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ik geloof

dat het hoog tijd wordt dat iedereen, jong en minder 
jong, tot het besef komt dat verantwoordelijkheid 
geen hol begrip is. Ik geloof dat het zelfs tijd wordt dat 
iedereen die enige bekommernis heeft voor onze dier-
bare planeet en het levend materiaal dat ze bevolkt, 
haar of zijn verantwoordelijkheid opneemt.
Een struisvogelpolitiek is al lang niet meer van deze 
tijd, maar toch… Hoe makkelijk is het om jezelf weg 
te stoppen. Het wordt wel voor ons opgelost, niet…?

Niet dus. Enige medewerking of ondersteuning kan echt geen kwaad, Handen 
uit de mouwen dus. Meehelpen aan het herstel van het debacle dat de ’60-ties 
op economisch en moreel vlak teweeg brachten. Hoewel, ik moet toegeven 
dat het een heerlijke tijd was en dat zullen mijn leeftijdsgenoten beslist beamen.

Ik geloof dat daarom onze inzet ter zake belangrijk is. Immers wie een deel van 
het probleem was of is, mag gerust een deel van de oplossing worden. Een 
Zweeds multinational gebruikt deze slogan in haar milieubeschermingactie.
Ik vond het meer dan terecht ze hier even te ‘stelen’…

Ik geloof dat het tijd wordt dat we - via een momenteel nog ongekende weg 
- ervoor zorgen dat de winkelstraten hun deuren sluiten wanneer de tempera-
tuur hierom vraagt.
Global warming door het trottoir te verwarmen…? Het kan tegenwoordig al-
lemaal (sic!)
Lekker op het terras met een koffietje bij -3°, maar dan wel onder een gasbran-
der. Moet kunnen, toch… ? (opnieuw sic!)

Ik geloof dat we in tijden van armoede en vooral honger eens in eigen buikje 
moeten kijken! Wat eet ik vandaag? Voor ons een schaamteloze vraag. Voor 
miljoenen mensen een verplichte vraag. Daar wordt gewoon gesteld:… eet ik 
vandaag??? De ‘wat’ hoort er zelfs niet bij. Wie is bevoegd en politiek machtig 
genoeg om de sfeer van verspilling in de voedingssector een halt toe te roe-
pen? Wie zorgt ervoor dat voeding waarvan de houdbaarheidsdatum (voor 
wat deze waard is) als dan nog bij de hongerigen terecht komt en niet in de 
afvalcontainer?

Het wordt inderdaad tijd dat we onze verantwoordelijkheid opnemen!

En wie mij niet gelooft…
Tja…!

Bob Rossel
Voorzitter VOC Westhoek

editoriaal

Wordt fan van de Sprokkel op facebook! 
www.facebook.com/desprokkel



Actueel

Er wordt wel eens ge-
zegd dat graven spre-
ken. Dat geldt zeker 
voor kindergraven. Ze 
vormen versteende 
brailletekens aan de 
hand waarvan een 
vergeten, steeds evo-
luerend verhaal van 
afscheid en rouw kan 
afgelezen worden. Ge-
sacraliseerd en verwaar-
loosd, veronachtzaamd 
door onderzoekers en 

gekoesterd door ouders, bieden ze binnen de funeraire en 
maatschappelijke geschiedenis een uniek relaas. Ze zijn 
kleine getuigen van pijn en verdriet, verbondenheid en zin-
geving, troost en hoop, onverschilligheid en erkenning.

‘De Dood in Kinderschoenen’ wil dit erfgoed in de kijker 
plaatsen en het verlies van een kind als thema meer be-
spreekbaar maken. Dit artistiek-educatief project ging van 

start in Oost-Vlaanderen en bestond uit een dubbele foto-
tentoonstelling, een poëzieavond en twee studienamidda-
gen. Woord, muziek en beeld gingen hand in hand om dit 
thema, zowel krachtig als ontroerend mooi, een podium te 
gunnen en bewustwording te creëren. Anne-Flor Vanmee-
nen, consulent in het huisvandeMens Brugge, werkte voor 
dit project samen met Feniks vzw Oost-Vlaanderen. Hun 
initiatief werd recent bekroond met de provinciale prijs cul-
tureel erfgoed vanwege zijn sociale waarde en gevarieerde 
invalshoeken. Er is ook een reizende tentoonstelling uit 
voortgekomen die kosteloos ontleend kan worden. Meer 
info over het project: www.plechtigheden.be/de-dood-
in-kinderschoenen/

In oktober zal dit project in een West-Vlaams kleedje gepre-
senteerd worden in de Garemijnzaal te Brugge. Ook daar 
zullen vanuit verschillende artistieke benaderingen thema’s 
rond het verlies van een kind belicht en toegelicht worden 
en zal er ruimte zijn voor vorming, kunstzinnige omkade-
ring maar ook voor persoonlijke herdenking. Zo’n delicaat 
thema verdient immers met de nodige zorg aangebracht te 
worden, het raakt aan vele gevoeligheden.

oproep
In het kader van dit project wordt er natuurlijk veel onder-
zoek gedaan. Hoe ging men vroeger om het zo’n verlies? 
Wat waren de rituelen en gebruiken? Werd er bij stilge-
staan? En hoe zit dat nu? En zijn er verschillen tussen ge-
lovigen en vrijzinnigen daarin? Steden en heemkundige 
kringen werden al aangeschreven om hun medewerking 
te verlenen, maar de zoektocht gaat volop verder. Daar-
om plaatsen we ook graag een oproep via dit artikel. Ken 
je een merkwaardig kindergraf omwille van de ouderdom, 
de vormgeving, het opschrift,… of ken je personen die 

verhalen kennen van vroeger (volkskundigen, begrafenis-
ondernemers, geneeskundigen, getroffen families…). Of 
heb je een zelf een kindje, broer of zus verloren en wil je 
direct of indirect meewerken aan ons project? Of zou je 
graag op het herdenkingsplekje iemand herdacht zien? 
Neem dan contact op met Anne-Flor. 
Ook voor alle inlichtingen of vragen, kan je Anne-Flor 
Vanmeenen contacteren via anneflor.vanmeenen@de-
mens.nu. Uiteraard zal er zorgzaam en discreet omge-
sprongen worden met alle informatie.

TenToonsTelling ‘de dood in kinderschoenen’
in oktober in Brugge

In het ‘Witboek 2012 - Memorandum gemeenteraadsver-
kiezingen’ formuleert de vrijzinnig humanistische gemeen-
schap aanbevelingen over de scheiding tussen kerk en 
staat op lokaal niveau. Vijftien concrete voorstellen waar-
mee mandatarissen binnen de stad of gemeente aan de 
slag kunnen worden aangereikt. De beleidsvoorstellen en 
actiepunten zijn gebaseerd op een enquête en infoavon-
den gehouden bij de vrijzinnig humanistische achterban. 
Alle nieuw verkozen mandatarissen hebben een exemplaar 

van het Witboek ontvangen. Je kan dit memorandum voor 
onze toekomst vinden via www.vrijzinnigwestvlaande-
ren.be onder het menu-item ‘vrijzinnig zijn’ > deMens.nu of 
deze link naar de pdf ingeven: www.vrijzinnigwestvlaan-
deren.be/pdf/witboekdigitaal-small.pdf 

Deel 1 gaat over ‘Infrastructuur en openbare ruimte’, wat 
momenteel een belangrijk aandachtspunt is voor de vrijzin-
nige gemeenschap in de provincie.

Witboek 2012 Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 
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Actueel

leiF West-Vlaanderen
heeft deuren geopend en het Levenshuis is een feit!

We herkennen voor de gevel van het pas geopende Levenshuis v.l.n.r. Luc Proot (LEIF West-Vlaanderen), André Van Nieuwkerke (LEIF West-Vlaande-
ren), Chris Marchand (CGSO Brugge), Els Goderis (huizenvandeMens West-Vlaanderen), Nieke Daveloose (vrijwilligster LEIF West-Vlaanderen), Mariola 
Farina (ondersteunt campagne rond LEIF West-Vlaanderen), Wim Distelmans en Paul Destrooper (LEIF vzw).

LEIF West-Vlaanderen, de eerste regionale uitvalsbasis van 
LEIF, ‘LevensEinde InformatieForum’, opende op 27 febru-
ari zijn deuren. CGSO Brugge, ‘Centrum voor Geboortere-
geling en Seksuele Opvoeding’, heeft haar werking vorig 
jaar vernieuwd. Deze organisaties hebben gemeenschap-
pelijke pijlers, een verwante aanpak en een band met het 
huisvandeMens. Daarom heeft het duo beslist om zich te 
verenigen en te opereren vanuit het in het leven geroepen 
‘Levenshuis’: een plaats waar je terecht kan met allerlei le-
vensvragen, van vóór conceptie tot het levenseinde. Het 
Levenshuis is gelegen in de Koningin Elisabethlaan 92 in 

Brugge. Iedereen is er welkom. Elke woensdag kan je bij 
LEIF West-Vlaanderen terecht voor informatie, advies en 
consultatie. Op donderdagavond kan je bij CGSO Brugge 
terecht met allerlei vragen. Daarnaast zijn beide diensten 
steeds bereikbaar via mail en telefoon. Alle informatie, 
het persbericht en de persmap van 26 februari vind je via 
www.levenshuis.nu.

LEIF West-Vlaanderen bereiken: 050 34 07 36
 leif@levenshuis.nu

Marleen Temmerman wint Prijs Vrijzinnig humanisme
Professor-gynaecologe en oud-senator Marleen Temmerman (SP.A) won de dertiende Prijs Vrijzinnig Humanisme. Dit we-
gens haar "jarenlange inzet op wereldwijd vlak voor rechten, gezondheid en emancipatie van vrouwen, gekenmerkt door 
een gedreven en bescheiden persoonlijke stijl". De Prijs Vrijzinnig Humanisme wordt elke twee jaar toegekend. De vorige 
laureaten zijn onder anderen Hein Picard, Karel Poma en Etienne Vermeersch.

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 21 juni 2013, op de Internationale Dag van het Humanisme, in het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel. De prijs is een beeld van onze eigenste Paul Baeteman, hij stond in de kijker in een vorige 
editie van De Sprokkel. Paul is ex-voorzitter is van HVV West-Vlaanderen. 
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de kijk van...
jean-Marie

de schoolbanken heb ik al 35 jaar geleden achter me gelaten. een ge-

weldige tijd. Bij de diploma-uitreiking noemde de toenmalige directeur 

onze klas de meest mondige, rebelse maar ook de meest hechte die hij 

ooit had meegemaakt. 

Verantwoordelijkheid 
kan je vragen, nemen, 
maar geven kan je die 
nooit. want wat als die 
niet wordt opgenomen?

