocht. eerder al had Rikolto de 
actie ‘ik ben meer dan mijn kasticket’ 
gelanceerd, een beweging van bur-
gers die van duurzame voeding in de 
supermarkt de gewoonste zaak van de 
wereld wil maken. Femma, de Gezins-
bond, Fairtrade, KVlV en testaankoop 
omarmden het initiatief. Maar Rikolto 
kijkt verder en houdt er bv. rekening 
mee dat tegen 2050 drie op vier men-
sen in de stad zullen wonen. Vandaar 
de keuze om over voedselzekerheid een 
ruime gedachtewissel op te zetten.

Ons interesseerde het hoe je een duur-
zaam en gezond voedingsplatform, type 
korte keten, opzet en hoe je daar als 
stad of gemeente kan op inspelen.

een initiatief als ‘Kortom Leuven’ wijst 
in die richting. Hiermee wil Rikolto een 
efficiëntere voedingsketen voor Leuven 
en omgeving op gang brengen. Verse en 
bereide producten binnen een straal 
van 15 à 20 km rond moeten makke-
lijker hun weg vinden naar de horeca, 
supermarkten en winkels, de  grootkeu-
kens en voedselteams. transparantie 
tussen producent en consument over 
het product en een beperking van afval 
en productieverlies zijn daarbij vaste 
stelregels.

als sinds 2013 komt de Gentse Groene 
schepen Tine Heyse op voor lekkere, 

lokale en duurzame voeding. samen 
met de landbouw, een aantal handelaars 
en verenigingen werkt ‘Gent en Garde’ 
er aan een duurzamer voedselsysteem 
voor de Gentse regio. Binnen dit opzet 
kaderen ook projecten als ‘Restorestje’ 
en ‘Foodsavers Gent’, om voedselver-
spilling op te vangen en om te zetten in 
een sociaal project. Voor haar voedsel-
strategie ontving Gent recent nog een 
‘Global climate action award’ van de 
Vn.

leuven en Gent geven het goede voor-
beeld, maar het zijn steden. Ziet tine 
Heyse ook kansen voor gemeenten?  

‘Misschien kan je beginnen met na te 
gaan wie er in je gemeente bij voeding 
betrokken is. enerzijds de winkeliers 
en supermarkten, de restaurants, de 
voedselteams; anderzijds de boeren 
en hoveniers, de plukboerderijen… als 
gemeente kan je producenten en consu-
menten samenbrengen en overleggen 
hoe je samen iets kan op gang brengen. 
als er nog open ruimte is in je gemeente 
kan je, samen met de eigenaar, nagaan 
of hun grond tijdelijk kan benut worden 
als buurtmoestuin. Rond de inrichting 
van zo’n moestuin kan je een work-
shop en begeleiding organiseren. als 
gemeente kan je, i.s.m. natuurpunt, ook 
zelf fruitbomen aanplanten. Die kunnen 
dan, na enkele jaren, als plukplek fun-
geren. in Gent maakte een  burgerinitia-
tief ook een kaart op met plekken waar 
fruit gratis kan geplukt worden.’    
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Wonen in de stad is 
wonen in het groen!

M i e K e  V O G e l s

Ga je mee op zoek naar 
natuur in de stad?

• 6 juni 2020: natuurwandeling 
onder leiding van natuurgids yves 
Vanden Bosch in Meldert (leuven).

• 7 juni 2020: 10.30-12.30 uur: 
antwerpen. “natuur in de stad” 
wandeling van de Royersluis tot de 
londenbrug i.s.m. met natuurpunt. 

• 20 juni 2020: Brussel. Wandeling 
biodiversiteit in Brussel. 

Meer info en inschrijven:   
www.groen-plus.be

30 jaar geleden trokken wij 
met ons gezinnetje op verlof 

naar Colijnsplaat in Zeeland. 
We huurden er een houten 

chaletje midden  de velden en 
waanden ons in de natuur.

Dat er regelmatig reuzengrote 
machines de velden besproei-

den vonden de kinderen een 
belevenis, net monsters!  Ook 
vandaag nog denken we dat 

je natuur alleen buiten de stad 
vindt. Niets is minder waar!

Steeds meer natuur in de 
stad

in de stad is gemiddeld 50 % 
van het oppervlak verhard, 
maar in de buitengebieden 
is een hoger percentage 
bezet door grootschalige 
landbouw en veeteelt. Het 
buitengebied is immers met 
zijn overbemeste en inten-
sief bewerkte akkers en wei-
den vergelijkbaar met een 
bedrijventerrein. ‘Vreemde’ 
planten worden doodgespo-
ten en de natuurlijke habitat 
van heel wat dieren zoals 
hagen en struwelen, wordt 
vernietigd. natuur in het 
buitengebied is verbannen 
naar (natuur)reservaten.

De structuur van de stad met 
de afwisseling van hoge en 
lage begroeiing en met hoge 
gebouwen (voor vogels een 
alternatieve broedplaats 
voor rotsen) biedt kansen 
voor  een enorme diversiteit 
aan flora en fauna. De voed-
selarmere bodem in de stad 
is voor planten veel gunsti-
ger dan de bodem van over-
bemeste agrarische gebied. 

in de stad verovert de natuur 
zijn plaats. een berkenboom 
groeit in een dakgoot, op 
braakgrond groeien vlinder-
struiken en een overvloed 
aan voedsel(resten) maken de stad 
aantrekkelijk voor vogels en kleine die-
ren… terwijl de soortendiversiteit in het 
agrarische gebied steeds meer terugliep, 
nam deze in de stad alleen maar toe. 

