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Inhoud

Met zijn allen zijn we het nieuwe jaar 2020 ingedoken.
De maand waarin we elkaar het allerbeste toewensen
ligt achter de rug. Wensen van geluk, vriendschap,
verdraagzaamheid, maar vooral “een goede gezondheid, want dat is uiteindelijk toch het belangrijkste!”.
Dat klopt heel erg, want wanneer de gezondheid het
op een ingrijpende manier laat afweten, heeft dat
meteen heel wat ongewenste neveneffecten.
In dit nummer van de Sprokkel hebben we het over pijn. Omdat elk van ons
vroeg of laat te maken krijgt met pijn. Het maakt deel uit van het leven. Daarom
moet het ook bespreekbaar zijn, benoembaar zijn, zonder taboe.
Naast fysieke pijn is er ook de psychische pijn. Het ongepaste assisenproces
over het euthanasiedossier heeft het maatschappelijk debat rond dit thema
geopend. Dat het recht op zelfbeschikking daarbij in vraag wordt gesteld, is
spijtig. Dit recht moet immers voor ons als vrijzinnig humanisten, absoluut
zijn. Als ons lichaam het laat afweten door ziekte of aftakeling, kunnen fysieke
ongemakken en het bijbehorende psychische leed, de levenskwaliteit tot het
minimum herleiden. Als de pijn dan echt ondraaglijk wordt, is het goed dat er
degelijke pijnstilling bestaat én dat mensen een humane uitweg hebben wanneer 'leven' té zwaar wordt.
En ja, we moeten er uiteraard voor zorgen dat de zorgomkadering steeds
maximaal is. Inzetten op voldoende preventie én op sensibilisering. De expertise voor die zorg hebben we in ons land alvast. Voldoende budget voorzien is
spijtig genoeg niet steeds vanzelfsprekend. Ook nabijheid van zorg voor wie
met pijn te maken krijgt, is van groot belang.
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Ook verdriet, verlies en rouw is een vorm van pijn. In een maatschappij waarin
alles leuk en gezellig moet zijn, stoppen we dit nog al teveel weg of vermijden we het onderwerp angstvallig. Spijtig. Waarom niet eens meer met elkaar
praten over wat er scheelt of eens echt luisteren naar elkaar. Eens wat meer
woorden gebruiken dan alleen maar “ça va” of “oe ist”, en dan angstvallig de
kern van het probleem omzeilen en over koetjes en kalfjes beginnen. Op die
manier helpen we onze medemens die het moeilijk heeft, niet. Doe ook jij het
de volgende keer anders ? Deal !
Ondertussen pakken we weer de draad op en begint het verlangen naar meer
licht, meer zon, terug buiten kunnen zijn. Het verlangen naar de lente en de
zomer. Die komt er stilaan aan, nog even geduld.
Joeri Stekelorum
voorzitter VHK

Word fan van Vrijzinnig Huis Koksijde op facebook!
www.facebook.com/vrijzinnighuiskoksijde

ACTUEEL
Debatwedstrijd voorronde West-Vlaanderen
De debatwedstrijd van Hujo is een debatcompetitie waarin
jongeren het in duo verbaal tegen elkaar opnemen rond
actuele thema’s.
Ook dit schooljaar werd opnieuw op zoek gegaan naar
de meest kritische geesten van de 3de graad. De WestVlaamse voorronde vond plaats op zaterdag 15 februari
in VC Mozaïek Kortrijk. 15 duo’s gingen er aan het debatteren. Dit over zeer uiteenlopende stellingen, gebundeld in
drie grote clusters: groen achter de oren, geef diversiteit
een kans en goed in je vel.
Tessa Westijn en Isolde Sierens van Koninklijk Atheneum
Brugge wonnen de West-Vlaamse voorronde. Zij stoten
door naar de grote finale in Brussel, in het Vlaams Parlement op 21 maart!

Hujo: “Het is volgens ons aan de jonge generatie om zich
kritisch op te stellen. Wij willen jongeren stimuleren om meningen te vormen, om deze meningen goed te onderbouwen en op zoek te gaan naar juiste informatie. Wij willen
hen net dat tikkeltje verder doen nadenken over bepaalde
problemen of situaties in de maatschappij en hen stimuleren om af en toe te nuanceren. Bovendien vinden wij het
belangrijk dat jongeren leren om bepaalde zaken vanuit een
ander standpunt te bekijken, om zo de empathie en het inlevingsvermogen naar elkaar en elkaars mening of idee te
vergroten. Dit doen we allemaal op een actieve manier en
in een gemoedelijke en sportieve sfeer.
Het is de bedoeling dat de jongeren zich op voorhand zo
goed mogelijk inwerken in de materie en zich inleven in de
verschillende kanten, zodat ze leren om op basis van vrij
onderzoek, genuanceerd en kritisch naar de wereld te kijken.”
Meer info via www.debatwedstrijd.be

Tessa Westijn en Isolde Sierens
van het Koninklijk Atheneum Brugge

De kijk van …
Stephan
Pijn, we weten allemaal wat het is, we hebben het allemaal
wel eens meegemaakt. Het is moeilijk te verdragen, het
kan ons kapot maken. Gelukkig kan in deze wereld veel
fysieke pijn vaak verholpen worden met medicatie. Stel
dat je tandpijn in de middeleeuwen had. Geen pilletje, laat
staan een moderne tandarts om je uit de nood te helpen.
Ook voor psychische pijn is er veel aandacht en ook hier
hebben we medicatie. Kilo’s worden er van verkocht, zelfs
voor huisdieren. Bij huisdieren is dat natuurlijk de goede
oplossing want we weten allemaal dat gesprekstherapie
voor een huisdier vaak eenrichtingsverkeer is. De tijd dat
de dieren nog spraken is helaas voorgoed voorbij.

pressies, burn-outs, angsten, het zijn hedendaagse ziektes, de pijn van vandaag. Niet dat ze vroeger niet bestonden. Maar als we mogen afgaan op de verkoopcijfers van
bijvoorbeeld antidepressiva zien we hier toch dat er meer
aan de hand is. Is het geen waarschuwing dat we teveel
hooi op onze vork nemen? We zijn trots op een job met
veel verantwoordelijkheid, maar vergeten erbij te zeggen
dat we geen tijd meer hebben voor onszelf en ‘s nachts
wakker liggen van de stress. We nemen er zelfs de fysische nadelen van stress – die op den duur ook weer pijn
veroorzaken – graag bij.