Foto: Els Deneir

Op geregeld tijdstip komen we nog steeds met een paar samen. 
Bij een natje en een droogje worden de dagdagelijkse problemen 
van dichtbij en verweg besproken. Niet dat aan ons grote wereld-
verbeteraars zijn verloren gegaan, maar toch is het soms jammer 
dat de oplossing waar ons ‘bendigie’ toe komt, niet effectief uit-
gewerkt wordt.

Hoe gelijklopend we de leerstof ook verwerkten en hoe eens-
gezind we tijdens onze jaren in het Athe-
neum ook waren, daarna zijn we zeer ver-
schillende wegen opgegaan. Gaande van 
het leiden van een bedrijf met meer dan 
20 werknemers, over er voor te zorgen 
dat de dagelijkse bestellingen tijdig klaar 
zijn en de volgende dag perfect geleverd 
worden, tot hij die er voor zorgt dat de 
straat niet zonder elektriciteit komt te zit-
ten als je ’s avonds het licht aansteekt. We 
hebben ook - al zijn daar in de loop van 
jaren bij enkelen wijzigingen gebeurd - een 
gezin dat we mee draaiende moeten hou-
den. Die verantwoordelijkheid hebben we 
genomen. Soms gevraagd en ja, die ene 
keer ook opgeëist. Zaken waarvoor we 
ook bereid zijn verantwoording af te leg-
gen als ons daar om gevraagd wordt.

Maar waar zou de verantwoordelijkheid liggen van een Stephen 
Odell toen die in zijn amper twintig seconden durende boodschap 
dat Ford Genk moest sluiten, meer dan 5000 (vijfduizend!) gezin-
nen naar de werkloosheidssteun verwees? Zou hij aan de impact 
gedacht hebben toen hij zonder emotie die beslissing voorlas? 
Mensen die met een torenhoge hypotheek nog jarenlang moeten 
betalen om toch maar een eigen huis te hebben. Of zij die al 
een aantal jaren meedraaien en straks hun studerende kinderen 
voortgezet onderwijs willen laten volgen en hun betere toekomst 
op kot willen zien voorbereiden. Of gaat zijn verantwoordelijkheid 
eerder naar de Amerikaanse hoofdzetel in Detroit en de aandeel-
houders wiens enige kopzorg het is hoe groot het winstdividend 
zal zijn. Met in het achterhoofd de wetenschap dat toen Renault 

Vilvoorde sloot, datzelfde automerk amper twee maanden later 
alweer op nummer 1 stond in België. Eén en dezelfde pennentrek 
en toch twee heel verschillende verantwoordelijkheden.

Of wat dan gedacht van Lance Armstrong? Al die tijd bejubeld en 
geprezen om zijn tourzeges. Met na iedere nieuwe knalprestatie 
het obligate verhaal van zijn overwonnen kanker. We weten intus-
sen wel beter. Hij is minstens medeorganisator van het meest 

ingenieus opgezette dopingsysteem uit de 
wielergeschiedenis. Rond het wielrennen 
heeft en zal altijd de geur van doping han-
gen. Het is blijkbaar een milieu waarbij de 
drempel om naar prestatiebevorderende 
middelen te grijpen bijzonder laag is. Wel 
die Armstrong en zijn ganse hofhouding 
is er verantwoordelijk voor dat de huidige 
generatie renners - we hebben er ook één 
in de familie - nog steeds met een argwa-
nende blik bekeken wordt bij een zege. Al 
laat het al enkele jaren ingevoerde bloed-
paspoort zeer weinig ruimte tot sjoemelen.

Maar terug naar de eigen verantwoorde-
lijkheid. Ik verwees al naar de zorg voor 
het gezin. Ieder van ons vult de opvoeding 

natuurlijk op eigen wijze in. Maar of je nu kiest voor een strenge of 
zachtere educatie, het volgende is op ieder van ons van toepas-
sing. Verantwoordelijkheid kan je vragen, nemen, maar geven kan 
je die nooit. Want wat als die niet wordt opgenomen? In het ver-
loop van de opvoeding neemt de verantwoordelijkheid van ons 
als ouder af en neemt die van de kinderen toe. Zo leert men voor 
zijn keuzes de consequenties die daaruit kunnen voortvloeien, 
opnemen. En we weten allemaal dat dit gepaard gaat met vallen 
en opstaan. En de grootste misvatting hierbij is dat we te vlug 
denken en wensen dat onze kroost al ‘oud en wijs’ genoeg is. Nu 
nog bemerk ik dat voor het nemen van een beslissing ik soms bij 
mezelf te rade moet gaan. Eens goed nadenken. Geduld hebben. 
Dus dat belerend vingertje om er het jonge geweld op te wijzen 
hoe onverantwoord ze wel niet zijn heb ik al (heel) lang achter-
wege gelaten.
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Uitgelicht

Pleeggezinnen gezocht!
Opvang vzw: vrijzinnige dienst voor pleegzorg

Opvang vzw is een dienst voor pleegzorg die kinderen 
in pleeggezinnen plaatst en begeleidt. Soms kunnen ou-
ders niet garant staan voor de opvoeding van hun kin-
deren. Dan biedt de tijdelijke plaatsing in een pleeggezin 
een uitkomst. Medewerkers van Opvang begeleiden de 
plaatsing van het begin tot het einde.
 
Dubbele erkenning
Opvang vzw is erkend in het kader van de Bijzondere 
Jeugdbijstand én als dienst voor Gezinsondersteunende 
Pleegzorg (Kind & Gezin). De eerste erkenning laat ons toe 
om minderjarigen die in een problematische opvoedings-
situatie opgroeien in een pleeggezin te plaatsen en te be-
geleiden. Dankzij de tweede erkenning doen we dat ook 
preventief. Zo voorkomen we dat een opvoedingssituatie 
echt uit de hand loopt.

De plaatsing gebeurt in een gezin dat met het pleegkind 
(en ouders, familie, vrienden of kennissen) nog geen con-
tact had. Dit noemen we het bestandsgezin. Was er wél al 
een band met het pleegkind? Dan noemen we de plaatsing 
een netwerkplaatsing.

Gegarandeerd onafhankelijk
Opvang vzw werkt vanuit een vrijzinnige, humanistische vi-
sie. We zijn dus volledig onafhankelijk van elke godsdienst 
of kerk. Onze visie vertaalt zich duidelijk in onze werking: 
we staan open voor álle hulpvragen en pleeggezinnen. 
Ook anders samengestelde gezinnen komen in aanmer-
king, zoals alleenstaanden of homoseksuele koppels. Om-
gekeerd verwachten we dat pleeggezinnen respect heb-
ben voor de eigenheid en opvattingen van het pleegkind 
en zijn familie. 

De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat centraal. 
Het moet alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot 
een vrije, solidaire, zelfverantwoordelijke persoonlijkheid, 
met respect voor andere mensen. Dwang, straf of schuld 
zijn onaanvaardbaar. Opvoeding betekent voor ons het 
kind helpen om in de samenleving zijn weg te vinden, op 
basis van begrip en overtuiging. Opvoeding betekent ook 
duidelijke grenzen leggen, en zelf het goede voorbeeld ge-
ven. 

Met welk soort vragen kunt u bij Opvang vzw terecht?
Onze belangrijkste opdracht als Dienst voor Pleegzorg is 
minderjarigen in pleeggezinnen plaatsen en opvolgen. 
Waarom een plaatsing? Omdat het kind of de jongere om-
wille van moeilijkheden thuis beter een tijdje in een ander 
gezin woont. Dat andere gezin noemen we een pleegge-

zin. Soms kent het 
kind het pleeggezin 
- het zijn familieleden, 
vrienden of buren. 
Maar er zijn ook men-
sen die een minderja-
rige opvangen waar-
mee zij vooraf geen 
enkele band hadden.

Welke soort opvang? 
Dat hangt af van de 
situatie. We werken met 
korte of langdurende plaatsingen, crisisopvang, depan-
nage, onderbroken plaatsingen, weekend- en vakantie-
plaatsingen. 

Over welke kinderen gaat het?
Opvang vzw begeleidt plaatsingen van minderjarigen: ba-
by’s, kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren. Soms 
worden meerdere kinderen in hetzelfde pleeggezin ge-
plaatst, bijvoorbeeld broers en zussen.

Een plaatsing gebeurt alleen als de ouders door proble-
men hun kinderen niet meer kunnen verzorgen. Vaak zijn 
die problemen tijdelijk. 

Wie zijn onze opdrachtgevers?
Meestal geeft een comité voor Bijzondere Jeugdzorg of 
een jeugdrechtbank ons de opdracht om een plaatsing in 
een pleeggezin te begeleiden. Het gaat dan om ‘Proble-
matische Opvoedingssituaties’, kortweg POS, waarbij een 
combinatie van problemen de ontplooiingskansen van de 
minderjarige ernstig in het gedrang brengt.

Is de jeugdrechter tussengekomen, dan volgt een gedwon-
gen plaatsing. Een plaatsing in opdracht van een comité 
voor Bijzondere Jeugdzorg gebeurt met de medewerking 
van de betrokkenen.

Soms komen ouders, of hun vertrouwenspersoon, zelf 
naar Opvang vzw. Ze hebben tijdelijke problemen, waar-
voor een oplossing op korte termijn in het vooruitzicht is. 
Vaak biedt een gedeeltelijke opvang al soelaas. We noe-
men dit Gezinsondersteunende Pleegzorg. Deze formule 
kan alleen voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, of die 
nog op de lagere school zitten.

Voorbeelden van Gezinsondersteunende Pleegzorg: zie-
kenhuisopname van een van de ouders of van een alleen-

Opvang vzw  Dienst voor Gezinsondersteunende Pleegzorg    Kind & Gezin  Kind is koning V
U

 
J

o
h

a
n

 
V

a
n

 
d

e
r

 
S

y
p

t
,

 
T

e
n

d
e

r
s

t
r

a
a

t
 

1
4

,
 

9
0

0
0

 
G

e
n

t

Gezocht:
PLEEGOUDERS!
www.opvang.be of gratis nummer 0800-30181

•

Paula (32j.) en Luc (35j.) zijn pleegouders bij Opvang

‘‘Sinds enkele weken verblijft Harry (8j.) bij ons. Harry’s ouders zijn uit 
elkaar. Zijn mama heeft tijd nodig om de scheiding te verwerken. Over 
twee weken gaat Harry gewoon terug bij zijn mama wonen.’’
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Uitgelicht

staande ouder, crisissituatie bij echtelijke problemen, acuut 
huisvestingsprobleem, ...