Verstedelijking & klimaatopwarming

twee eeuwen geleden leefde 3 pro-
cent van de wereldbevolking in steden. 
Vandaag is dit 50 procent. in de uitdei-
nende steden wordt de warmte opge-
slagen in stenen en beton. Voeg daarbij 
het toenemend gebruik van energie 
voor verwarming of verkoeling en onze 
steden worden ‘hitte-eilanden’. Hogere 
temperaturen zijn er in de zomer (meer 
warme dagen, langere en intensere hit-
tegolven). in de winter zijn er dan weer 
minder vriesdagen. De opwarming van 
het klimaat zal vooral het zomerleven 
in de stad niet aangenamer maken. 
Extra verkoeling moet de stad leefbaar 
houden en dit kan door meer natuur in 
de stad te brengen.

Klimaat en biodiversiteit, twee kan-
ten van dezelfde medaille   

in de omgeving van grote parken en 
wateroppervlakten is er duidelijk een 
afkoelend effect. Oude waterlopen weer 
open maken, stadsbossen aanplanten, 
het zijn maatregelen die Groen in de 
meerderheid in Gent en leuven reali-
seert.

Ook groendaken zijn effectief om de 
omgevingstemperatuur te verlagen. 
Boven een groendak kan de omgevings-
temperatuur tot wel 40°c lager zijn dan 
boven een asfalt dak(temperatuur tot 
70°c). als groendaken op grote schaal 
worden aangelegd zal er een dempende 
effect  zijn op de temperatuur in de stad.

Geveltuinen verminderen dan weer 
de zonnestraling op buitenmuren en 

beperken de weerkaatsing van de zon 
naar het grondniveau. Zo nemen voet-
paden en straten minder warmte op. 

Meer natuur in de stad werkt ver-
koelend en geeft meer levensruimte 
aan planten, bloemen, bijen, vlinders, 
vogels…

Meer natuur in de buurt verhoogt ook 
het welbevinden, de woonkwaliteit, de 
arbeidsproductiviteit en de creativiteit. 
Vooral bij oudere en eenzame mensen 
zorgt groen voor stabiliteit. een boom 
bot altijd in de lente en verliest zijn bla-
ren in de herfst, hij vertelt je of er veel 
of weinig wind is, biedt een onderko-
men aan vogels, vlinders ...

natuur en stad, het zijn natuurlijke 
partners. 

Mieke Vogels is gids bij Natuurpunt.
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Geen 
kat om 

zonder …

J O R i s  W i l l a e R t

1973, een ziekenhuis in 
Ieper. Kathleen Bevernage, 

23, heeft er haar eerste 
werkweek opzitten en komt 
bij moeder overste een paar 
problemen aankaarten. Die 

schrikt zich bijna de kap van 
het hoofd. Een nieuwbakken 

werkkracht die zich komt 
beklagen over een gebrek-

kige hygiëne en werkwijze… 
in ‘haar’ kliniek!

Kathleen Bevernage groeit 
op in een veilig nest. De 
kledingwinkel m/v van 
haar ouders draait behoor-
lijk. in 1951 kopen ze een 
auto, die de afgewerkte 
kledij aflevert bij de klan-
ten. Moeder maakt veel 
kleren zelf. Hard werken 
wordt gecompenseerd 
door de jaarlijkse vakan-
tie in Frankrijk, Duitsland, 
Zwitserland. Kathleen bun-
kert tijdens die vakanties 
ook vitaminen in Otegem, 
op de boerderij van haar 
grootouders.  

een domper op het geluk 
is het vroegtijdig overlij-
den van papa, door een 
beroerte.      Kathleen wou 
kleuteronderwijzeres wor-
den, maar ‘omdat ze niet 

goed genoeg kon zingen’ ging dat feest 
niet door. Dan maar mensen helpen en 
in leuven verpleegkunde studeren. Ze 
werkt er 2 jaar voor het uZ leuven in 
de sint-Rafaëlkliniek. 

Het verschil tussen haar werk in leuven 
en dat in de ieperse kliniek is immens 
en een schok voor haar. steriliteit in 
de operatieruimte wordt niet zo nauw 
genomen: opereren met open deuren, 
verpleegkundigen die vliegen te lijf 
gaan met vliegenmeppers, steriele weg-
werphandschoenen worden afgewas-
sen en scheuren soms tijdens operaties. 
Kathleen houdt het een maand uit en 
gaat vervolgens in het ieperse ‘Rusthuis 
nazareth’ werken. Daar staan ook vijf 
nonnen op de loonlijst, die meer bidden 
dan werken! Op Goede Vrijdag moet het 
personeel om 15 uur mee naar de kapel 
de dienst bijwonen. Vanuit het klooster 
komt de instructie ‘dat alle oudjes om 
14 uur op de pot moeten worden gezet’. 
Kathleen weigert dat en blijft bij haar 
mensen. De nonnen applaudisseren 
niet.

even later. De nachtverpleegster, ver-
antwoordelijk voor 90 mensen, vindt 
’s morgens een zware man die uit zijn 
bed is gevallen. Ze kan die onmogelijk 
alleen tillen en gaat op zoek naar een 
non. ‘We zijn in gesprek met God’, klinkt 
het vanuit de kapel. Kathleen is die dag 
vroeg aanwezig. Ze helpt de nachtver-
pleegster om de man weer in zijn bed te 
leggen. een week later overlijdt die aan 
een longontsteking. Wanneer Kathleen 

hier een opmerking over maakt, wordt 
ze ontslagen.