Veel heeft, zoals zo vaak, te maken met secularisering. In
een vrijzinnig perspectief is zinloos lijden echt zinloos, in
een humanistisch perspectief willen we
zoveel mogelijk lijden uit de wereld helpen. Die houding wordt de laatste decennia ook bij andere levensbeschouwingen meer en meer onderschreven,
gelukkig maar, het was ooit anders.
Fysiek lijden werd vaak verafgood, en
psychische pijn was meestal aanstellerij, waar je vooral schroom moest voor
hebben. Geen zinnig mens die er tegenwoordig nog zo over denkt. We vinden pijn verdomd vervelend en we worden er allemaal mee geconfronteerd,
soms bij onszelf, zo niet zeker in onze
omgeving. Bij psychische pijn kennen
we allemaal mensen die eruit gestapt
zijn. Hoe erg moet hun lijden niet zijn,
als ze bereid zijn zover te gaan om toch maar verlost te
raken van hun kwellingen? Bij fysisch lijden kennen we
dan weer allemaal mensen die ondanks ontelbare pillen,
siropen en spuitjes allerhande, nog altijd veel last hebben
van hun rugpijnen, reuma of migraine. Wordt het nog erger,
dan kiezen sommigen voor euthanasie.

De medische wereld vertelt ons met genoegen dat ze alles
in het werk stellen om de pijnen te verzachten. Toch stel ik
me hier vragen bij. Voor farmabedrijven
is pijn een echt businessmodel geworden, met miljardenbelangen. Als ik in,
zelfs ernstige, kranten lees dat bijvoorbeeld medicinale cannabis, terwijl het
een bewezen pijnstiller is, zowel fysisch
als psychisch, nog altijd niet, of veel te
beperkt kan in dit land en dat vooral
farmabedrijven dit tegenhouden, mag
ik me toch vragen stellen? Blijkbaar
verkopen ze liever minder natuurlijke
producten, die je niet zelf kunt kweken
en waar zij een monopolie op hebben.
De kassa moet nu eenmaal rinkelen. De
opiatencrisis met honderdduizenden
doden in de VS, is er een gevolg van.
Wat doen ze daarnaast nog allemaal
om hun aandeelhouders op te vrijen?

In een vrijzinnig
perspectief is
zinloos lijden
echt zinloos, in
een humanistisch
perspectief willen
we zoveel mogelijk
lijden uit de wereld
helpen.

Elke arts leert tijdens zijn opleiding dat pijn een signaal is
dat er iets verkeerd loopt. Eigenlijk wil pijn zeggen, hier is
iets mis, een waarschuwing. Als je je hand op een heet
voorwerp legt, doet het pijn, de reactie is dat je je hand vlug
wegtrekt, en dat is maar goed ook, anders ben je bezig zelf
je ledematen te verbranden. Je zou dit natuurlijk kunnen
doortrekken naar psychisch lijden, waarom ook niet? De-

4

Over pijn kun je veel zeggen, veel meer dan kan in een column. Er zijn vele oorzaken en we moeten toegeven dat we
niet alles kunnen verhelpen, verre van. Maar pijnpatiënten
en bij uitbreiding alle zieken verdienen beter dan te dienen
in een businessmodel, dat is geen geneeskunde, dat is
winstbejag. Moge dit pijnlijk duidelijk zijn.

Stephan Hungenaert

Uitgelicht

Wat is pijn?
De vraag stellen ‘Wat is pijn?’ is snel gesteld, maar niet snel beantwoord.
Er werden reeds heel wat boeken geschreven over ‘pijn’ in het algemeen. Er wordt nog steeds veel onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak, mechanisme en behandeling van ‘pijn’. Elke maand worden wereldwijd heel wat artikels
gepubliceerd met nieuwe inzichten: hoe pijn ontstaat, wat pijn beïnvloedt en denkpistes hoe de verschillende soorten
‘pijn’ het best aangepakt worden.
‘Pijn’ is een onaangename gewaarwording. Pijn is meestal
nuttig. Wanneer u zich verbrandt, is het nuttig dat u zich
terugtrekt. Dit doet u automatisch. Het is een reflex.
De zenuwen die instaan voor de pijngeleiding geven een
signaal naar de hersenen. De hersenen lokaliseren de pijn
en gaan bliksemsnel de juiste spieren stimuleren zodat
u een actie onderneemt met als belangrijkste doel uw lichaam te beschermen tegen meer schade.
Indien ‘zich verbranden’ geen onaangename gewaarwording zou zijn, zou de schade aan het lichaam in die mate
kunnen zijn dat u blijvende letsels ondervindt of kan het
zelfs fataal zijn.
U kan zelf honderden voorbeelden bedenken wanneer pijn
nuttig is.
Op een bepaald moment kan het echter zijn dat pijn niet
meer nuttig is. Het wordt een last. Indien u zich hebt verbrand, maar de huid blijft na enkele maanden nog steeds
pijnlijk met een negatieve invloed op het dagelijks functioneren, is dit heel vervelend.

dergelijk accident zowel schade is aan de huid, ligamenten,
spieren en bot maar ook aan de zenuwen. Er is dus zowel
klassieke (=nociceptieve) als zenuwpijn (=neuropathische
pijn). Meestal zal de pijn die veroorzaakt wordt door schade
aan huid, ligamenten, spieren en bot na enkele weken
verdwijnen. Uitgebreide zenuwschade is echter meestal
onherstelbaar. De pijn ter hoogte van de doorgesneden
zenuw zal vaak aanwezig blijven en kan zelfs door de
hersenen verwerkt worden als pijn welke optreedt vanuit
een lichaamsdeel dat niet meer aanwezig is. Dit noemt men
‘fantoompijn’. Fantoompijn is een heel duidelijk voorbeeld
van neuropathische pijn.
Een andere manier om pijn in te delen is een onderscheid
te maken tussen fysische en emotionele pijn. We weten
dat de subjectieve gewaarwording van pijn ook bepaald
wordt door de emotionele toestand. Onderzoek heeft aangetoond dat een zelfde pijnprikkel een groter deel van de
hersenen activeert bij depressieve personen. We kunnen
dit fenomeen vaststellen, maar niet verklaren.