Wie zijn onze pleeggezinnen?
Pleeggezinnen zijn geen supermensen. Het zijn wél men-
sen die een ernstig engagement aangaan. Want een pleeg-
kind in uw gezin opnemen, is niet vrijblijvend. Er zijn ook 
een aantal wettelijke voorwaarden (attest van goed gedrag 
en zeden, medisch attest, …). Daarover leest u meer op 
onze website.

Vaak heeft het pleeggezin geen enkele band met het kind 
of de jongere. We noemen dit een bestandsgezin. Het ge-
zin formuleert tijdens de selectieprocedure een aanbod 
(leeftijd, soort opvang, aantal kinderen, …) dat dan verder 
besproken wordt. Toch blijft de nood aan mensen die be-
reid zijn om een pleegkind tijdelijk in hun gezin op te ne-
men, zeer groot.

Soms heeft het pleeggezin wél al een relatie met het kind. 
Het zijn bijvoorbeeld familieleden, vrienden of buren. Dit 
noemen we een familie- of netwerkgezin. 

Criteria voor pleegzorg
Volgende vaardigheden vinden we bij pleegouders heel be-
langrijk:
• openheid en duidelijkheid in contacten;
• als team samenwerken - ouderschap en verantwoorde-

lijkheid delen;
• kinderen helpen om een positieve kijk op zichzelf te ont-

wikkelen;
• het gedrag van kinderen kunnen veranderen zonder hen 

pijn te doen;
• de effecten van pleegzorg inschatten op de eigen situ-

atie;
• respect opbrengen voor de keuzes van anderen.

Op het einde van de selectiegesprekken willen wij weten of 
een goede samenwerking mogelijk is - met een pleegzorg-
begeleider én met de ouders van het pleegkind. Besluiten 
we om samen te werken? Dan ronden we de selectie af 
met een samenwerkingsovereenkomst, waarin we de af-
spraken en het aanbod van het pleeggezin vastleggen. 

Elke pleegouder krijgt per dag een kostenvergoeding. Dat 
schommelt afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind 
tussen ongeveer 12 € en 20 € per pleegzorgdag. De be-
dragen zijn vrij van belastingen en er worden geen sociale 
zekerheidsbijdragen op afgehouden. Bovenop de kosten-
vergoeding ontvangen pleegouders in de meeste gevallen 
ook de kinderbijslag voor het pleegkind. 

Hoe komt een plaatsing tot stand?
Bij een vraag tot plaatsing, wordt eerst uitgezocht of pleeg-
zorg wel het juiste antwoord is. Daarna wordt onderzocht 
onder welke voorwaarden het kind in een gezin kan ge-
plaatst worden. Pas dan kijken we of er een geschikt gezin 

voorhanden is.
Als een pleeggezin voor de plaatsing in aanmerking komt, 
dan worden concrete afspraken gemaakt en wordt de 
plaatsing voorbereid met alle betrokkenen: het kind, de ou-
ders (familie), het pleeggezin, de doorverwijzende instantie, 
de medewerker van de dienst, … 

Zoals reeds vermeld ontvangt elk pleeggezin binnen jeugd-
bijstand een vergoeding voor de pleegzorg vanuit het Mi-
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap van bijna 500€ per 
maand.

Welke soort plaatsingen bestaan er?
We kunnen plaatsingen op verschillende manieren indelen. 
Dit is de meest gangbare indeling:
• Crisisopvang: er is onmiddellijk een uithuisplaatsing no-

dig. Er is weinig tijd voor overleg, en nauwelijks kans tot 
voorbereiding. De opvang duurt in principe heel kort.

• Onthaal en weekend- en vakantieopvang: op geregelde 
tijdstippen is er voor enkele dagen opvang nodig.

• Kortdurende opvang: opvang van enkele dagen tot 
maximaal drie maanden.

• Langdurige opvang: de opvang zal vermoedelijk langer 
dan drie maanden duren.

Meer informatie? 
Heeft u interesse om als pleegouder met Opvang samen te 
werken, kent u mensen die daar belangstelling voor heb-
ben of wilt u gewoon meer informatie over onze werking, 
contacteer ons gerust via ons (gratis) telefoonnummer 
0800-30181. U wordt rechtstreeks verbonden met de af-
deling van Opvang in uw buurt. 

Meer informatie vindt u op onze website: www.opvang.be

weSt-VLaanderen Ruddershove 4
 8000 Brugge
 tel. 050 32 72 70
 e-mail brugge@opvang.be
 diensthoofd Jan Goes

antenne kortrijk Izegemsestraat 412
 8501 Heule
 tel. 056 22 52 85
 e-mail kortrijk@opvang.be
 verantwoordelijke
 Tinne De Smet

Johan Van der Sypt, directeur
Luc Notredame, voorzitter Raad van Bestuur
Remi Baekelmans, erevoorzitter

Jan Goes, diensthoofd West-Vlaanderen
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jong & vrijzinnig
op bezoek bij het 6de leerjaar van Basisschool w’ijzer

De leerlingen van het 6de leerjaar uit het GO! Diksmuide 
Basisschool W’IJzer kwamen op het idee om zelf eens 
een interview over zedenleer te doen.
Ze dachten na over goede antwoorden, maakten knut-
selwerkjes en gingen samen op de foto.

waarover leren jullie tijdens de lessen zedenleer?
We leren hoe we ruzies kunnen oplossen en dat je niet 
mag pesten. We leren ook over hoe je samen moet leven. 
Wat er gebeurt in de wereld en in ons land.

Dit jaar doen we ons Lentefeest en daarvoor oefenen 
we met veel plezier.

wat doen jullie allemaal in de lessen?
Soms leest de juf een verhaaltje voor en wij mogen dan 
onze mening geven. We maken ook werkblaadjes en soms 
mogen we er iets bij tekenen. 
We mogen ook toneeltjes spelen of een leuke quiz oplossen.

hoeveel mannetjes staan er naast de fakkel?
Zes.
Drie aan elke kant.
Vrijzinnigen geloven niet in een god maar in de mensen 
zelf. We proberen er te zijn voor elkaar. De mannetjes ge-
ven elkaar een hand.

welk onderwerp vond je het leukst?
Gezellig samen praten en leuke dingen doen, ik vind bijna 
alle lessen leuk. We leerden zelf kleren maken van kranten-
papier. Recycleren is goed voor het milieu.

wanneer krijgen jullie zedenleer?
We krijgen les op dinsdag en vrijdag voormiddag.

wie is jullie juf en hoe is ze?
Juf Sylvie is niet streng, maar heel leuk ze geeft toffe op-
drachten. Ze is behulpzaam en vriendelijk.

waarom is de fakkel het teken van zedenleer?
Omdat het mensen warmte geeft en ook licht en dat vindt 
iedereen leuk.
De fakkel helpt je te zoeken jezelf te zijn en goede keuzes 
te maken.

wat is het verschil tussen godsdienst en zedenleer?
In godsdienst leer je over god in zedenleer leer je hoe an-
dere mensen leven en dat wij het heel goed hebben. Je 
leert er dat iedereen een eigen mening heeft. Je leert res-
pect te hebben voor andere meningen.

wie deed zijn lentefeest en wat betekende het voor jou?
Er was een clown en die was heel grappig. Samen met 
mijn vrienden mochten we leuke activiteiten doen. We had-
den onze mooiste kleren aan en kregen veel geschenkjes.
Een dag om nooit te vergeten.

heb je iets gekregen?
We kregen een Knubbebeer en een rugzak vol leuke spul-
letjes.

dit jaar zijn jullie terug feestelingen,wat staat er op 
het programma?
We oefenen alvast in de klas. Maar wat het wordt blijft nog 
eventjes geheim,zo kunnen we onze ouders verrassen.
We gaan de ruimte in. Bestaat er buitenaards leven of niet?
Binnenkort gaan we ook ijsschaatsen in het Boudewijn-
park.

Veel groetjes van de fakkelvriendjes uit basisschool 
w’ijzer.

Reporters die meewerkten aan dit artikeltje:

Mara, Camille, Viktor, Luna, Jana, Dirk, Michiel, Robbe, Haider, 

Sam, Nymphe, Gillian, Nienne, Marie en juf Sylvie Osstyn.
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Om de zoveel tijd zien we in het nieuws berichten opduiken 
over probleemjongeren. We zien onder meer artikels in het 
kader van het huidige overlast- en GAS-debat, de spijbelpro-
blematiek, de sector bijzondere jeugdzorg, straatcriminaliteit, 
enz., maar zelden wordt eenduidig gedefinieerd wat men pre-
cies bedoelt met het concept ‘probleemjongeren’. 

Nicole Vettenburg spreekt over maatschappelijke kwetsbaar-
heid1: een risico om als individu of bevolkingsgroep vooral en 
steeds opnieuw in contact te komen met de negatieve en 
sanctionerende aspecten van maatschappelijke instellingen 
- onderwijs, justitie, arbeidsmarkt, hulp- en dienstverlening, 
enz. - en aldus minder te genieten van het positieve aanbod 
van deze instellingen. Concreet gaat het om jongeren die bij-
voorbeeld vaak gedisciplineerd worden op school, van school 
gestuurd worden, in aanvaring komen met de politie en even-
tueel maatregel(en) opgelegd krijgen door de jeugdrechter, 
ontslagen worden uit een eventuele tewerkstelling, gesanctio-
neerd worden door instellingen als de RVA of het OCMW, enz. 

Essentieel is het ontstaan van een gebrek aan sociale bindin-
gen en sociaal kapitaal. Vaak begint dit reeds vroeg in de kin-
dertijd, met in het bijzonder op het moment dat kinderen naar 
school beginnen te gaan. Waar de meeste kinderen zonder 
al te veel problemen een positieve band opbouwen met hun 
school, gaat het voor maatschappelijk kwetsbare kinderen 
vaak heel wat moeilijker. De school ervaart dan een kloof tus-
sen de eigen visies en culturen enerzijds en die van de jongere 
en zijn omgeving anderzijds, waarbij maatschappelijk kwets-
bare kinderen - bewust of onbewust - anders benaderd wor-
den. Cultuur mag hierbij in de ruime betekenis van het woord 
geïnterpreteerd worden en heeft betrekking op waarden, nor-

men, attitudes, overtuigingen, omgangsregels, kledijgewoon-
ten, denkpatronen, enz. Dit zorgt ervoor dat maatschappelijk 
kwetsbare kinderen zich minder of niet aanvaard gaan voelen 
op school, een laag zelfbeeld ontwikkelen, zich minder gaan 
inzetten voor schooltaken dan andere kinderen en dus slech-
ter gaan presteren en zichzelf bovendien minder geneigd zien 
om de tuchteisen van de school na te leven, waardoor deze 
kinderen frequenter gestraft worden. Daaropvolgend gaat 
men vaak steun zoeken bij individuen of groepen met dezelf-
de negatieve ervaringen en zich afzetten tegen de gangbare 
waarden en normen in de maatschappij. Men komt terecht in 
een negatieve spiraal, waarbij men ook negatieve ervaringen 
opdoet tijdens contacten met andere maatschappelijke instel-
lingen dan het onderwijssysteem.