Kathleen wordt thuisverzorgster, haar 
droomjob. eindelijk. 24 jaar helpt ze 
mensen tot de dag dat een zwaar auto-
ongeval er anders over oordeelt. ander-
half uur zit ze vastgeklemd. Ze heeft 
nog 3 bloeddruk en een temperatuur 
van 33°. ‘een hopeloos geval’, zeggen de 
dokters. nee, nee, haar sterke wil helpt 
haar te overleven, weliswaar met een 
kunstbeen vanaf de heup. Ze is op dat 
moment 48 jaar. na 3 jaar revalidatie en 
tot haar 65 vindt ze een fulltime direc-
tiefunctie als milieu- en duurzaamheid-
ambtenaar in een vrijetijdsvereniging 
voor mensen met een beperking. 

Maar ook binnen Groen verdient Kath-
leen haar sporen. al in 1989 wordt ze 
lid van agalev. Omdat ze toen vond ‘dat 
je met een partij meer kon betekenen 
dan met een actiegroep alleen’. (tot dan 
was ze o.a. lid van het ‘Comité Leefbare 
Westhoek’ (strijd tegen berging radio-
actief afval in lokale kleilaag) en van 
‘Geen streep door de Westhoek‘ (door-
trekking van de e19). Onlangs werd ze 
als GroenPlusser verkozen in de poli-
tieke raad. 

‘Groen doet het goed, maar het kan 
altijd beter’, hoor ik Kathleen denken. 
ik geniet verder van pannenkoeken met 
suiker en koffie. Buiten aan het tuin-
raam scharrelt een merel, op zoek naar 
insecten tussen druivenbladeren met 
een groen verleden.  

Foto: Luck Dombrecht



10

Waar, 
waard, 

waarde

e t i e n n e  H O e c K x

Alles begint met waarnemen. 
Wat we met onze zintuigen 

kunnen waarnemen, ervaren 
we als waar. We nemen ook 
maar waar wat we kennen, 

herkennen. Het verhaal doet de 
ronde dat de Noord-Indianen 

de Europese schepen niet zagen 
omdat ze zoiets niet kenden. 

Ondertussen weten we dat onze 
zintuigen maar een beperkt 
spectrum bestrijken. Zolang 

prins Siddhartha binnen zijn pa-
leis gehouden werd, wist hij niet 
dat er arme mensen bestonden 

en had hij nooit een Boeddha 
kunnen worden. Onze overtui-
gingen, al of niet bepaald door 

onze gemeenschap, filteren ook 
wat waar is. We (willen) zien 

en horen wat ons beeld van de 
werkelijkheid bevestigt. Wat we 
niet zelf waarnemen, weten we 
van anderen, want we kunnen 
natuurlijk niet alles zelf weten. 

Het is voor ‘waar’ aangenomen 
(ook al is het niet altijd waar), 
en het is daarom niet sowieso 
een ervaren waarheid. Maar 

we gaan meer waarde hechten 
aan iets, eens we het als ‘waar’ 

beleven en omgekeerd. 

Enkele voorbeelden
als je verliefd bent, ben je ‘blind’ voor 
sommige aspecten van je geliefde. als 
die relatie uitgeblust is, ben je weer 
blind voor wat je eerst zag. en toch heb 
je heel die periode maar een deel waar-
genomen. Qua potentie: nooit gezien 
dat ze tekentalent had? 

Qua energie: nooit haar aura gezien? 
“nee, want ik zie geen aura’s.” en toch: 
als we ons oefenen in wat men ‘para-
normaal’ noemt, verbreedt onze wereld 
en blijkt dat men er veel uit kan aflezen .

Bij hoogsensitieven is hun invoelings-
vermogen verder ontwikkeld dan bij 
anderen. Die anderen zullen hen eer-
der met hun ‘probleem’ naar een psy-
choloog sturen dan hen te eren om die 
kwaliteiten, en te zoeken hoe ze die ook 
in zichzelf kunnen ontwikkelen.

Voor wie enkel vertrouwt op evidence 
based medicine, kan homeopathie 
moeilijk ‘waar’ zijn. Wie de energe-
tische processen in zijn lichaam niet 
beseft, vindt het zeker niet waard om 
homeopathie te laten terugbetalen of 
onderwijs erover toe te laten. 

in de politiek hanteert ieder zijn waar-
heid, zijn gelijk. Wie rechts denkt, sluit 
de oren voor ‘linkse praat’, maar ook 
omgekeerd. Debatten zijn dan dikwijls 
meer combattief i.p.v. constructief. We 
komen dichter bij wat ‘waar’ is, als 

we het ‘waard’ vinden om meer naar 
mekaar te luisteren.