Pijn kan onderverdeeld worden in verschillende klassen.
Acute versus chronische pijn, klassieke versus zenuwpijn
(=neuropathische pijn) en fysische versus emotionele pijn.
Wanneer pijn plots optreedt, spreekt men van ‘acute pijn’.
Meestal is deze pijn nuttig. Wanneer de pijn echter blijft
aanhouden, verliest de ‘onaangename gewaarwording’ zijn
nut en spreekt men van ‘chronische pijn’. Arbitrair wordt in
de wetenschappelijke literatuur de grens tussen acute en
chronische pijn gelegd op 3 maanden. Er werd dus in die
mate schade aangebracht dat het lichaam zich na 3 maanden niet volledig heeft kunnen herstellen.
Zoals reeds aangehaald kan ‘pijn’ ook ingedeeld worden in
klassieke versus zenuwpijn. In de literatuur wordt het eerder
‘nociceptieve’ versus ‘neuropathische’ pijn genoemd. Er is
sprake van neuropathische pijn als de zenuw beschadigd
is.
Het onderscheid kan het best uitgelegd worden met behulp
van een voorbeeld.
Stel dat een persoon het slachtoffer is van een zwaar
accident waarbij een amputatie van de onderarm
plaatsvindt. De chirurg zal een stomp creëren zodat
verdere schade beperkt wordt. Het is duidelijk dat er bij

Het gegeven pijn is dus zeer complex. Eénmaal de pijn
chronisch wordt, wordt het een ziekte of syndroom, net
zoals bvb. suikerziekte.
Niet alleen de pijn op zich moet bekeken worden, maar
ook alle omgevingsfactoren zoals het emotioneel welzijn,
het voedingspatroon, beweging….
Een holistische benadering waarbij de mens in al zijn facetten bekeken wordt, is de enige manier om patiënten met
een pijnsyndroom vooruit te helpen.
Meer en meer zien we bvb. een verband tussen depressie
en stoornissen ter hoogte van het maag-darmstelsel. Zoals
we reeds hebben beschreven, is er een verband tussen
depressie en de perceptie van pijn. De cirkel is nu rond.
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Om de patiënt holistisch te benaderen, is er veel tijd nodig
en dient er grondig nagedacht te worden over het dossier.
De patiënt dient vanuit verschillende invalshoeken benaderd te worden.
Patiënten geven graag hun pakketje problemen aan de
pijnarts (=algoloog) die het dan liefst zo snel mogelijk met
een “wonderspuit” moet oplossen. Jammer genoeg is het
niet zo eenvoudig.
Men dient te beseffen dat een ziekte zich niet manifesteert
van de ene dag op de andere. Het is een reeks van gebeurtenissen die ervoor heeft gezorgd dat een ziekte zich
op een bepaalde manier uit.
Gezien de zaken die we hierboven besproken hebben, is
het duidelijk dat soms een pijnstiller of infiltratie nodig kan
zijn, maar het mag niet het doel zijn op zich. Het doel moet
zijn via een holistische benadering de pijnstillers af te bouwen en de patiënten te sturen zodat er in de toekomst
geen recidief plaatsvindt.

Over de mythe
van macho’s en
mietjes
Iedereen kent ze wel, die straffe voorbeelden van sporters die blijven doorgaan ondanks zware verwondingen.
Of soldaten in volle strijd, die niet merken dat ze plots
een arm of een been missen. Doordat hun focus elders
ligt, voelen ze de pijn lange tijd niet. Of omgekeerd:
slachtoffers van foltering zoeken bewust een uitweg in
hun verbeelding. Ze denken zichzelf intens ergens anders, zoeken bewust die focus op om de pijn niet te
moeten beleven. Het zijn fascinerende voorbeelden van
hoe context en onze eigen houding, de gewaarwording
en beleving van pijn sterk beïnvloeden.
Waar we veel minder bij stil staan, is dat dit ook geldt buiten extreme situaties. Wat je denkt, wat je verwacht, hoe je
iets benadert zal een flinke impact hebben op hoe pijnlijk je
iets vindt. Ik drop de bom nu al even: pijn zit altijd en overal
tussen je oren. Er bestaat niet zoiets als een objectieve
pijneenheid die hetzelfde wordt ervaren door iedereen. Pijn
is geen registratie van een bepaalde prikkel maar eerder
een perceptie, een interpretatie. De pure prikkelgeleiding
is simpelweg niet los te denken van alle andere factoren.
En daarbij komt om te beginnen al: die prikkelgeleiding zal
sowieso beïnvloed worden door je leeftijd, je genetische
bagage, … Zelfs dààr beginnen de verschillen al.

De benadering en behandeling van pijn is een zeer jonge wetenschap. We weten reeds enkele zaken, maar we
zijn er absoluut nog niet. Bescheidenheid is dan ook een
mooie deugd.
Dr. Gregory Liers
Anesthesist-Pijntherapeut
Zilvermeeuwstraat 2A
8670 Oostduinkerke
058 23 12 21
www.pijnbehandelcentrum.com (in constructie)
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Personen met psychische aandoeningen zoals bijvoorbeeld depressie of angststoornissen, zijn doorgaans pijngevoeliger dan mensen met een klassieke psychologische
huishouding. Dat is geen kwestie van kleinzerigheid of
extra theater, eenzelfde prikkel doet bij hen gewoon meer
pijn. Komt daar nog eens bij dat rondom pijn ook heel wat
emotionele patronen geweven worden. Sommige kinderen
krijgen thuis enkel aandacht als ze ziek zijn of pijn hebben. Of in sommige gezinnen is een pijnklacht de ideale
bliksemafleider voor andere spanningen. Niet dat een kind
beredeneerd denkt ‘als ik nu buikpijn
heb, dan maken mijn ouders
even geen ruzie’, de leerervaringen werken subtiel en
onbewust. Maar net daarom nestelen ze heel diep in
iemands systeem. Zo diep,
dat het vaak een patroon
voor het leven is. Dit is overigens niet ‘pijn uitvinden’ of
‘doen alsof’, deze mensen
voelen bij spanningen wel de-

Uitgelicht

gelijk pijn. Ze gaat gewoon niet per se samen met lichamelijke weefselschade. Ja hoor, pijn kan gerust een eigen
leven leiden. Zeg maar: lijden. Er moet niks mis zijn in je
lichaam, om écht pijn te voelen. Die dus ook écht respect
en échte behandeling verdient.

pijn voor je betekent, moet je je misschien niet beledigd
voelen. Misschien is het net een blijk van respect in plaats
van een gebrek eraan. Want pijn serieus nemen, impliceert
dat ook alle betekenislagen en context in rekening moeten
genomen worden.