Naar mijn inzien is werken met maatschappelijk kwetsbare 
jongeren de verantwoordelijkheid van de samenleving als ge-
heel. We moeten streven naar een herstel van sociale bindin-
gen tussen maatschappelijk kwetsbare jongeren enerzijds en 
burgers en maatschappelijke instellingen anderzijds. Sociaal 
werkers kunnen hier een belangrijke rol in spelen door een 
signaalfunctie op zich te nemen, het helpen overbruggen van 
de voormelde cultuurkloven en maximaal in te zetten op een 
klimaat van dialoog en wederzijds begrip. Maar ook krachtge-
richt en emanciperend werken is belangrijk, opdat jongeren 
ook zelfstandig hun plaats leren vinden in de samenleving. 
Tegelijkertijd is het de taak van de overheden om te investe-
ren in een voldoend uitgebouwd netwerk van goed werkende 
maatschappelijke instellingen, opdat niet alleen remediërend, 
maar ook preventief aan de slag gegaan kan worden met 
maatschappelijk kwetsbare jongeren. Concreet betekent dit 
het creëren van een maatschappij, waarin gelijke onderwijs-
kansen, kwalitatieve tewerkstellingsmogelijkheden, goed wer-
kende sociale voorzieningen, een rechtvaardig justitieel sys-
teem, een aangename en gezonde leefomgeving, respect en 
verdraagzaamheid, enz. centraal komen te staan. 

Sophie Maricau
Werkzaam als coördinator Drugbeleid 
bij het stadsbestuur Oostende

Probleemjongeren, 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid! 

Zien en denken

Visietekst

naar mijn inzien is werken
met maatschappelijk 
kwetsbare jongeren
de verantwoordelijkheid van
de samenleving als geheel.

1 Voor meer informatie over de maatschappelijke kwetsbaarheidstheorie, zie 
onder meer het boek ‘Van kattenkwaad en erger: actuele thema’s uit de 
jeugdcriminologie’ van Peter Goris en Lode Walgrave (Red.). 
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Activiteiten in de regio

Bezoek tentoonstelling de andere academie
datum vrijdag 29 maart 2013 

t.e.m. zondag 28 april 2013

Uur 15u tot 18u

Locatie keunekapel,

h. Christiaenlaan 4,

8670 Sint-idesbald 

Discipline: verschillende disciplines. Vernissage is op donderdag 28 maart 2013. 

info raymond Van duüren - 058 51 30 50

discussienamiddag “zin of onzin van godsdiensten”
datum donderdag 18 april 2013

Uur 14u30

Locatie de Brug, ter duinenlaan 

32, 8670 koksijde

Prijs € 2,50

Na een korte inleiding door de heer Hugo Vangheluwe wordt een open gesprek 

gevoerd met de deelnemers en wordt op hun vragen ingegaan. In de prijs is koffie 

inbegrepen.

info Maurits de Picker - 058 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be

op zondag in gesprek met… anne-Flor Vanmeenen
datum zondag 21 april 2013

Uur 11u

Locatie de Brug, ter 

duinenlaan 32, 8670 koksijde

Prijs iedereen welkom

Anne-Flor Vanmeenen, vrijzinnig humanistisch con-

sulent, komt spreken over Pijn - een knooppunt van 

lichaam, geest, omgeving en cultuur. Ze geeft toe-

lichting bij het begrip ‘pijn’ en de vele invloeds- en 

ontstaansfactoren. 

info Bob rossel - robert.rossel1@telenet.be of Marc Van Muylem - vanmuylem@skynet.be

erfgoeddag “Stop de tijd”
datum zondag 21 april 2013 Uitstap naar Antwerpen. Meer informatie kan u verkrijgen op aanvraag.

info Maurice Bellefroid - 058 23 60 56 - info@willems fondsnieuwpoort.be

Vlasfabriek hondschoote
datum zondag 21 april 2013

Uur 14u tot 22u

Verzamelen Marktplein

hondschoote (Frankrijk)

Bezoek aan de vlasfabriek te Hondschoote, gevolgd door een bezoek aan de 

andere bezienswaardigheden in het stadje. Ter afsluiting van de namiddag volgt 

een diner. 

info Leley Verpoorte - 0475 66 53 82 - leslie.verpoorte@jlseagull.be

10



Activiteiten in de regio

Lentefeest
datum zaterdag 27 april 2013

Uur 10u

Locatie C.C. Casino, 

casinoplein 10/11, 

8670 koksijde

Lentefeest voor de kinderen uit het 1ste leerjaar die niet-confessionele zedenleer 

volgen. Optredens van de kinderen, gevolgd door een vrijzinnige plechtigheid met 

bezinningsmoment. 

info Françine wandelaere - 058 51 71 85

Voettocht doorheen het slagveld van de Peene
datum zaterdag 27 april 2013

Uur 15u - 17u

Verzamelen Sint-Maartensplein 

(markt), 8680 koekelare

Locatie kerk van Zuidpeene is 

start- en aankomstplaats

Prijs iedereen is welkom

Jaarlijks (sedert 1977) herdenking van de slag bij Cassel (11/4/1677) waardoor 

wat wij Frans-Vlaanderen noemen definitief een deel van Frankrijk werd. 

info andré Laveyne - 051 58 07 41 - 0485 58 97 97

karaoke-avond
datum vrijdag 3 mei 2013

Uur 20u

Locatie VoC westhoek,

Veurnelaan 109, 8670 koksijde

Karaoke-avond met singstar

info andries Vleminckx - 0486 33 19 55 - an3s_vleminckx@hotmail.com 

Prima Vera Concert
datum dinsdag 7 mei 2013

Uur 20u00

Locatie C.C. Casino, 

Casinoplein 11,

8670 koksijde 

Prijs voorverkoop € 15,00

Prijs aan de kassa € 20,00

Het Chamber Orchestra “Seranada” (Lugansk – Ukraïne) spelt uit het werk van 

W.A. Mozart, S. Barber, A. Vivaldi, B. Britten, E. Grieg, P.I. Tschaikowski, Lennon 

en Mc. Cartney, A. Piazolla, Ukraïnse volksmuziek en Belgische creaties. 

Dirigent: Hedwig Swimberghe

Benefietavond ten voordele van de “Vrienden der Blinden” - Koksijde.

info Maurits de Picker - 058 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be

Lentefeest
datum donderdag 9 mei 2013

Uur 11u-13u

Locatie Gemeentelijke 

Feestzaal de Balluchon, 

Moerestraat 16, 8680 koekelare

Prijs leden € 5,00 

Prijs niet-leden € 10,00

Lentefeest voor de kinderen uit het 1ste leerjaar die niet-confessionele zedenleer 

volgen in de scholen uit de regio Koekelare-Diksmuide-Gistel-Oudenburg. Optre-

dens van de kinderen, gevolgd door een vrijzinnige plechtigheid met bezinnings-

moment. Receptie (per inschrijving). 

info andré Laveyne - 051 58 07 41 - 0485 58 97 97 - andre.laveyne1@telenet.be
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Activiteiten in de regio

Vierdaagse ergoedreis naar de orne, normandië
datum donderdag 9 mei 2013 

t.e.m. zondag 12 mei 2013

Van paarden, middeleeuwse steden, kuuroorden, calvados en kant… Deze reis 

is reeds volgeboekt.

info Maurice Bellefroid - 058 23 60 56 - info@willemsfondsnieuwpoort.be

Bezoek tentoonstelling Martina träger
datum donderdag 9 mei 2013 

t.e.m. dinsdag 21 mei 2013

Uur 15u tot 18u

Locatie keunekapel, 

h. Christiaenlaan 4,

8670 Sint-idesbald

Discipline: schilderkunst & keramiek. De tentoongestelde werken van Martina 

Träger worden geplaatst onder de titel “Relever”. Een reeks waar het lichaam 

al dan niet gestileerd steeds aanwezig is. De toeschouwer ontdekt er een eigen 

beeld met uiteindelijk als enige doel, dat men zich uitgenodigd voelt om van dicht-

bij ernaar te gaan kijken.

info raymond Van duüren - 058 51 30 50

de Groote Vakantie
datum vrijdag 10 mei 2013

Uur 20u15 

Locatie VLC de Geuzetorre, 

kazernelaan 1, 8400 oostende

Het kernonderwerp van de theatertekst is een waardig levenseinde, een onder-

werp dat bijzonder actueel is en blijft. Het is echter allerminst een donker stuk 

omdat auteur Edgard Eeckman er expliciet voor koos om het onderwerp met veel 

humor te benaderen. VLC De Geuzetorre

info huisvandeMens diksmuide - 051 55 01 60 - diksmuide@deMens.nu

Feest Vrijzinnige jeugd
datum zondag 19 mei 2013

Uur 10u

Locatie C.C. Casino, 

casinoplein 10/11, 

8670 koksijde

Feest Vrijzinnige Jeugd voor de kinderen uit het 6de leerjaar niet-confessionele 

zedenleer. Optredens van de kinderen, gevolgd door een vrijzinnige plechtigheid 

met bezinningsmoment. 

info Fançine wandelaere - 058 51 71 85

Feest Vrijzinnige jeugd
datum zondag 19 mei 2013

Uur 10u

Locatie Casino-kursaal, 

Monacoplein, 8400 oostende

Feest Vrijzinnige Jeugd voor de kinderen uit het 6de leerjaar niet-confessionele 

zedenleer. 

Thema: EXTRAVAGANSA, een cryptische benadering voor “Het kind treedt naar 

buiten, verlaat zijn kindertijd en komt in contact met de grote wereld waarin het 

samen met anderen aan zijn toekomst werkt”.

Comité voor het 

Feest van de Vrijzinnige 

Jeugd Oostende

info Steven dudal - 059 51 63 95 - hvv.westvl@skynet.be 

12



Activiteiten in de regio

Coudenberg Brussel
datum woensdag 22 mei 2013

Uur 9u - 23u

Verzamelen Station Veurne

Daguitstap naar Brussel. We vertrekken gezamenlijk met de trein vanuit het sta-

tion Veurne. Bij aankomst in Brussel brengen we een bezoek aan Coudenberg 

(voormalig paleis Brussel). Daarna bezoeken we enkele interessante locaties in de 

omgeving. Over de middag genieten we een gezamenlijke middaglunch. 

info Guido Feys - 058 41 20 36 - 0479 61 41 81 - guido.feys@skynet.be

Lezing door dr. Bejamin Biebuyck over Luce irigaray
datum donderdag 23 mei 2013

Uur 14u30

Locatie de Brug, 

ter duinenlaan 32, 

8670 koksijde

Prijs € 2,50

Luce Irigaray is een Belgische filosofe, psychoanalytica, taalkundige en feministe. 