Voor wie de klimaatproblematiek niet 
wil zien, is ze niet waar. Zolang de gevol-
gen van onze voetafdruk niet overdui-
delijk zijn, zal het wel meevallen en zal, 
volgens sommigen, zelfs God het wel 
oplossen. investeren in een aanpak is 
het dan niet waard en zelfs slecht voor 
de economie. 

Ook de kosmos heeft nog vele geheimen 
buiten het waarneembare.  Vele filoso-
fieën en religies geven ondertussen 
eigen, meestal verkleurde, interpreta-
ties van het kosmisch geheel. Wat is dus 
waar? Hetgeen ons van kindsbeen af is 
gezegd? Voor ‘gelovigen’ mag er niets 
van in twijfel getrokken worden. som-
migen willen dat zelfs gewapenderhand 
poneren. Velen wijzen van de weerom-
stuit dan weer elke transcendentie af. ik 
heb de indruk dat we allen eigen slui-
ers hanteren om een meer intrigerende 
werkelijkheid te kennen.

Van zodra we iets labelen of in een 
hokje plaatsen is het minder ‘waard‘ om 
verder te zoeken en zo meer te vinden 
van wat ‘waar’ is.

laat ons gewoon beseffen dat ‘waar’ of 
‘niet waar’ relatief is, en dat we steeds 
maar een stukje van de werkelijkheid 
zien. Waar of niet?



11
M i e K e  V O G e l s

Boslandbouw, 
de toekomst?

Monoculturen putten de 
bodem uit en zijn veel 
gevoeliger voor ziektes. Dit 
vraagt steeds meer bemes-
ting van de grond en meer 
pesticiden. 

Deze manier van land-
bouw heeft geen toekomst

Boslandbouw combineert land-
bouw- of veeteelt met hoog-
stambomen of hakhout tussen 
de gewassen. De bomen en 
kruidachtige planten trekken 
insecten aan die de strijd aan-
gaan met plagen op de gewas-
sen. De bomen houden via hun 
wortels ook nutriënten vast 
uit diepere bodemlagen na de 
bladval kunnen de landbouw-
gewassen dit voedsel opnemen. 

een goed doorwortelde, 
hu mus rijke bodem houdt beter 
en langer water vast. De wor-
tels pompen bij droogte water 
op uit diepere grondlagen, wat 
ook de gewassen meer vocht 
geeft. Voedingstoffen die drei-
gen uit te spoelen bij zware 
regenval worden door de 
boomwortels vastgehouden. 
er is minder sprake van erosie 
en uitspoeling van nitraat en 
chemicaliën, wat dan weer de 
kwaliteit van het grondwater 
ten goede komt.

Ecologie en economie samenge-
bracht?

Bomen breken de wind, waardoor die 
minder schade kan veroorzaken. Bij 
extreme hitte en droogte zorgen bomen 
voor verkoeling en halen ze water uit 
diepere grondlagen. De bomen werken 
als lokale klimaatbuffer. aantrekken van 
insecten en de verbetering van de bodem-
structuur betekent minder investeren in 
dure pesticiden, humusrijke grond bete-
kent minder (kunst)mest en irrigatie. 
een vruchtbare bodem geeft meer pro-
ductiviteit. Zo hebben granen geteeld in 
boslandbouw een hoger eiwitgehalte dan 
granen uit monocultuur. De landbouwer 
kan zijn inkomen aanvullen door de hout-
productie en de opbrengst van vruchten 
van bomen en struiken.

Boslandbouw de toekomst?

Ondanks de voordelen en de subsidie 
-Vlaanderen subsidieert de aanplant van 
bomen- blijft boslandbouw erg beperkt. 
Per jaar wordt amper 30 ha boslandbouw-
gebied gerealiseerd. landbouwers die de 
overstap willen maken worden begeleid 
door organisaties als Wervel (www.agro-
forestryvlaanderen.be), maar de voor-
oordelen blijven groot. Boslandbouw 
is arbeidsintensiever, bomen zijn een 
langetermijninvestering en moeten dus 
goed beheerd worden. Ook de regelge-
ving is vaak nog onduidelijk en draagt bij 
tot een bepaalde mate van onzekerheid.                                                                                                       
Belangrijker is het gebrek aan ambitie van 

de overheid en het ongeloof van de  agro-
voedingssector en landbouwkoepels. De 
nederlandse regering wil 25.000 ha bos-
landbouw realiseren op 5 jaar. Dit staat 
in schril contrast met de 30 ha die Vlaan-
deren jaarlijks realiseert. landbouwers 
zien de Boerenbond als de organisatie 
die opkomt voor hun belangen. Voor die 
Boerenbond blijven landbouw en natuur 
tegengestelde belangen, zo bleek nog uit 
hun reactie op het Vlaams regeerakkoord:                                                                                                 
‘De Vlaamse regering wil 20.000 bijko-
mende ha natuur onder effectief natuur-
beheer en 10.000 ha bijkomend bos rea-
liseren. Het is voorlopig onduidelijk waar 
en hoe men dit wil realiseren ... maar het 
feit dat de 750.000 ha agrarisch gebied 
niet expliciet vermeld wordt, stemt tot 
ongerustheid.’ De agro-voedingssector 
van haar kant blijft inzetten op groot-
schalige landbouw, gebaseerd op groei en 
export. in een persmededeling melden ze 
fier de best vertegenwoordigde sector te 
zijn in een missie naar china. Onder lei-
ding van Prinses astrid gingen 65 bedrij-
ven van de agro-voedingssector op zoek 
naar export-opportuniteiten.  