Wat waar is op microschaal, is het ook op macroniveau.
Soms is pijn een manier om maatschappelijk ontoelaatbare
zaken een uitingsvorm te geven. Ik herinner me het sprekende verhaal van een arts in Anderlecht die een Marokkaan met ‘dorre nieren’ op consultatie kreeg. In culturen
waar de groep belangrijker is dan het persoonlijke welzijn,
is het soms moeilijk om bepaalde individuele gevoelens te
uiten. Wat de man eigenlijk probeerde te zeggen, is dat
hij met depressieve gevoelens kampte. Nieren staan in
zijn cultuur symbool van levenskracht en energie. Nierpijn
en nierklachten waren een manier om het verlies van levenslust te belichamen – letterlijk en figuurlijk. Nogmaals,
deze pijn was niet ‘verzonnen’. Maar in dit geval waren het
niet de nieren die behandeld moesten worden om van de
klachten af te raken.

Het is iets waar we een beetje moeite mee hebben in onze
rationele en geseculariseerde tijden. Pijn komt eigenlijk
van ‘poena’, het Latijn voor straf. In het Franse ‘mal’ hoor
je die lading nog mooi. Pijn was vroeger een straf, maar
daarmee had ze ook een zin. Ze kon louterend zijn of ze
had in elk geval een functie. Heden ten dage heeft pijn
geen ‘zin’ meer, en dat is positief. We hebben anesthesie ontwikkeld, pijnbestrijdingsmiddelen, palliatieve sedatie en zelfs euthanasie. We moeten ons lijden niet meer
nederig ondergaan, we mogen het ook vermijden, wegwerken of onderdrukken. Het is geen schande, laat staan
een zonde, als je bevalt met een epidurale. Het nadeel van
deze tendens is echter dat pijn gereduceerd werd tot een
vrij mechanisch proces, de emotionele en existentiële betekenislagen gingen verloren en we vinden ze maar met
mondjesmaat weer terug. Laten we vooral toejuichen dat
de slinger langzaamaan weer het midden vindt tussen zingeving en wetenschap, want de mens is geen van beide
aspecten alleen.

Het rijtje verschillen gaat gezellig verder. Ik vat het wat brutaal samen, maar uit onderzoek blijkt dat arbeiders minder
pijn hebben dan bedienden. Hun lichaam is nu eenmaal
vaak belangrijk bij het verdienen van de kost. En Italianen scoren hun pijn bij eenzelfde aandoening horen dan
pakweg Ieren. Ze vocaliseren die ook veel meer. Clichés
natuurlijk, maar het verschil kan al opgemerkt worden bij
baby’s van 2 maanden oud!
Over taal en cultuur gesproken: kan jij je iets voorstellen
bij berenhoofdpijn, inktvishoofdpijn of spechtenhoofdpijn?
Of het verschil tussen hoofdpijn en hersenpijn aangeven?
Respectievelijk Japanners en Latino’s wel. Taal structureert
onze ervaring op zo’n diepgaande wijze, dat ze nauwelijks
te ontrafelen valt van de ervaring zelf. ‘Dokter, ik heb inktvishoofdpijn’ – ik ben benieuwd wat ze hier zouden voorschrijven…
En dan is er nog de pijn die ’s nachts meestal erger is dan
overdag. Die beter verdragen wordt in een groene omgeving, of met een goed briefing van de dokter. Die vreselijk
is als je hem zomaar voelt, maar aangenaam prikkelend tijdens ’50 shades of grey’, opluchtend bij zelfverwonding of
louterend tijdens bepaalde rituelen. Conclusie: pijn en pijn
is altijd twee. Er zijn zoveel ervaringen als er mensen, tijden
en plaatsen zijn. En ja, heel veel zit tussen je oren. Een
vaststelling, geen negatief oordeel. We hebben het niet
over ‘stoefzakken’, macho’s, ‘mietjes’ of ‘trunten’, we hebben het over eerbare en feitelijke verschillen die wortelen in
wie je bent, waar je vandaan komt, welke taal je spreekt,
wat je hebt meegemaakt, en zo meer. Om de mens en
zijn pijnbeleving in zijn waardigheid te herstellen, moeten
we deze hele complexiteit in ogenschouw nemen. De volgende keer dat je arts dus vraagt hoe je je voelt, of wat die