In het jaar 1930 werd ze geboren in de provincie Heneghouwen. Na haar afstude-

ren aan de Katholieke Universiteit Leuven, studeerde zij nogmaals af in Parijs in de 

psychologie. Later promoveerde ze in de linguïstiek en op filosofisch onderwerp.

info Marc Mortier - 0475 97 21 98 - mmortier@base.be

een verrassende kijk op gevangenissen
datum donderdag 23 mei 2013

Uur 20u

Locatie Zaal witte Brug, 

witte Burg, 8670 koksijde 

Prijs leden € 4,00

Prijs niet-leden € 5,00

Lezing door de heer Hans Meurisse, directeur-generaal van het gevangeniswe-

zen over “een ethisch kader, gevormd door opleiding, tewerkstelling, sport en 

cultuur voor de gedetineerde”.

i.s.m. De cultuurfondsen 

Koksijde-Oostduinkerke

info Maurits de Picker - 058 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be

Bezoek tentoonstelling arlette Vereecke
datum vrijdag 14 juni 2013 

t.e.m. zondag 23 juni 2013

Uur 15u tot 18u

Locatie keunekapel, 

h. Christiaenlaan 4, 

8670 Sint-idesbald 

Discipline: schilderkunst. De geluiden, de kleuren en het aanvoelen van onze 

kunst geven de werken van Arlette Vereecke (Oostende) een geheel eigen sfeer. 

De ruimte en de stilte die in de werken liggen geen deze een eigen dromerige 

dimensie mee. Haar schilderijen worden abstracties van beide begrippen. En 

toch, toch blijft de persoon steeds aanwezig, niet alleen in het aanvoelen van de 

toeschouwer, maar evenzeer binnen het schilderij zelf.

info raymond Van duüren - 058 51 30 50

erfgoed - Zomerzoektocht langs het traject van de kusttram: Blankenberge
datum zaterdag 15 juni 2013 

t.e.m. zondag 15 september 

2013

Net als voorgaande jaren organiseert het Willemsfonds een zomerzoektocht 

langs het traject van de kusttram. Meer informatie volgt.

info Maurice Bellefroid - 058 23 60 56 - info@willemsfondsnieuwpoort.be
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Activiteiten in de regio

Zondagmorgenconcert
datum zondag 16 juni 2013

Uur 10u tot 15u

Verzamelen kerkplein, 

8790 haringe

Prijs € 15,00

Concert in de geklasseerde kerk van Haringe. Na het concert is er de mogelijk-

heid om gezamenlijk een lunch te nemen (€ 30,00).

info ivan winnock - 058 31 23 57 - 0477 52 30 10 - ivan.winnock@skynet.be

hoe belangrijk is het verenigingsleven voor mij in onze maatschapij?
datum dinsdag 18 juni 2013

Uur 19u30

Verzamelen VoC westhoek,

Veurnelaan 109, 8670 Sint-

idesbald

Prijs iedereen welkom

Bij de Zahir-gespreksgroepen komen mensen samen om te praten over existen-

tiële thema’s zoals vriendschap, loyaal zijn, leren uit fouten, kantelmomenten in 

het elven, geluk, de zin van alles,… Zo trachten we niet zozeer de waarheid te 

achterhalen maar eerder te leren van de inzichten en de ervaringen van anderen. 

Want vaak is dit de beste manier om te ontdekken hoe je er eigenlijk zelf over 

denkt, waar je zelf staat. 

info Marc Van Muylem - 0498 56 61 30 - vanmuylem@skynet.be 

op zondag in gesprek met… nancy de Maesschalck
datum zondag 30 juni 2013

Uur 11u

Locatie de Brug, ter duinenlaan 
32, 8670 koksijde

Prijs deelname aan de 
voordracht is gratis. 

Met de voordracht “Een moreel consulente bezoekt de gevangenis” wil Nancy De 
Maesschalck de vooroordelen uit de wereld helpen. “Men gaat er, ten onrechte, 
vanuit dat gedetineerden na één derde van hun straf automatisch vrijkomen. Of 
men denkt dat het leven in de gevangenis een pretje is. Ik probeer aan te tonen 
dat lange straffen niet steeds helpen. Ik ontmoet ook veel gedetineerden met hun 
angsten en onzekerheden”.
Deelname na de voordracht aan een afsluitend drankje en hapje (na inschrijving) 
leden: € 5,00, niet-leden: € 10,00

info Bob rossel - 0489 45 16 82 - robert.rossel1@telenet.be of Marc Van Muylem - 0498 56 61 60 - vanmuylem@skynet.be
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huisvandeMens - Lokale vereniging

ja, ik wil

Het is hun grote dag. De muziek start, hun droomplechtig-
heid begint… Een half uurtje later is iedereen tevreden, het 
stel gelukkig… Ik wens hen proficiat en keer huiswaarts, blij 
met het vlotte verloop. Maar hoe kwamen Bart en Julie tot 
hun perfecte dag?
Vier maanden geleden kregen we telefoon in het huisvande-
Mens. Een man, Bart, vroeg meer informatie over een rela-
tieplechtigheid. Ik steek van wal over een plechtigheid die bij 
hen past en uniek is, de inbreng van familie en vrienden, hun 
wensen en verlangens, over de locatie die ze kunnen kiezen… 
Opeens besef ik de stroom aan informatie. Of hij en zijn part-
ner op kennisgesprek wensen te komen. Tijdens het eerste 
gesprek wordt duidelijk dat de plechtigheid niet wordt gekop-
peld aan het burgerlijk huwelijk. Ze wensen aan hun omgeving 
duidelijk te maken dat ze voor elkaar kiezen. Bewust kozen 
ze voor het huisvandeMens. Waarden als vrijheid, gelijkwaar-
digheid en verbondenheid vinden ze belangrijk. En dat onze 
dienstverlening kosteloos is, is leuk meegenomen. 
In onze verdere gesprekken luister ik naar hun verhaal en ver-
langens. Samen stellen we het verloop op. Ze wensen ringen 
uit te wisselen en hun geloften … Aarzelend zie ik Bart kijken, 
maar voor Julie zwicht hij. Ze wensen nog de aanwezigen te 
betrekken, maar hoe? Ballonnen oplaten? Een wensboom? 
Puzzelstukken? Flessen opvissen? Symbolische momenten 
kunnen zolang Julie en Bart hier hun eigen betekenis aan kun-
nen geven. 
Een paar weken voor de plechtigheid krijg ik de teksten van 
vrienden en familie. Zij zorgen voor en luchtige noot met grap-
pige foto’s. Bart en Julie wensen de toon eerder plechtig bij de 
symbolische momenten. Een week voor hun belangrijke dag 
ga ik langs de feestlocatie om een laatste maal het geheel te 
overlopen. Ze kozen voor hun tuin. Maar evengoed konden 
ze gekozen hebben voor een feestzaal, het strand,… Enkele 
weken na de plechtigheid ontvang ik een bedankingskaartje. 
Een vrijzinnig humanistische relatieplechtigheid kan aange-
vraagd worden in het kader van een huwelijk, samenwonen of 
jubileum. Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
het huisvandeMens.   

Ylien Strubbe - Vrijzinnig humanistisch consulent

“ op zondag in gesprek met …”

“Filosoferen met kinderen” een onderwerp waarvoor een 20-
tal geïnteresseerden het gure winterweer trotseerden om op 
zondag 24 februari 2013 naar Peter Algoet, licentiaat en ge-
aggregeerde in de wijsbegeerte, te komen luisteren.

Via een informeel kennismakingsgesprek gaf Peter de aan-
wezigen de basishouding tot en het nut van filosoferen mee. 
Door het aanreiken van een aantal trucs en het duiden van 
enkele mogelijke valkuilen kregen de deelnemers een ba-
sispakket aangereikt om “denken over denken” met een 
houding van niet weten, in gemeenschap met de kinderen / 
kleinkinderen aan de slag te gaan.

Marc Van Muylem
Secretaris HVV Westhoek

huisvandeMens diksmuide Vrijzinnig ontmoetingscentrum
en hVV/oVM westhoek 

hVV/oVM westhoek
contactpersoon: 
Françine wandelaere
kerkhofstraat 11, 8670 koksijde
tel. 058 51 71 85 i Gsm 0478 44 95 27
Francine.wandelaere@gmail.com

huisvandeMens 
esenweg 30, 8600 diksmuide
tel. 051 55 01 60
diksmuide@deMens.nu
www.deMens.nu
openingsuren: ma-vrij 9u-16u30
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Uitgelicht

Moreel consulent voor de zeevisserij

What is a fisherman?

A fisherman is a man with the sky in his eyes
and saltwater in his veins.
A man burned by sun and wind,
with muscles like knotted rope.
A man who knows that every time he leaves
his home harbour, he might seen it never again.
A man who knows the wind and the waters,
and the way of the fish.
Understands them, and even loves them.
Half sailor, half hunter.
A man who works and sweats and freezes
and curses… and laughs aloud at the quick leaping, 
live silver harvest in his net.

Bovenstaande tekst vond ik enkele jaren geleden in een pub 
aan de oever van een rivier aan de oostkust van Engeland. 
Dorine en ik deden een rondvaart met mijn zeilboot, de 
‘Lady Ann’.
De tekst geeft op een eerlijke manier de ware aard van een 
visser weer. Deze aard is een leidraad in de onderstaande 
tekst, waar ik een tipje oplicht van de sluier rond het leven 
van de zeeman en een klein beetje vrijzinnigheid…

Wie ben ik? M’n naam is Patrick Van Craeynest. Ik kom 
uit een echt vissersnest. Mijn vader en twee broers en ik 
hebben vele jaren op zee de kost verdiend als zeevisser.