Belgische varkens en kippen naar 
China, de waanzin voorbij!

Op weg naar ons congres Biodiversiteit 
brengen we (zo mogelijk) op 9 mei een 
bezoek aan Pomona, boslandbouwbedrijf 
in de regio Beveren-Waas en het natuur-
gebied Panneweel. Meer info op   
www.groen-plus.be/biodiversiteit  

Natuur & landbouw reiken elkaar opnieuw de hand

Niet eens zo lang geleden bestond 
een boerderij uit weiden omringd 

met bomen en akkerland, afge-
boord door hagen. Onder impuls 

van Europa koos Vlaanderen voor 
schaalvergroting. Kleinere percelen 
werden samengevoegd tot grote ak-
kers en boeren specialiseerden zich 

in één teelt, kozen voor, of varkens, of 
runderen, of kippen… Bomen werden 

gekapt en hagen verdwenen. 
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Waarom geen 
Schakeljaar?

Sinds de Tweede Wereldoor-
log zijn de meeste senioren 

als kind en (groot)ouder het 
‘slachtoffer’ geweest van een 

voortdurend streven naar 
beter onderwijs. Oude waar-
den werden in vraag gesteld, 

nieuwe ideeën ingevoerd, eva-
luaties gemaakt. Soms werd 
het een hutsepot, met totaal 
onbekende ingrediënten, die 

niet altijd verteerbaar bleken.   
Ook de commissies in de poli-

tiek deden hun best. 

(steller van deze tekst is 
niet alleen oud-leerkracht 
nederlands-engels, hij pro-
beerde ook collega’s te over-
tuigen van het belang van de 
taal van shakespeare en gaf  
daarover les tijdens de mid-
dag. Hij schreef in De stan-
daard der letteren recensies 
over engelstalige literatuur, 
werk  te mee aan Het nieuw 
Wereldtijdschrift, vertaalde 
toneel en was dramaturg bij 
theatergroep Vertikaal. (jw)

Wat lees ik in mijn zaterdagkrant?

Onze nieuwe minister van onder-
wijs wil een schakeljaar inrichten na 
het asO. een zevende jaar dus, wat al 
bestaat voor het BsO en het tsO, om 
de afgestudeerden van het algemeen 
secundair onderwijs voor te bereiden 
op de hogeschool of de universiteit. 
Deze maatregel zou het falen in het 
hoger onderwijs moeten tegengaan.                                                                                                                  
ik ben aan dit berichtje blijven vastha-
ken, omdat we tijdens onze maande-
lijkse kaartmiddag met oud-collega’s 
–allen oud-strijders van vele pedago-
gische oorlogen!– nogal unaniem voor-
stander bleken, om een of andere vorm 
van dienstplicht weer in te voeren. 
Over en weer suggereerden we aller-
lei modaliteiten, zo bijvoorbeeld dat 
die dienstplicht zowel voor jongens als 
meisjes zou gelden.                                                             

toen ik het voorstel van minister Weyts 
las, vroeg ik mij af of we ons onrijp idee 
niet konden combineren met zo’n scha-
keljaar na het middelbaar. en ik begon, 
tijdens de lectuur van de zaterdagse bij-
lagenberg, in gedachten een voorstel uit 
te werken.         

Hoe kan zo’n schakeljaar eruitzien?  

iedereen volgt na het middelbaar een 
zevende specialisatiejaar. Op maandag 
komt dat neer op zeven uur les in een 
vak of vakken in functie van zijn waar-
schijnlijke studiekeuze. De overige vier 

dagen van de week kiezen ze voor leger-
dienst of gemeenschapsdienst; bij voor-
keur in de zorg of het onderwijs, waar 
er grote tekorten zijn. Op die manier 
kiezen allicht meer jonge mensen voor 
een knelpuntberoep.

Om elkaars kennis van het andere 
landsgedeelte en de taal die daar 
gesproken wordt te bevorderen, wor-
den de ‘rekruten’ gestimuleerd om hun 
leger- of gemeenschapsdienst zoveel 
mogelijk bij de buren te doen; d.w.z. 
de Vlamingen in Wallonië, Brussel of 
de Duitse enclave en de Walen, Brusse-
laars en Duitstaligen vice versa.

Zo’n gemeenschapsdienst zou bespa-
ringen mogelijk maken in het leger, het 
onderwijs en de zorgsector. een deel 
hiervan zou ik besteden aan een soort 
soldij voor de jonge dienstplichtigen.

Het schakeljaar loopt van 1 september 
tot einde juni. in de loop van die maand 
leggen de studenten examens af over 
het vak/de vakken die ze op maandag 
hebben gevolgd. De studiepunten die 
ze hierbij behalen mogen ze meenemen 
naar hun eerste jaar hogeschool of uni-
versiteit.