Maakt dat de boel ingewikkelder? Zeker! Maar het geeft
ook nieuwe krachtbronnen en competenties. Denk weer
aan de voorbeelden waarmee ik opende, de rol van het
mentale mag niet onderschat worden. Onderzoeken met
mindfulness, met (wetenschappelijke) (zelf)hypnose, e.d.
zijn veelbelovend. Het maakt ons geen aanstellers of ‘fakers’ dat er een psychologische component meespeelt in pijn,
het kan ons net een stuk autonomie
terug geven. Medicatie of behandeling kan veel, maar jij zelf ook.
Het is geen of-of-verhaal. Of
dacht je dat een gefolterde mens
er zou kunnen mee lachen als je
besloot: ‘Ha, als je hard aan iets
anders denkt, voel je het minder?
Dan is het vast niet echt’. Laten
we misschien besluiten dat de
grootste vorm van inbeelding die is,
die zegt dat mensen in hokjes op te
delen vallen als lichaam en geest. We zijn
alles samen. Allemaal tegelijk. Ons land,
onze taal, ons verleden, onze genen, onze
ervaringen, onze levensvisie, ons brein.
En onze pijn. We hebben onze pijn,
maar we ‘zijn’ hem ook een beetje.
Anne-Flor Vanmeenen
vrijzinnig humanistisch consulent
huisvandeMens
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Multidisciplinair Pijncentrum
AZ Delta
Roeselare-Menen-Torhout
Het multidisciplinair pijncentrum van AZ Delta levert hoogstaande pijntherapieën aan patiënten uit midden- en zuidWest-Vlaanderen, maar ook tot ver daarbuiten. Er worden patiënten behandeld die verwezen zijn door de huisarts of
specialist. Er wordt naar gestreefd om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Een goede en snelle service voor
de patiënten en de verwijzende artsen wordt erg belangrijk geacht.
In maart 2020 zal het pijncentrum verhuizen naar een volledig nieuw complex in Roeselare waarin alle faciliteiten
aanwezig zijn om een optimale behandeling aan te bieden.
Daarnaast is het pijncentrum ook actief op de campussen in Menen en Torhout. In het pijncentrum werken zeven
anesthesist-algologen en een fysiotherapeut. Er bestaat
hierbij ook een nauwe samenwerking met de diensten
neurochirurgie en orthopedie. Het pijncentrum is lid van
het spine center van het ziekenhuis en heeft een eigen opnamedienst.
In het multidisciplinair pijncentrum worden eigenlijk alle interventionele pijnbehandelingen verricht voor alle soorten
pijnproblemen. Het gaat hierbij zowel om patiënten met
acute en chronische pijn, nek- en rugpijnklachten, alsook
zenuw- en kankerpijnen. Er worden hiervoor verschillende soorten infiltraties, behandelingen
met radiofrequente stroom en medicatietherapieën aangewend. Patiënten met
rug- en nekpijnklachten, al dan niet
met uitstraling naar armen en benen toe,
vormen de grootste groep die behandeld worden in het pijncentrum.
Epidurale neurostimulatie wordt ook
aangeboden in ons pijncentrum voor welbepaalde pijnsyndromen. Het gaat hierbij
bijna steeds om blijvende uitstralende rugof nekpijn na één of meerdere rugoperaties die niet goed reageert op andere behandelingen.
Behandelingen met ingeplante en uitwendige pijnpompen worden ook toegepast. Dat kan bij sommige moeilijk
behandelbare pijnklachten maar meestal
gebeurt dit voornamelijk bij kankerpijn. Bij
ingeplante pompen wordt de medicatie
in het ruggenmergkanaal toegediend. De
pomp wordt hierbij net onder de huid ge-
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plaatst. Bij uitwendige pijnpompen kan de medicatie zowel
in het ruggenmergkanaal, bloedbaan of in het onderhuids
vet worden afgegeven.
In het ziekenhuis levert het multidisciplinair pijncentrum op
vraag van de behandelende artsen adviezen en therapieën
voor moeilijke acute, chronische en oncologische pijnproblemen. Een dagelijkse opvolging voor deze patiënten zal
gebeuren in samenspraak met de behandelend arts. Patiënten die geopereerd werden en een pijnpomp hebben
worden ook opgevolgd door het personeel van het multidisciplinair pijncentrum.
Het multidisciplinair pijncentrum is ook betrokken bij moeilijk behandelbare spasticiteit. Deze spasticiteit van de spieren kan aangeboren zijn, maar kan ook het gevolg zijn van
een hersenbloeding of andere aandoeningen van het zenuwstelsel. Meestal kan de spasticiteit onder controle gebracht worden met medicatie, waaronder baclofen. Wanneer dit niet (meer) volstaat of er te veel nevenwerkingen
zijn kan er baclofen toegediend worden in het rugenmergvocht wat veel effectiever kan zijn. De proefbehandeling
hiervan gebeurt in ons pijncentrum en verloopt in nauwe
samenwerking met de diensten fysiotherapie, neurochirurgie en neurologie.
Uitgebreide multidisciplinaire pijnevaluaties en therapieën
zijn mogelijk in ons pijncentrum. Dit betekent dat er zorgverleners uit verschillende disciplines de patiënt evalueren
en behandelen. Het multidisciplinair pijncentrum van AZ
Delta bezit de conventie “Multidisciplinair Centrum voor
Chronische Pijn” en behoort daardoor tot de 35 pijncentra
in Belgie die hiermee erkend werden door de overheid. Het
belangrijkste doel hiervan is een evaluatie en behandeling,
gebaseerd op de biopsychosociale aanpak. Er wordt hierbij
niet louter aandacht besteed aan de lichamelijke aspecten
van de pijn, maar ook aan de psychologische en sociale
factoren die van belang zijn in de ervaring en behandeling
van de pijn. Uit onderzoek en vanuit de praktijk blijkt namelijk dat er bij patiënten met (chronische) pijnklachten een

Uitgelicht

belangrijke invloed kan zijn op de verschillende levensdomeinen (o.a. gemoedstoestand, werksituatie, partnerrelatie, sociale
contacten, vrijetijdsbesteding...). Omgekeerd kunnen ook gebeurtenissen in het
leven een belangrijke impact hebben
op uw lichaam en meer bepaald op
de pijn(beleving).In ons pijncentrum
zijn er daarom psychologen, een
kinesitherapeut, een ergotherapeut
en een maatschappelijk assistente
werkzaam. Onder meer het cognitief
instructief revalidatieprogramma met
educatieve groepslessen (waarbij het
omgaan met pijn centraal staat met als
doel de levenskwaliteit te verhogen), relaxatietherapie (om spierspanning en frustratie gevoelens te verminderen en het concentratievermogen en de bewustwording)
en psychologische begeleiding (waarbij er
onder andere gewerkt wordt rond de invloed van gedachten, gevoelens, gedrag,
assertieve communicatie, sociale context)
maken deel uit van het biopsychosociale
behandelprogramma. Binnenkort zal er ook nog
een reactivatieprogramma opgestart worden.

Hiernaast hebben we ook de FOD-conventie “Multidisciplinair Algologisch Team”. Deze conventie behelst zowel
een consultfunctie als een educatieve en sensibiliserende
approach van chronische pijn in het ziekenhuis.
Een deel van de artsen van het pijncentrum zijn ook werkzaam op de palliatieve zorgeenheid en in het palliatief supportteam. Door deze nauwe betrokkenheid van het pijncentrum bestaat er een goede opvolging van de palliatieve
patiënten in het ziekenhuis waarvoor de behandelend arts
een aanvraag heeft ingediend in het kader van symptoomcontrole.
In het multidisciplinair pijncentrum worden ook heel wat
wetenschappelijke studies uitgevoerd, waardoor er nieuwe
therapieën aan de patiënten kunnen aangeboden worden.
Het pijncentrum zal in de toekomst blijven inzetten op
hoogwaardige pijnbehandelingen in goede samenwerking
met de andere medische disciplines. Er kan heel wat meer
informatie bekomen worden over ons pijncentrum en de
aangeboden behandelingen op www.pijncentrumroeselare.be.
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Jong & Vrijzinnig