Een getuigenis:
Ik ben sinds 2003 deeltijds werkzaam als moreel consu-
lent voor de zeevisserij. Ik ben aangesloten bij de dienst 
zeevisserij van het ministerie van Landbouw en Visserij van 
de Vlaamse Gemeenschap. Ik ben geboren in 1956 in een 
vissersfamilie. We waren met zes kinderen thuis waaronder 
vier zonen. Pa was zeevisser, dus het lag in die tijd voor de 
hand dat je deze stiel zou kiezen. De zeevisserij was, en is 
trouwens nu ook nog een financieel lucratieve sector. Het 
‘voordeel’ was dat je als 15 jarige al aan ’t werk kon en in 
een paar jaar de wedde kreeg van een volwassen matroos. 
Als je jong bent trekt het avontuurlijke leven je aan, maar als 
je een relatie begint is de keerzijde van de medaille duidelijk 
voelbaar. Een visser is immers gemiddeld 250 dagen per 
jaar, 24 op 24u op zee. Dit in perioden van 10 tot 12 dagen. 
Als je gehuwd bent en een gezinnetje opbouwt, en je hebt 
als kind je eigen vader amper gezien, dan voel je wel dat 
deze levenswijze een zeer uitgesproken stempel drukt op 
het familiale leven. Het was dus duidelijk dat ik deze stiel, 
hoeveel positieve kanten die ook had, niet zou blijven doen. 
In 1983 kreeg ik de kans om praktijkonderricht te geven 
op een opleidingschip voor de zeevisserijscholen in die tijd. 
Later, in 2000, nam ik de kans te baat om technisch leraar 
te worden in een nautische school. In 2002 solliciteerde ik 
bij UVV voor de bijkomende job als moreel consulent. 

Afhankelijk van mijn andere job als lesgever, ga ik ’s mor-
gens naar mijn bureau op de dienst zeevisserij, gevestigd 
in Oostende. Na het doornemen van mails, eventuele post, 
ga ik naar de kaai waar altijd wel een vissersvaartuig ligt. 
Een korte babbel met de aanwezige vissers (het is een 
kleine gemeenschap, in België zijn nog een 500-tal actieve 
vissers) brengt me algauw terug in de werksfeer van vroe-
ger. Eventuele problemen bespreken, nieuwe afspraken 
maken, kortom een klein signaal geven dat je er bent voor 
hun problemen. 

Mijn andere job als lesgever brengt me ook dagelijks in 
contact met de toekomstige zeevissers, wat natuurlijk al 
een vertrouwensband schept. Hen wegwijs maken in de 
toekomstige werkkeuze, de sociale dienst van de school 
inlichten over de sectorkenmerken, de levenswijze van de 
zeevisser en de problematiek in de sector, behoort tot en-
kele van mijn taken.

Mijn aanwezigheid in tal van commissies, vergaderingen, 
workshops en meetings waarbij de belangen van de visse-
rijsector behartigd worden is een bijkomende en niet onbe-
langrijke taak. Ook de media inlichten over de levenswijze 
en de problematiek van de visserijsector is een blijvende 
opdracht.
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Uitgelicht

Als gewezen zeevisser blijft de zee boeien en is de harde 
leefwereld van de zeeman iets dat mij blijft intrigeren. Als 
ik trouwens de kans krijg vaar ik uit met een schip om de 
confrontatie aan te gaan met de natuur. Want als mens ben 
je in het natuurgeweld van de zee maar en héél klein scha-
keltje. De doelstelling om vissers veiliger te laten werken 
blijft een belangrijk aspect van mijn opdracht; teveel zee-
vissers krijgen ernstige ongevallen op zee met al dan niet 
dodelijke afloop; weten dat je raadgevingen een steentje 
bijdragen tot minder ongevallen geeft heel wat voldoening. 

Een moeilijke werkervaring? Enkele jaren geleden, op de 
voorlaatste dag van ’t jaar, er waaide op dit ogenblik een 
zware westerstorm, werd ik om half één ’s morgens uit 
mijn bed gebeld. De scheepvaartpolitie meldde me dat een 
bemanningslid van een vissersvaartuig dat de haven van 
Oostende binnengevaren was, vermist werd. Onmiddellijk 
begaf ik me in het holst van de nacht naar de haven. In een 
schuilhokje bij de havensluis waren enkele bemanningsle-
den en iemand van de scheepvaartpolitie in gesprek. De 
blikken van de aanwezigen spraken voor zich, de visser 
was nog niet teruggevonden. Na een kort gesprek werd 
duidelijk dat niemand wist waar de vermiste visser verdwe-
nen was. Hij was het laatst gezien een 20 minuten voor het 
schip de haven bereikt had. Hij kon dus ook nog ergens 
aan boord van het schip zijn, of al vertrokken van het schip 
toen men afmeerde! Een extra zoekactie op het schip en 

de aanwezigheid van GSM en portefeuille liet al gauw wei-
nig twijfel over. Glenn was in de korte periode tussen het 
laatste contact met de andere bemanningsleden en de 
aankomst in de haven over boord gegaan…

Ondertussen was een grote zoekactie opgestart en die 
grauwe decembernacht, tussen 01u en 05u blijft me nog 
altijd helder voor de geest: het wachten op resultaat van 
het zoeken, de vragen - hoe kan dit gebeuren - de mach-
teloosheid en verslagenheid en later de triestige melding 
aan de ouders… het zijn ervaringen die in je geest gedrukt 
staan, je voelt je zo onbeholpen, zo terneergeslagen, we-
tende dat men rekent op je steun, blijven woorden zo nut-
teloos…

Later, veel later, 60 dagen na het gebeuren spoelt het stof-
felijk overschot van Glenn aan op het strand van Wendui-
ne…

Deze ervaring blijft de machteloosheid van de mens tegen 
de natuur bevestigen, het blijft gegrift in je geest, het toont 
de hardheid aan van het leven en het bevestigt onze zwak-
te bij erge emotionele gebeurtenissen. Door in die omstan-
digheden leed te kunnen delen, wordt het verzacht, maar 
toch blijft het een moeilijke werkervaring….

Wordt vervolgd in de volgende editie

dat je als visser een beroep kan doen op een moreel 
consulent? 
Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek?

Zou je graag bezoek ontvangen van iemand die gedul-
dig naar je noden, vragen en problemen luistert?

Zou je het op prijs stellen dat iemand je bijstaat in moei-
lijke momenten, bij pijn, verdriet, angst, onzekerheid?

Zou je graag beroep doen op iemand waarop je kan 
steunen als je problemen hebt en die je eigen levens-
houding, je eigen keuze en levensvisie ten volle res-
pecteert?

Vanuit mijn vrijzinnig-humanistische levenshouding sta 
ik als moreel consulent voor de zeevisserij tot je dienst.

Je kan mij uitnodigen voor een gesprek :

Patrick Van Craeynest
tel. 058 23 74 47 of gsm 0485 11 90 94
e-mail: patvacra@hotmail.com 

wiSt je?

Foto’s: Jason Savels & Sarah Bloeiaert
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op 20 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
van het VoC westhoek plaats in zaal de Brug te koksijde

Toen ik op 20 januari uit het raam keek 
bleek de voorspelling van Frank uit te 
komen. Er lag 5 cm sneeuw, de we-
gen waren niet berijdbaar… Glijdend 
en slippend bereikten we de zaal De 
Brug, waar de voorbereidingen reeds 
in volle gang waren. Enkele vrijwilli-
gers waren druk in de weer met het 
sneeuw- en ijsvrij maken van de in-
gang. Spannend wachtten we de eer-
ste aanwezigen op. 

Met mondjesmaat kwamen deze bin-
nengedruppeld. De opkomst was 
groter dan verwacht met zo’n weer. 
Velen bleken net als wij de sneeuw te 
trotseren voor dit gezellig samenzijn. 
Met een Petrus in de hand konden 
alle aanwezigen om twaalf uur luis-
teren naar de speech van de voorzit-
ter. Naar jaarlijkse gewoonte belichtte 
Bob niet alleen de voorbije en komen-
de activiteiten, maar ook haalde hij kri-
tisch uit naar enkele maatschappelijke 
onderwerpen. 

Na de toespraak waagden enke-
le aanwezigen zich aan voorzich-
tige stapjes op een geïmproviseerde 
dansvloer. Om 13u speelde de band 
de laatste noten en werden de laatste 
hapjes van het buffet geproefd… Stil-
letjes aan werd het tijd om voorzichtig 
de blijvende sneeuwval te tarten en 
huiswaarts te keren. 

Ylien Strubbe

Meer foto’s kunnen bekeken worden op: 
www.facebook.be/desprokkel 

VoC westhoek - nieuwjaarsreceptie

Vrijzinnig ontmoetingscentrum
westhoek
Contactpersoon: Bob rossel
Veurnelaan 109, 8670 koksijde
tel. 059 30 65 30 i GSM 0489 45 16 82
robert.rossel1@telenet.be

Voorbije activiteiten
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Lokale vereniging

Een vijftal jaren geleden besloten een aantal propagandis-
ten van het GO! (Gemeenschapsonderwijs) uit de West-
hoek zich aan te sluiten bij hun drie West-Vlaamse zuster-
verenigingen.
Net zoals de ‘Vrienden GO!’ van Brugge, Oostende en 
Roeselare wilden ze jaarlijks een prijs uitreiken aan de leer-
lingen van de basis- en secundaire scholen van het GO!-
Westhoek die zich sociaal verdienstelijk hadden gemaakt.
Inmiddels werd deze prijs reeds vijfmaal toegekend. Dit ge-
beurde telkens tijdens een academische zitting die plaats-
vond in Diksmuide, Ieper en De Panne.
Eind 2012 vonden de bestuursleden van ‘De Vrienden 
GO!-Westhoek’ dat het ogenblik was aangebroken om de 
formule te veranderen.
De basisscholen van het Gemeenschapsonderwijs uit de 
Westhoek werden aangeschreven en verzocht zich te bui-
gen over een schoolgebonden project waaraan de ganse 
school zich zou kunnen wijden en waarin een ethische, so-
ciale en culturele component tot uiting moest komen.
Volgend schooljaar zijn de scholen voor secundair onder-
wijs aan de beurt.
Inmiddels hebben een zestal van de twaalf basisscholen 
hun project bij de inrichters ingediend. Het betreft :

Campus Minneplein  educatief natuurpark Minneplein
BS Langemark  aankoop nieuw materiaal
 en verbeteren speelplaats
BS Poperinge samenwerking met rusthuis
 Proventier
BLO Zillebeke  samenwerking leerlingen met
 autisme en RVT Zonnelied 
BS Veurne kindermusical: 
 Paniek in de snoepfabriek
BS Diksmuide Shelter - project rond geborgenheid

Hiermee hopen zij de prijs van 2.000 EUR in de wacht te 
slepen. De prijsuitreiking zal plaats vinden in de bekroonde 
school.