Benieuwd wat de minister hiervan zou 
vinden. Onder meer van de onderlig-
gende bedoeling om de regio’s van 
dit land dichter bij elkaar te brengen.                            
erasmus als het ware, maar dan voor 
binnenlands gebruik!
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Positieve 
Vibes

‘DUO for a JOB’ is een sociale 
onderneming die jonge werk-

zoekenden koppelt aan vijftig-
plussers die hen coachen. De 
vzw is geboren uit een dub-

bele vaststelling:     1. Er is een 
bewezen ongelijke toegang tot 

de arbeidsmarkt voor jonge-
ren met een migratieachter-
grond in België. 2. In België 

kennen mensen ouder dan 50 
jaar de laagste tewerkstel-

lingsgraad in Europa en wor-
den zij geconfronteerd met 

een gebrek aan waardering 
voor hun vaardigheden. Door 

deze twee groepen samen te 
brengen, wil men die onge-

lijkheden in de toegang tot de 
arbeidsmarkt voor jongeren 

met een migratieachtergrond 
wegwerken, de kennis van 
onze ouderen bevorderen 

en tegelijk discriminatie be-
strijden door sociale cohesie, 

begrip en lokale solidariteit te 
doen ontstaan. 

DuO brengt de jongeren 
(mentees) in contact met 
50-plussers (mentoren), 
waar door de jobkansen van 
de jongeren vergroten én 
de ervaring van de 50-plus-
sers benut wordt. sinds de 
oprichting van DuO in 2013 

schreven zich al 960 vrijwillige men-
toren in en werden al meer dan 2500 
duo’s begeleid.

na een opleiding van vier dagen bege-
leidt de mentor een jongere van niet-
europese origine (18-33 j.) in de zoek-
tocht naar werk. Dit één tot twee uur per 
week voor een periode van zes maan-
den. DuO’s professionele ploeg bege-
leidt de duo’s persoonlijk tijdens het 
volledige traject. Daarnaast organiseert 
ze sollicitatietraining voor jongeren en 
regelmatige ontmoetingen tussen men-
toren, zodat ze uit elkaars ervaringen 
inspiratie kunnen putten. Het draait 
dus vooral om een verrijkende erva-
ring tussen twee personen. De jongere 
geniet van de (professionele) ervaring 
en steun van de mentor, schaaft zijn 
taalkennis bij en vergroot zijn netwerk. 
Op zijn beurt gaat de mentor een maat-
schappelijk engagement aan: hij blijft 
actief, geeft ervaringen door, scherpt 
sociale vaardigheden aan en krijgt er 
een nieuw sociaal netwerk bij. 

in feite bedachten de mensen van ‘DuO 
for a JOB’ niet echt iets nieuws. in lagere 
scholen worden heel vaak oudere kin-
deren toegewezen aan nieuwe leer-
lingen, om ze wegwijs te maken op 
school. en het is zeker niet vreemd om 
een jonge “anderstalige nieuwkomer” 
bij het inschrijven te laten vergezellen 
door zijn of haar peter of meter, om de 
kennismaking met de schooldirecteur 

zo vlot mogelijk te laten verlopen. Je 
weet maar nooit wie je binnenkrijgt. 
Het “buddy”-systeem loont. Door de 
individuele begeleiding krijgt de men-
tor meer tijd om zich met de werkzoe-
kende bezig te houden. De maatschap-
pij doet er ook haar voordeel mee, want 
de nieuw aangekomen syrische ingeni-
eur komt niet noodzakelijk meer in de 
keuken van McDonalds terecht. 55 pro-
cent van hen vindt binnen een halfjaar 
een baan, een stage of opleiding op het 
juiste niveau. Van de coaches meldde 9 
op 10 zich aan voor een tweede traject. 

‘Duo for a Job’ is constant op zoek 
naar coaches. Voorwaarden zijn dat 
je 50-plusser bent, dat je nederlands, 
Frans of engels spreekt en dat je werk-
ervaring hebt, in eender welke sector. 
sinds 2017 is ‘DuO for a JOB’ actief in 
Brussel en luik, in Gent sinds 2018. 

De enthousiaste “jagger”, “vitalo” of 
“boomer” levert -naast kinderoppas en 
steun aan Grootouders voor het Klimaat 
een essentiële bijdrage aan De ideale 
Wereld! Wie goed doet, goed ontmoet. 
Dat noemt men ‘positieve vibes’.

Zelf ook zin om mentor te 
worden? 
www.duoforajob.be – gent@duofo-
rajob.be – 09/278.29.29.
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‘Le Nord en Transition’
Wie de 1ste editie gemist heeft, krijgt van 7 tot/met 9 
april 2020 een nieuwe kans om Loos-en-Gohelle en Nord-
Pas-de-Calais te bezoeken. Maar dan moet je er snel bij 
zijn, want 27 maart worden de inschrijvingen afgesloten. 
(zie verder) 

Doel van de studiereis
De economische activiteit in 
nord-Pas de calais werd vanaf 
de industriële revolutie geken-
merkt door steenkool, metallur-
gie en textiel, met als bloeiperi-
ode 1945-1975. Daarna startte 
de teloorgang, tot een tiental 
jaar geleden. toen werkte de 
amerikaanse econoom Jeremy 
Rifkin een masterplan uit voor 
een transitie van de regio. Hoe 
die transitie intussen verloopt, 
willen we samen bekijken. 