Jonkies
De tijd van feesten is weer aangebroken. April en mei zullen weer vol zitten van Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd.
Wat verwachten de kinderen van deze feesten? Bij de leerlingen van het 1ste leerjaar die hun eerste stappen zetten in de
vrijzinnigheid kan je al moeilijk polsen wat zij van het Lentefeest verwachten. De 11-12 jarigen uit het 6de leerjaar kan je al
vragen wat zij verwachten van het Feest Vrijzinnige Jeugd.
De leerkrachten zedenleer Sylvie Osstyn van basisschool
W’IJzer Diksmuide en Sylvie Gobrecht van basisschool De
Lettertuin Koekelare hebben de leerlingen hun verwachtingen laten neerschrijven. Enkele van de resultaten volgen
hier.
Otto uit De Lettertuin: Een spektakel, een feest, veel mensen, veel publiek. De stap naar de grote wereld, naar ouder
worden. Ik kijk er superveel naar uit. Je krijgt volwassenheid. Dit is een nieuw begin.
Thaïs uit W’IJzer: Dan zie ik mijn nichtje, want ik zie haar
bijna nooit omdat Oostende redelijk ver is van Diksmuide.
We vieren namelijk samen ons Feest Vrijzinnige Jeugd.
Febe uit De Lettertuin: Ik heb er heel veel zin in. Want dan
kan ik mij uitleven op het podium. Ik ga wel veel stress
hebben om voor zoveel mensen te staan. We gaan ook
een aantal cadeaus krijgen. En ik zal ook blij zijn als ik mijn
groot feest zal hebben
Rani uit W’IJzer: Ik hoop dat niets mislukt en alles goed zal
gaan. Ik hoop dat het leuk zal zijn.
Joshua uit De Lettertuin: Ik verwacht dat het superleuk en
gezellig wordt met al mijn vrienden. Ik ben een beetje nerveus maar ik kijk er toch naar uit. Het zal echt heel leuk
zijn om een klein toneeltje te spelen en om te dansen. Alle
mensen die kijken zullen echt verwonderd zijn als ze van
elke groep de prachtige toneeltjes te zien krijgen.
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Norah uit W’IJzer: Ik denk dat het wel leuk zal zijn want
mijn Lentefeest was ook supertof.
Mycha uit De Lettertuin: Ik verwacht een goed feest met
veel plezier. En hoop ook dat het goed verloopt, en dat we
dat nooit vergeten. Want zulk feest vergeet je nooit. Een
beetje volwassenheid past ook. We mogen trots zijn op
onszelf.
Jana uit De Lettertuin: Ik ben voor het feest heel zenuwachtig. Ik kijk er al van het 2de leerjaar naar uit. Het gaat
ook leuk zijn om met mijn vriendinnen en vrienden op het
podium te staan.
Ook in andere scholen van buiten de regio Westhoek werd
door de leerkrachten zedenleer dezelfde vraag gesteld aan
de leerlingen van het 6de leerjaar. Uit de basisschool De
Valke in Lichtervelde werd ons een verwachting over het
FVJ bezorgd.
Aryana verwoordde het als volgt: Ik vier als enige van mijn
klas mijn FVJ niet thuis. Toch is het een bewuste keuze van
mij. Al moet ik toegeven dat ik ook wat zenuwachtig ben.
Zal ik bij leuke kinderen in de groep zitten? Zal ik nieuwe
vrienden maken? In het 1ste leerjaar zat ik in een andere
school en kon ik geen zedenleer volgen. Ik ben dus heel
benieuwd naar mijn FVJ. Mijn broer vierde wel al zijn FVJ
en ik vond het heel mooi.
André Laveyne
voorzitter Humanistisch Verbond Koekelare-Diksmuide

Activiteiten in de regio

Bijwonen concert
Organisator: Willemsfonds
Veurne-De Panne-Koksijde
Datum: donderdag 19 maart
Uur: 20u
Locatie: samenkomst in foyer
concertgebouw Brugge om
19u30
Prijs: 33 euro

Symfonieorkest Vlaanderen ‘A New World’ met o.a. werk van Dvorák en Korngold

Info hedwig.franchois@skynet.be

Avondbezoek aan tentoonstelling
Organisator: Willemsfonds
Veurne-De Panne
Datum: woensdag 1 april
Uur: samenkomst om 19u30
Locatie: Galerij Emergent,
Grote Markt 26, Veurne
Prijs: 5,00 €, facultatieve drink
na het bezoek

Avondbezoek met gids aan kunstgalerij voor moderne kunst ingericht in het 16de
eeuwse
“Huis De Valk” op de Grote Markt van Veurne. Atelier Pica-Pica: collectief van drie
Luikse kunstenaars.

Info ivan.winnock@skynet.be

Voor ik het vergeet. Over wilsverklaringen en zorgvolmachten. (dr. Luc Proot)
Organisator: Vermeylenfonds
Koksijde-Oostduinkerke i.s.m.
UPV-Westkust
Datum: donderdag 9 april
Uur: 14u30
Locatie: Vrijzinnig huis Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs: 5 euro, leden: 3 euro (koffie incl.)

Een problematiek waarmee elk van ons, individueel of in familieverband, vroeg
of laat wordt geconfronteerd. Dr. Proot vertelt uit zijn rijke ervaring als LEIFarts.
Gouden raadgevingen ‘om niet te vergeten.’
August Vermeylenfonds

Info 0475 97 21 98 - marc-mortier@telenet.be

Omgaan met stress & burn-out
Organisator: huisvandeMens
Diksmuide
Datum: Donderdag 16 april
Uur: Van 19u tot 22u
Locatie: HuisvandeMens Diksmuide, Esenweg 30
Prijs: Gratis

Stress? Spanning? Piekergedachten? Slapeloze nachten? Burn-out? Wil je
weten hoe je jezelf hiervan op korte termijn kan verlossen? Dan is deze workshop
écht iets voor jou! Leer in deze interactieve workshop boordevol tips & tricks hoe
je stress uit je leven kan bannen!
Samen met jou staat Ine De Deken -klinisch psycholoog/psychotherapeut, burnout expert, relaxatietherapeut en coördinator van Centrum ViZiT te Veurne- stil
bij welke invloed stress heeft op ons lichaam, hoe je bij jezelf stresssignalen
kan herkennen, hoe het op heden staat met jouw energiebalans én hoe je deze
opnieuw in evenwicht kan brengen! We eindigen met een relaxatiesessie.

Info en inschrijven: diksmuide@deMens.nu - 051 55 01 60

Algemene Ledenvergadering Vrijzinnig Huis Koksijde
Organisator: Vrijzinnig Huis
Koksijde
Datum: Zondag 19 april
Uur: 10u
Locatie: Vrijzinnig huis Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs: Gratis

Enkel de effectieve leden hebben stemrecht.

Info vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com
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Activiteiten in de regio

Sneeuw in september - toneelvoorstelling
Organisator: Vrienden van het
GO! Westhoek
Datum: donderdag 23 april
Uur: 14u15
Locatie: CC De Panne, Zeelaan
21, 8660 De Panne
Prijs: Gratis

De toneelvoorstelling “Sneeuw in september” is een educatieve productie van
DE DAKBROEDERS vzw, LEIF West-Vlaanderen, uitgeverij Halewijck/Pelckmans
met de steun van de stichting Pelicano en Stad Oostende. De voorstelling wordt
gratis aangeboden aan de leerlingen van de 3° graad van de GO! scholen van
Scholengroep 28 door “De Vrienden van het GO! Westhoek”, in samenwerking
met het huisvandeMens en het Panne-Instituut. De organisatie berust bij
Atheneum Calmeyn. De centrale thema’s in het stuk zijn chronisch lijden,
vriendschap, rouwverwerking en afscheid.