Annie Decleer
Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs

ethische problemen: opnieuw aan de orde

Dat de georganiseerde vrijzinnigheid zich voortdurend in-
zet voor de bevrijding van de mens uit het keurslijf van de 
historisch gegroeide en uit de godsdienst(en) stammende 
beperkingen is ruim bekend. Het artikel van Jacinta De 
Roeck, directeur HVV, vestigt terecht de aandacht op de 
nog te leveren inspanningen om de euthanasiewet verder 
uit te breiden tot jongeren en dementerende ouderen. (De 
Sprokkel Winter 2013 p.6-7) Aan wie zich verder interes-
seert aan de problematiek van de levensbeëindiging kan 
worden verwezen naar het uitstekende boek “Een goede 
dood. Tien jaar controversiële euthanasiewet” onder de 
redactie van Franky Bussche en Wim Distelmans. VUP-
PRESS 2012, 368p. Een must voor de vrijzinnige morele 
consulenten en de leerkrachten niet-confessionele zeden-
leer, maar ook toegankelijk voor iedereen. De recente po-
lemiek omtrent het samen uit het leven stappen van de 
tweelingbroers is nog niet vergeten. Ook niet het “stand-
punt” van de leider van de Broeders van Liefde (!) die zijn 
kritiek niet spaarde en waarschuwde voor een “cultuur van 
de dood”. Om te vermijden dat men vervalt in karikaturen 
en in vooroordelen is er aanvullende lectuur.
Paul Schotsmans (katholiek theoloog KULeuven en onder-
voorzitter van het Belgisch Raadgevend Comité voor de 
bio-ethiek) publiceerde “In goede handen. Geneeskunde 
en ethiek binnen de kerk vandaag” Lannoo Campus 2012, 
145p. De moeite waard om kennis te nemen enerzijds van 
het standpunt van Rome inzake ethische kwesties en de 
interpretatie in de praktijk in de geloofsgemeenschap.
Tenslotte, om dan terug aan te sluiten bij de “vrijzinnige 
benadering” is er het collectief werk
“Bioéthique: pour un progrès de l’humanité” onder de re-
dactie van Charles Susanne en Georges Sand. Collection 
Hélios Bruxelles 2012, 319 p.
Een aantal professoren en veldwerkers geven er ongeremd 
hun mening. Veel leesgenot.

Marc Mortier
Voorzitter Uitstraling Permanente Vorming

Vrienden van het Go! Uitstraling Permanente Vorming westkust

Uitstraling Permanente Vorming westkust
contactpersoon: Marc Mortier
astridplein 3-401, 8670 koksijde
GSM 0475 97 21 98
mmortier@base.be 

Vrienden van het Go! westhoek
contactpersoon: annie decleer, 
14e artilleriestraat 7, 8600 diksmuide
tel. 058 51 36 33
vriendengo.westhoek@gmail.com
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Lokale vereniging

9 mei 2013 - 11u tot 14u
Cultureel Centrum ‘De balluchon’

Thema: GELUKKIG LEVEN
Gelukkig leven, gelukkig zijn, lijkt ons toch het hoofdelement 
in de leefwereld van een kind, zeker voor een zes- of ze-
venjarige. Geef een kind geluk. Het is met weinig tevreden; 
het is nog geen volwassene die zijn “geluksnorm” steeds 
verder en misschien onbereikbaarder legt. Laat het kind 
nog in zijn illusionaire droomwereld, ZIJN wereld. Zijn wij, 
volwassenen, niet verplicht ons binnen het beschermende 
cocon van de fantasie van het kind aan te passen? Onze 
juffen moraal kozen heel terecht voor dit prachtig thema. 
Het stemt ons, volwassenen, heel terecht tot nadenken. 
Met hun feestelingen bouwen zij rond dit thema een drietal 
“optredens”. Hierbij kan je zien hoe deze kinderen zijn. Zij 
geven iets, zij stralen geluk uit. Wat zeg ik? Soms kijk je 
beter naar het publiek om mama’s, papa’s en vooral oma’s 
en opa’s te zien glunderen… “Het leven” hoeft toch niet al-
tijd gewichtig te zijn? Laat het lentefeest van deze kinderen 
een stap in deze goede richting zijn. 

Wat stelde de Zwitsers-Franse filosoof Jean-Jacques 
Rousseau (18de eeuw) alweer: “L’enfant est bon de nature, 
mais c’est la société qui le rend mauvais”. Een doordenker 
die nu, meer dan ooit, van toepassing is. Laten we met zijn 
allen genieten van de Lente… van het leven.

Freddy Sandra
Bestuurslid OVM Koekelare - Diksmuide

Amper drie dagen officieel lente en daar waren wij al met 
een nieuw geluid. Na de wandelende jazz happening vorig 
jaar, pakte het Comité voor het Feest van de Vrijzinnige 
Jeugd Oostende op 24 maart uit met een heus Iers ape-
ritiefconcert. “Jameson and Power”, “rasechte” Ieren uit 
Antwerpen, brachten ons in het VLC “De Geuzettorre”, Ka-
zernelaan 1 te Oostende, gedurende ruim twee uren een 
palet van Ierse folksongs. The Irish mood werd door het 
organiserend comité extra in de verf gezet met “draught 
Guinness” (is good for you) en aperohapjes met o.a. Cas-
huel blue (Ierse schimmelkaas) met crackers. Uiteraard ga-
ven we ook wijn en fruitsap, trouwens gratis aangeboden 
als de toegangskaart (5 euro) maar betaald was. 

De aanwezigen, zoals gewoonlijk een full house, waarvoor 
dank, genoten van de songs à la Dubliners en van de Guin-
ness van ’t vat met de kaas en crackers. Ons “Céad mile 
fàilte” (duizend maal welkom) werd dan ook ten zeerste 
gewaardeerd. 

Freddy SANDRA
Bestuurslid OVM Koekelare en
Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Oostende.

hVV/oVM regio koekelare - 
diksmuide - Gistel - oudenburg

hVV/oVM regio koekelare - 
diksmuide - Gistel - oudenburg

hVV/oVM koekelare - diksmuide - torhout - Gistel
contactpersoon: andré Laveyne, 
Brugse heirweg 17, 8680 koekelare
tel. 051 58 07 41
andre.laveyne1@telenet.be

hVV/oVM koekelare - diksmuide - torhout - Gistel
contactpersoon: andré Laveyne, 
Brugse heirweg 17, 8680 koekelare
tel. 051 58 07 41
andre.laveyne1@telenet.be

Lentefeest 
koekelare - diksmuide - Gistel - oudenburg

aperitiefconcert 
Feest Vrijzinnige jeugd oostende 

Noteer alvast 19 mei 2013: Feest Vrijzinnige Jeugd 
Oostende in het Casino- kursaal. Aanvang: 10u. 
Thema: EXTRAVAGANSA”, een cryptische benadering 
voor “Het kind treedt naar buiten, verlaat zijn kindertijd 
en komt in contact met de grote wereld” waarin het 
samen met anderen aan zijn toekomst werkt”.

P.S.
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willemsfonds koekelare

willemsfonds koekelare
contactpersoon: andré Laveyne,
Brugse heirweg 17, 8680 koekelare
tel. 051 58 07 41
andre.laveyne1@telenet.be

Willemsfonds Koekelare is zijn 78ste werkjaar begonnen en 
er staat weer heel wat op het programma.

Op 2 februari 2013 werd voor de zoveelste keer naar 
Harelbeke getrokken om er de apotheose van de jaarlijkse 
Dag van het Woord te gaan bijwonen. Daar werd weer 
gedurende twee uren een spetterende mix van theater, 
muziek en dans gebracht door de verschillende klassen 
van de stedelijke academie.

Op dinsdag 19 maart gaat om 20u het 2de huldeconcert 
Stefaan Brusseel door in het VLC de Geuzetorre te 
Oostende. Dit is een eerbetoon aan de gewezen 
voorzitter van het Provinciaal Verbond van Westvlaanse 
Willemsfondsafdelingen. Stefaan was in hart en nieren een 
liefhebber van de klassieke muziek. Hij was ook een goede 
vriend en daarom mag WF Koekelare op dit huldeconcert 
niet ontbreken.

Op woensdag 27 maart om 14u gaan we dan voor de eer-
ste keer naar buiten en bezoeken we het fort Napoleon in 
Oostende. Dit fort, gebouwd in de napoleontische periode, 
was bedoeld om een oogje in het zeil te houden over de 
zee, meer bepaald richting Engeland.

Op zaterdag 27 april gaat om 15u voor de 37ste keer de 
zwijgende voettocht doorheen het slagveld van de Peene 
door. Deze voettocht herdenkt de slag van 11 april1677 bij 
Cassel waarbij wat wij nu Frans-Vlaanderen noemen defi-
nitief een deel van Frankrijk werd. In 1977 werd een comité 
van de Peene opgericht waarvan ons betreurde bestuurslid 
Raf Seys een drijvende kracht was. De eerste voettocht, 
300 jaar na de bewuste veldslag, kende zo’n groot succes 
dat deze jaarlijks wordt ingericht op de 4de zaterdag van 
april.

Afwisselend vertrekt die Noordpeene of in Zuidpeene; dit 
jaar in Zuidpeene.

In augustus brengen we dan een bezoek aan de oude 
kaasmakerij in Passendale en aan Tyne Cot Cemetary. De 
datum ligt nog niet vast maar verschijnt in de kalender van 
de volgende Sprokkel.

Op zaterdag 31 augustus gaat in Harelbeke de provinci-
ale dag van Willemsfonds West-Vlaanderen door. Over dit 
dagvullend programma hebben wij nog geen informatie 
ontvangen maar die zal ook verschijnen in de kalender van 
het volgende nummer.

Op dinsdag 8 oktober wordt voor de 25ste keer de Remi 
Devisscher Willemsfondsprijs uitgereikt. Remi Devisscher 
is 50 jaar lang de bibliothecaris van de bibliotheek van Wil-
lemsfonds Koekelare geweest. Die vond haar onderkomen 
in het bovenzaaltje van de wijkschool van het GO ‘De Toe-
komst’. Nooit werd daarvoor iets aangerekend voor huur, 
verwarming en verlichting. Toen de WF bibliotheek in de 
gemeentelijke bibliotheek opging en verhuisde werd als 
dankbetuiging voor het jarenlange kosteloze verblijf een 
jaarlijkse prijs, onder de vorm van didactisch materiaal of 
speelgoed, aan de kleuters van ‘De Toekomst’ geschon-
ken.

Op zaterdag 12 oktober gaan we dan naar Gent voor het 
3de literair festival ‘Het Betere Boek’, dat wordt ingericht 
door het hoofdbestuur van het Willemsfonds in samenwer-
king met het Liberaal Archief. Dit dagvullend programma is 
meer dan de moeite waard.

Tot daar wat al vastligt in het werkprogramma van WF Koe-
kelare. Daar kunnen nog altijd activiteiten aan worden toe-
gevoegd.

Zoals reeds vermeld kan je alle informatie daarover terug-
vinden in de activiteitenkalender van dit tijdschrift.