We bezoeken o.a.:
 • Grande Synthe, een grote 
buitenwijk van Dunkerque, met 
prachtige tuinen en uitzonder-
lijke bloemen en planten.
• Gravelines, een stadje met 
typische Vauban-omwalling, 

Zondag 26 april nodigen de GvK grootouders en klein-
kinderen uit voor een dagje Heide-Kalmthout. In de 
heide kunnen jong en oud zien hoe de natuur reageert 
op de klimaatverstoring. 

Klimaatdag   
Grootouders in 

Heide-Kalmthout

maar ook een kerncen-
trale met een vermogen 
tweemaal zo groot als 
Doel.                                                                 
• Het historische stadje 
lens. in 1848 werden er belangrij-
ke kolenaders ontdekt. Kolenwin-
ning vormde van dan af tot in 1980 
de groei en bloei van de stad. na de 
sluiting van de mijnen probeerde 
de Franse overheid de ontstane cri-
sis op te vangen met industriële en 
culturele investeringen. Zo kwam 
er o.a. een technische en natuur-
wetenschappelijke universiteit en 
een ‘dépendance’ van het Parijse 
louvre.
• Loos-en-Gohelle. De transitie 
werd in 2001 op gang gebracht 
door burgervader Jean-François 
caron. stedenbouwkundige in-
grepen veranderden het stadje 

compleet. We ronden onze 
driedaagse af met een bezoek aan 
het centre Minier de lewarde, 
het belangrijkste mijnmuseum 
van Frankrijk. 

Meer informatie en inschrijven 
bij lucdebuyst@yahoo.com, 
0495/26.58.96 of luc.chante-
loup@gmail.com.

Deelnemingsprijs: € 275, busreis, 
logement in tweepersoonskamer 
–ibis Budget Hotel– maaltijden, 
gidsen en bezoeken ingegrepen.
Opstappen kan in Hasselt, 
Berchem, Gentbrugge en Brugge.

natuureducatiecentrum ‘De 
Vroente’ zorgt voor een waaier 
aan activiteiten met o.a. een 
begeleide klimaatwandeling, 
klimaatfiets tocht, dierenkoffers 
met spelletjes, puzzels, boekjes…

afspraak vanaf 09.30 u. bij De 
Vroente, Putsesteenweg 129, 
Kalmthout. 

Goed bereikbaar met de trein: 
vanuit antwerpen-centraal (08.50 
u.), afstappen Heide-Kalmthout 
(09.14 u.) en 18’ te voet. ter plekke 
ook ruime parking.

Deelname in de onkosten: slechts  
€ 2, voor 4 april te storten op         
Be 29 5230 8107 1564 van GvK.   
Betalingsbewijsje meebrengen! 

Maximum aantal deelnemers: 
240.

Meer info op www.grootouders-
voorhetklimaat.be. 

Vergeet je picknick en je goed 
humeur niet!
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Fiets mee doorheen het 
Antwerpse Rivierenland!

Vanuit Mechelen -ooit de hoofdstad der Nederlanden- 
verkennen we de waterrijke omgeving; met de fiets, te 
voet en zelfs per boot. 

We nemen je mee naar architecturale parels, naar groene 
stadsparken, naar een knap gerestaureerd fort en naar een 
natuurreservaat. We komen meer te weten over lokale, 
sociale initiatieven en transitie. 

Met GroenPlus naar Kopenhagen & Aarhus 

Over het leven in de schelde en 
over de impact van het sigma-
plan op landschap, natuur en 
mens. 

Wanneer? Van donderdag 6 tot 
maandag 10 augustus 2020.
We overnachten in het Diocesaan 
Pastoraal centrum in Mechelen, 
Fred. de Merodestraat 18.

Voor 4 overnachtingen met ontbijt, 
lunch en avondeten betaal je als 
GroenPlusser € 300. (niet leden 
betalen € 350.) 

schrijf je in via de website van 
GroenPlus,  www.groen-plus.be. Je 
bent pas ingeschreven na betaling 
van € 100 voorschot, op rekening 
Be 23 5230 8030 7991 van Groen-
Plus.

Kan je er geen 5 dagen bij zijn? 
Geen probleem, je kan perfect 
voor 1 dag aansluiten.  Om prak-
tische redenen vragen we om 
ook hiervoor in te schrijven.
Een fiets (gewone of elektrische) 
kan je huren. Vermeld dit bij je 
inschrijving. 

Meer info bij: nora.bertels@
gmail.com, of 0478/22.23.15.

We bezoeken Kopenhagen nog 
een laatste keer. Wie de vorige 
miste, krijgt van 10 tot 19 sep-

tember een laatste kans om deze 
milieubewuste europese hoofd-
stad te verkennen. (De helft van 
de inwoners gaat er met de fiets 
naar het werk!)

We maken er een comforta-
bele busreis van via Hamburg 
-bezoeken dit keer ook de ha-
venstad aarhus- en keren terug 

via Bremen.
in Kopenhagen bezoeken we tal 
van ecologische projecten inzake 

wonen, mobiliteit, 
stads landbouw, pro-
ductie en verbruik van 
groene energie. We 
bekijken ze door een 
‘seniorenbril’.
Kortom: alle geheimen 
rond duurzame stads-
ontwikkeling sinds 
1970 worden ontslui-
erd.

lone leth larsen, be-
geleidt ons. Zij was directeur van 
het Deens cultureel instituut in 
Brussel, woonde 16 jaar in België 
en spreekt vlot ne derlands.

Hotel met volpension vanaf avond-
maal 14/9 – Broodlunch voor 
maandag middag is zelf te voorzien.

Vertrek: maandag 14/9/2019 om 

07.30 u. stipt vanuit Gent – 08.30 
u. in Berchem en 09.30 u. in Has-
selt.

Graag inschrijven via deze link:   
https://forms.gle/xqJPwt-
V94ky3ZycV8

Kostprijs per persoon: voor 
leden € 680, niet leden € 780.

De inschrijving is definitief na 
betaling voorschot € 180 op 
rekening
BE 23 5230 8030 7991 van 
GroenPlus.

Meer info bij lieve snauwaert: 
lieve.snauwaert@telenet.be – 
0486/72.66.50.
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F R a n s  R O G G e n  O . F. M .

De goede dood

Toen op 28 mei 2002 de wet op de euthanasie werd aangenomen, was ik niet wild 
enthousiast. Euthanasie was iets dat in het Derde Rijk werd toegepast. Hitler noemde 
het “der Gnadentod”. Katholieken hadden daar problemen mee. Ik ook, al was het 
maar om dwars te liggen bij mijn linkse vrienden. 

Ik vind niet dat gehandicapten, zowel mentalo’s als psycho’s, moeten opgeruimd 
worden. Voor ik het weet is het aan mij. In dat Derde Rijk was het eugenetische pro-
ject een aanloopfase van de genocide. En dat believen wij nu eenmaal niet. Dat er 
in Zweden en in de States ook aan eugenetica werd gedaan - dat er zonder gender-
discrimatie mensen gedwongen gesteriliseerd werden - vond ik maar minnetjes. Ik 
was ook wel een beetje wantrouwig. Iedereen maakt wel eens een Paulus-moment 
mee. Bij mij was dat niet in Damascus maar bij tante Mimi. Ziekskes geworden, en 
beyond repair in ’t ziekenhuis.  Ik was ongelukkig van het maandenlange getreuzel 
dat Onze Lieve Heer en zijn nonnen voor haar hadden weggelegd. Wat voor een leven 
was dat? Vrolijk vroom en sympathiek zoals ze was, had zij niet om een Gnadentod 
gevraagd. Ons ma zei in dat verband: “Als ik daar zo moet liggen, geef mij dan maar 
een spuit je”. Maar ons ma en tante Mimi. In háár laatste weken is er een palliatief 
dossier opgestart en ons ma heeft gelukkig niet overdreven met haar lijden. ’t Is alle-
maal zo lang als het breed is, newa mâke. 

‘t Was in het jaar dat Hugo Claus afscheid van ons nam, en nog wat schrijvers, 
er schieten mij nog drie auteurs te binnen. Niemand van hen had om euthanasie 
gevraagd. Eén van hen was daar trouwens zo bang van dat ze hem niet hebben ver-
teld ‘dat den Hugo al vertrokken was’. 

Tja, ik zou echt niet weten wat ik in mijn laatste momenten zou doen. Zou ik, zoals 
ons ma zeggen ‘dat wie bang is er ook van langs krijgt’? Ik heb vrienden die als echte 
helden hun dood recht in de ogen hebben gekeken en hun laatste weg zijn gegaan. 
Maar toch. Weet je wat het is? Ik heb helemaal geen probleem met euthanasie en ik 
heb zeker geen morele bezwaren tegen een weloverwogen zelfmoord. Iedereen doet 
maar, zolang ik het zelf maar niet moet meemaken of opruimen. Wie achterblijft is 
de sigaar. ’t Is nooit anders geweest. Achterblijven is al zo erg, soms. 

Ik kan mij bejaarde jongeren voorstellen die voor het spuitje zouden kiezen om toch 
maar geen last te berokkenen aan hun kinderen. De goede dood als morele plicht 
tegenover het nageslacht. 

Wat het lot voor mij ook in petto heeft, ik zou wel graag zelf beslissen. Zonder dat de 
dokters die mij hebben geholpen om mijn leven te beëindigen een heksenproces aan 
hun broek krijgen. Iemand moet de schuld dragen dat Gust van Hannekes dood is. We 
kennen dat allemaal. Een natuurlijke dood bestaat niet en als er een medicus heeft 
ingegrepen dan is het wel duidelijk dat het om een moord moet gaan. Bij gebrek aan 
boze geesten. Zo loopt dat. Maar dat het gerecht, bijgestaan door een ultramon-
taanse katholieke advocaat een handje helpt … Heer, vergeef het hen. En voor Mr. 
Fernand Keuleneer, de advocaat van de familie: een volmaakt akte van berouw en als 
penitentie duizend rozenhoedjes. Ik voel mij mild vandaag.