André Laveyne
Voorzitter Willemsfonds Koekelare
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Lokale vereniging

FoS (Federatie open Scouting)

noot Van de redaCtie
in de westhoek is nog een 3de groep actief, namelijk 
het 33e FoS de navajo’s in koekelare

Nergens ter wereld gaan zo veel kinderen & jongeren naar 
de jeugdbeweging als in Vlaanderen. Ze kunnen dan ook 
kiezen uit een divers aanbod aan jeugdbewegingen.

FOS Open Scouting is één van die jeugdbewegingen en 
heeft 50 groepen verspreid over Vlaanderen en Brussel. 
Elke week trekken zo’n 8000 Fossers hun blauwe uniform 
aan om zich te amuseren, in bos en stad. Meer dan 
1200 leid(st)ers bereiden wekelijks activiteiten, weekends 
en kampen voor. Daarbovenop steken ze vaak nog de 
handen uit de mouwen voor een wafelenbak, een project 
in de buurt, de jeugdraad,... 

FOS Open Scouting is een scouts- en gidsenbeweging en 
maakt deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 
35 miljoen leden. Allemaal streven we hetzelfde doel na: 
scouts & gidsen stimuleren om zin te geven aan het eigen 
leven, zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen en vanuit hun 
unieke kwaliteiten mee te bouwen aan een betere wereld.

FOS Open Scouting is een actief pluralistische 
jeugdbeweging. Dit betekent dat we zowel in onze 
eigen werking als in de samenleving het gelijkwaardig en 
respectvol samenleven willen stimuleren. Bovendien willen 
we uit de diversiteit in de samenleving zoveel mogelijk 
meerwaarde halen. Dat is ook in de praktijk te merken.
We kiezen voor co-educatie: al onze groepen zijn gemengd. 

We streven ernaar een grote diversiteit aan kinderen en 
jongeren te bereiken en gaan op zoek naar ontmoetingen 
met hen die we niet bereiken.

We zijn een levensbeschouwelijk neutrale organisatie. 
We geven zingeving een belangrijke plaats in onze 
werking, maar we verkennen steeds meerdere mogelijke 
antwoorden op zingevingsvragen.
We dagen onze leden uit om een actief pluralistische 
houding aan te nemen: constructief je mening uitdragen 
en respectvol in dialoog gaan met anderen!

In de Westhoek heeft FOS Open Scouting 2 groepen: 
15e FOS ’t Kraaienest (De Panne) en 8e FOS ’t Vloedgat 
(Nieuwpoort). Beide zijn seascoutsgroepen, een deel van de 
activiteiten gaat op en rond het water door. Spelenderwijs 
leren zeilen & roeien is er een onderdeel in het spel van 
scouting. 

Meer weten? Kijk op www.fosopenscouting.be of 
contacteer ’t Kraaienest (scoutsdepanne.be/contact) of ’t 
Vloedgat (info@achtste.be).

Chris De Pecker 

22



Chris de Pecker, leerkracht Zedenleer: “het is een uitdaging om in 
de les nCZ aan de jongeren mee te geven dat je ‘met het gooien of 
verleggen van een klein steentje in de rivier’ iets kan veranderen. het is 
aan ons om de leerlingen te overtuigen dat we samen met een open kijk, 
door met elkaar te praten, veel kunnen teweegbrengen. als leerkracht is 
het van groot belang dat je voor de kinderen een vertrouwenspersoon en 
een luisterend oor bent, en dat je ze een positief gevoel kunt geven.”

in de kijker

Chris De Pecker

Chris is 35 jaar, woont in De Panne met zijn partner Anneleen 
en werkt als leerkracht niet-confessionele zedenleer aan ge-
meentelijke basisscholen in de regio.

Hij is op veel gebieden actief, namelijk als

• internationaal adept bij FOS open scouting
 met als roepnaam “Pitvis”
• lid Europese werkgroep rond pluralistische zingeving
 voor FOS open Scouting
• bestuurslid van de HVV OVM afdeling Westhoek.

Wanneer je met Chris spreekt, komt al snel zijn invulling als so-
ciaal en persoonlijke zorgverantwoordelijke naar voor, waarbij 
het vooral zijn bedoeling is leerlingen een basis mee te geven, 
waarmee ze dan zelf een invulling aan het leven kunnen geven.
Het is voor Chris dan ook een hele voldoening dat recent ex-
leerlingen tijdens de 3e editie van Sapere Aude, een wedstrijd 
van de Werkgroep Leraren Ethiek, in de prijzen vielen.

Voor Chris betekent verantwoordelijkheid in de eerste plaats 
om onrechtstreeks ten dienste te staan in zaken die je doet 
voor de maatschappij, het is een sociaal gegeven, voor hem-
zelf maar ook naar de maatschappij toe.

Over het feit dat men al eens hoort zeggen dat onze samen-
leving in vrije val is, vind Chris dat het soms heel moeilijk is 
om iets positief over te brengen. Het is dan ook de uitdaging 
om in de les NCZ aan de jongeren mee te geven dat ‘met het 
gooien of verleggen van een klein steentje in de rivier’ men iets 
kan veranderen. Dat ze er niet alleen voorstaan, maar ook een 
stem hebben om hier een antwoord op te geven. “Het is aan 
ons om de leerlingen te overtuigen dat we samen met een 
open kijk, door met elkaar te praten, iets wezenlijk kunnen 
veranderen. Als leerkracht is het dan van zeer groot belang 
dat je voor de kinderen een vertrouwenspersoon bent, een 
luisterend oor en ze een positief gevoel kunt geven.”

Op de vraag of het als leraar NCZ een dankbare opdracht 
is antwoordt hij volmondig “ja”, omwille van het feit dat de 
leerkracht er niet enkel in de klas is, maar ook daarbuiten, 
hetgeen helpt om kinderen naar de maatschappij toe een visie 
te geven. Hij maakt wel de bedenking dat de middelen om 
tot een werkbaarder gegeven te komen wat ruimer zouden 
mogen wezen.

Bij dit alles benadrukt hij dat er van de kinderen veel gevraagd 
wordt, de prestatiedrang is zeer groot. Men moet een kind een 
kind laten zijn en hen tijd gunnen om te onthaasten.

De doelstelling is en blijft om te werken rond de identiteits-
ontwikkeling van het kind, het is een missie, namelijk helpen 
het kind op te voeden tot een wereldburger, gericht op een 
wetenschappelijke fundering.

Over zijn invulling als vrijzinnig humanist dient het vooral mens-
gericht te zijn, waar de mens als mens centraal staat en dit 
met respect voor de natuur. Een bijkomende doelstelling is 
voor hem te werken rond actief pluralisme waarbij zijn werking 
in FOS open scouting een stimulans is. Het draait hem om het 
actief en positief omgaan met de verscheidenheid aan men-
sen. Vooruit door toenadering en af van het hokjes denken.

Een van de vragen waar Chris nog mee zit, is, dat na het feest 
FVJ veel van de kinderen niet meer betrokken blijven bij de 
georganiseerde vrijzinnigheid. Maar ja ,het blijft een vrije keuze 
om daar in verder te gaan of niet, de uitdaging zal blijven.

Chris maakt als slot van dit open gesprek de bedenking dat 
het zijn wens is door zijn bijdrage een klein steentje in te 
weegschaal te gooien, die weegschaal in beweging komt en 
in evenwicht blijft. Er is zoveel moois in dit leven dat goed 
doen voor elke partij zijn doelstelling is, de consensus lijkt mij 
het redelijkst, aldus Chris. Mooie woorden om dit gesprek af 
te sluiten.

Chris hartelijk dank voor dit openhartig gesprek.

Marc Van Muylem
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Bericht aan
de redactieledenJAARPLANNING - DEADLINES 

Respecteer deze deadlines voor het 

toesturen van gegevens:2013
Editie juli - augustus - september:

zondag 26 mei

Editie oktober - november - december: 

maandag 26 augustus

VoC westhoek
Veurnelaan 109, 8670 koksijde
tel. 059 30 65 30 
Gsm 0489 45 16 82 
robert.rossel1@telenet.be

huisvandeMens diksmuide
esenweg 30, 8600 diksmuide
tel. 051 55 01 60
diksmuide@demens.nu
www.demens.nu

willemsfonds koekelare
contactpersoon: andré Laveyne,
Brugse heirweg 17,
8680 koekelare
tel. 051 58 07 41 
andre.laveyne1@telenet.be

willemsfonds nieuwpoort
contactpersoon: Maurice 
Bellefroid, recollettenstraat 41, 
8620 nieuwpoort i tel. 058 23 60 56 
Gsm 0475 66 43 42
info@willemsfondsnieuwpoort.be

willemsfonds Veurne-de Panne 
contactpersoon: ivan winnock,
Sasstraat 7, 8630 Veurne 
tel. 058 31 23 57
ivan.winnock@skynet.be 

willemsfonds koksijde
contactpersoon: raymond Van 
duüren, Strandlaan 273, 8670 
koksijde. tel. 058 51 30 50

hVV Zahir gespreksgroepen 
contactpersoon: Marc Van 
Muylem, 
Coosemanslaan 2 GV 01, 
8670 koksijde
tel. 058 519 094 i Gsm 0498 566 
130 i vanmuylem@skynet.be

Vrienden van het Go! westhoek
contactpersoon: annie decleer, 
14e artilleriestraat 7, 
8600 diksmuide
tel. 058 51 36 33
vriendengo.westhoek@gmail.com

hVV/oVM westhoek
contactpersoon: Françine 
wandelaere, kerkhofstraat 11, 
8670 koksijde i tel. 058 51 71 85 
Gsm 0478 44 95 27
Francine.wandelaere@gmail.com

hVV/oVM koekelare-
diksmuide-torhout-Gistel
contactpersoon: 
andré Laveyne
Brugse heirweg 17, 8680 
koekelare i tel. 051 58 07 41 
andre.laveyne1@telenet.be

Uitstraling permanente vorming 
westkust
contactpersoon: Marc Mortier
astridplein 3-401, 8670 koksijde
Gsm 0475 97 21 98
mmortier@base.be

Vrijzinnige koepel westhoek
contactpersoon: Geert 
Steenkiste, Voetbalstraat 44a, 
8630 Veurne
tel. 058 62 42 59
geertsteenkiste@hotmail.com

Vermeylenfonds koksijde-
oostduinkerke
contactpersoon: Maurits 
de Picker, koninklijke Baan 
190a/301, 8670 koksijde 
Gsm 0477 29 38 37
depicker.maurits@skynet.be

Comité vzw Panne instituut
contactpersoon: eddy deboyser, duinhoekstraat 
98, 8660 de Panne tel. 058 41 22 19 Gsm 0473 
89 39 14 i deboyser.eddy@skynet.be
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