Info Maurits Depicker - depicker.maurits@skynet.be

Vierdelige workshop ‘Weerbaarheidstraining’
Organisator: huisvandeMens
Diksmuide
Datum: Donderdagen 23 en 30
april, 7 en 14 mei
Uur: Van 19u30 tot 21u
Locatie: HuisvandeMens
Diksmuide, Esenweg 30
Prijs: Gratis

Geleid bezoek met gids aan het bezoekerscentrum Westfront te Nieuwpoort,
bezoek aan Duitse Militaire begraafplaats Vladslo, Middagluch: een smakelijk
belegde boterham + volksspel, bedrijfsbezoek ‘t Kapelhof, De nieuwe appel:
stoofvlees, frietjes en verse groentjes + volksspel.
Prijs: 55 euro (incl. bezoek met gids, dranken, maaltijden, vervoer en fooi chauffeur)

Info en inschrijven: diksmuide@deMens.nu - 051 55 01 60

44ste Zwijgende voettocht slagveld van de Peene
Organisator: Comité van de
Peene
Datum: zaterdag 25 april
Uur: 15u
Locatie: Noordpeene
Prijs: Gratis

Zie bijdrage Willemsfonds Koekelare in dit nummer

Info: André Laveyne - 051 58 07 41 - andre.laveyne1@telenet.be

Infosessie ‘Waardig levenseinde’
Organisator: huisvandeMens
Diksmuide
Datum: Donderdag 5 mei
Uur: 14u
Locatie: HuisvandeMens
Diksmuide, Esenweg 30
Prijs: Gratis

Infosessie over mogelijke beslissingen bij het levenseinde: euthanasie, weigeren
van behandelingen (patiëntenrechten), orgaandonatie, lichaam schenken aan
de wetenschap, uitvaart...Via voorafgaande wilsverklaringen kan jij de regie over
jouw leven en het levenseinde mee in handen nemen! Een medewerker van het
huisvandeMens biedt je een heldere uitleg over hoe de wetgeving in elkaar zit,
overloopt samen met jou de verschillende formulieren en maakt tijd voor al jouw
vragen. Inschrijven verplicht (plaatsen beperkt!)

Info diksmuide@deMens.nu, 051 55 01 60

Namiddag natuurwandeling
Organisator: Willemsfonds
Veurne/De Panne
Datum: zondag 10 mei
Uur: 15u
Locatie: De Lovie, Proven
Prijs: 5 euro

Natuurwandeling (ongeveer 5 km) met ons lid Paul Beerens als gids in en rond het
domein van de Lovie, gevolgd door facultatief avondmaal.

Info: hedwig.franchois@skynet.be
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Activiteiten in de regio

Een Tiener in Huis
Organisator: huisvandeMens
Diksmuide i.s.m. huis van het
kind Diksmuide
Datum: Dinsdag 12 mei
Uur: 19u30
Locatie: HuisvandeMens
Diksmuide, Esenweg 30
Prijs: Gratis

Met het aanbreken van de puberteit hebben we het als ouders niet altijd
gemakkelijk. Het voelt alsof we geen vat meer hebben op zoon- of dochterlief.
Maar is dat wel zo? Hoe belangrijk zijn we voor onze kinderen in de tienerjaren?
Hoe vermijden we dat onze kinderen de deur achter zich dichtgooien en wij
verweesd achterblijven? Spreekster is Heidi Deboosere, zelf moeder van 4
kinderen. Ze coacht ouders bij de aanpak van kinderen die te maken hebben
met gedrags-, emotionele-, psychosociale problemen en/of moeilijkheden in de
opvoeding. Inschrijven verplicht (plaatsen beperkt!)

Info en inschrijven: diksmuide@deMens.nu, 051 55 01 60

Partycrasher. De fiscus als spelbederver. (Prof. Dr. Michel Maus, VUB)
Organisator: Vermeylenfonds
Koksijde-Oostduinkerke i.s.m.
UPV-Westkust
Datum: donderdag 14 mei
Uur: 14u30
Locatie: Vrijzinnig huis
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs: 5 euro, leden: 3 euro
(koffie incl.)

Na zijn geslaagde lezing over ‘Fiscale fraude(bestrijding) in ons fiscaal paradijs’
(februari 2009) verwelkomen we opnieuw deze toonaangevende kritische fiscale
expert. In hoeverre slaagt de creatieve burger erin zich aan zijn verplichtingen te
onttrekken en hoe treedt de fiscus op als spelbederver bij ‘fiscale party's’? Een
boeiend onderwerp.

August Vermeylenfonds

Info: 0475 972 198 - marc-mortier@telenet.be

De Strijd om de Tijd – Olivier Pintelon
Organisator: Vrijzinnig Huis
Koksijde i.s.m. huisvandeMens
Diksmuide
Datum: zondag 17 mei
Uur: 10u
Locatie: Vrijzinnig huis
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs: Gratis

Is rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan het nieuwe
normaal? Olivier Pintelon brengt tijdens de lezing een inspirerend verhaal over
hoe mannen en vrouwen morgen werk, zorg, engagement en me-time kunnen
combineren. De spreker is politicoloog en kernlid van denktank Minerva. Hij is
(mede)auteur van verschillende studies over de kortere werkweek.

Info: vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com

Toneelvoorstelling Theater Malpertuis T.A.N.I.A.
Organisator: Cultuurdienst
Koekelare
Datum: zaterdag 23 mei
Uur: 20u
Locatie: Cultuurzaal ‘De
Balluchon’, Moerestraat 19,
8680 Koekelare
Prijs: 13 euro

Zie bijdrage Willemsfonds Koekelare in dit nummer

Info: André Laveyne, 051 58 07 41 en andre.laveyne1@telenet.be - reservatie: www.ticketwinkel.be/balluchon
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Activiteiten in de regio

Lezingen van Vitalski, Johan Braeckman & Jean Paul Van Bendegem
Organisator: De Vrienden van
het GO! Westhoek ism Panneinstituut en huisvandeMens
Diksmuide
Datum: dinsdag 2 juni
Uur: 14u15
Locatie: CC Kruispunt, Maria
Doolaeghestraat 2B, 8600
Diksmuide
Prijs:

Frankenstein is één van de meest merkwaardige
boeken ooit geschreven door een meisje van 19
jaar, de Londense Mary Shelley. Braeckman,
Van Bendegem en Vitalski zijn een uniek trio, dat
zichzelf wel eens The Fox Brothers noemt.
Hun verregaande geleerdheid is altijd speels en
guitig. De drie schijnen te rivaliseren in eloquentie,
vallen elkaar af en toe aan, maar zijn vooral drie
brothers in crime, met een oprechte liefde voor
negentiende eeuwse literatuur. Het trio stort zich
met passie op een grote Engelse mythe: het monster van Frankenstein.
De stormachtige biografie van Mary Shelley, schoonzus van de befaamde Lord
Byron wordt uitgebreid belicht. Verder krijgen we ook zicht op het historische
kader waarbinnen dit eerste SF-verhaal het daglicht zag, romantiek, elektrische
experimenten, avontuurlijke poolreizen en andere onzalige stuff.
DONDERDAG 23 APRIL 2020
CULTUREEL CENTRUM ‘KRUISPUNT’ - DIKSMUIDE

Info: vriendengo.westhoek@gmail.com

Kookworkshop: Vegan met Ottolenghi
Organisator: huisvandeMens
Diksmuide
Datum: Donderdag 4 juni
Uur: 18u – 21u30
Locatie: HuisvandeMens
Diksmuide, Esenweg 30
Prijs: 15 euro (ter plaatse
betalen)

We laten ons inspireren door Yotam Ottolenghi, een Britse chef-kok die
oorspronkelijk uit Israël komt. Met verse groenten, kruiden en specerijen tovert
Ottolenghi de heerlijkste maaltijden op tafel. Aan de hand van zijn recepten doen
wij dat ook! In deze vegan workshop maken we verschillende van zijn gerechten
klaar en gaan daarna samen gezellig aan tafel. Inschrijven is verplicht (plaatsen
beperkt!)

Info en inschrijven: diksmuide@deMens.nu - 051 55 01 60

Seizoensafsluiter
Organisator: Vrijzinnig Huis
Koksijde
Datum: Zondag 7 juni
Uur: 11u
Locatie: Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs: Gratis

Programma volgt

Info vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com

Algemene Ledenvergadering
Organisator: Humanistisch
Verbond Westhoek
Datum: Dinsdag 9 juni
Uur: 19u30
Locatie: Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs: Gratis

Goedkeuring verslag AV 2019, samenstelling bestuur, evaluatie werking en
bestuursvergaderingen 2019, financieel verslag 2019 + begroting 2020,
goedkeuring jaarprogramma 2020, varia

Info: 058 51 90 94 - denisevandermeiren52@gmail.com

Infosessie ‘Waardig levenseinde’
Organisator: huisvandeMens
Diksmuide
Datum: Donderdag 11 juni
Uur: 14u
Locatie: HuisvandeMens
Diksmuide, Esenweg 30
Prijs: Gratis

Infosessie over mogelijke beslissingen bij het levenseinde: euthanasie, weigeren
van behandelingen (patiëntenrechten), orgaandonatie, lichaam schenken aan
de wetenschap, uitvaart...Via voorafgaande wilsverklaringen kan jij de regie over
jouw leven en het levenseinde mee in handen nemen! Een medewerker van het
huisvandeMens biedt je een heldere uitleg over hoe de wetgeving in elkaar zit,
overloopt samen met jou de verschillende formulieren en maakt tijd voor al jouw
vragen. Inschrijven verplicht (plaatsen beperkt!)

Info: diksmuide@deMens.nu, 051 55 01 60
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Activiteiten in de regio

Daguitstap met trein naar Gent
Organisator: Willemsfonds
Veurne-De Panne
Datum: zaterdag 13 juni
Uur: vertrek met trein om 9u
Locatie: verzamelen aan het
station in Veurne
Prijs: nog te bepalen

In voormiddag een wandeling met gids in het Miljoenenkwartier +
Wereldtentoonstelling van 1913. Lunch in “De acht zaligheden” en aansluitende
een uitleg van de gids over de geschiedenis van “het patershol”

Info: veronique.hubrecht@gmail.com

Daguitstap met bus naar Mechelen
Organisator: Willemsfonds
Veurne-De Panne
Datum: vrijdag 28 augustus
Uur: 8u.
Locatie: Verzamelen op het
Statieplein te Veurne
Prijs: 90 euro

Stadsbezoek Mechelen waarbij volgende locaties gegidst worden bezocht:
Wintertuin Ursulinenklooster in prachtige Art-Deco, Predikherenklooster
gerenoveerd tot bibliotheek (architectuur Award 2019), museum in 16°eeuwse
stadspaleis Hof van Busleyden, Heilige Geestsite (erfgoedprijs 2018), gevolgd
door diner op de Grote Markt.

Info: deboyser.eddy@skynet.be

ZONDAGEN IN HET VRIJZINNIG HUIS KOKSIJDE
Elke zondag is het ontmoetingscentrum
open van 11u. tot 13.30u.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!
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Vrijzinnig Huis Koksijde
SPROKKELS uit de voorbije activiteitenkalender
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 26 januari 2020
Op zondag 26 januari vond in het Vrijzinnig Huis Koksijde
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats.
De vele aanwezige leden en sympathisanten werden door
kersvers voorzitter Joeri Stekelorum en uittredend voorzitter Marc Van Muylem hartelijk verwelkomd. Nadat de
beste wensen voor 2020 voor eenieder over en weer vlogen, hield Joeri de traditionele nieuwjaarstoespraak. Hij
gaf hierbij een korte terugblik op het verleden en een vooruitblik op wat de toekomst in het Vrijzinnig Huis brengen
zal. Zijn motto hierbij is duidelijk: “Koesteren wat goed is,
groeien waar kan”. Joeri beklemtoonde het belang van de
samenwerking van de lidverenigingen in het Vrijzinnig Huis
Koksijde, een troef die we verder moeten uitspelen om
samen het vrijzinnig gedachtengoed in onze regio verder
samen uit te dragen. Hij stond ook even stil bij het (actuele)
thema rond zelfbeschikking van elk individu en de aansluiting bij de thema’s die jongeren aanbelangen om het vrijzinnig humanisme maatschappelijk relevant te houden.
Naast een bedanking voor alle vrijwillige medewerkers had
de voorzitter, namens alle leden van de Raad van Bestuur,
een bijzonder woord van dank voor Marc Van Muylem. Hij
bedankte hem voor zijn jaren onvoorwaardelijke inzet als
voorzitter. Hij krijgt dan ook vanaf nu, net als zijn voorgangers Bob Rossel en Geert Steenkiste, de titel van erevoorzitter. Terwijl de aanwezigen genoten van een drankje en
een huisbereid hapje werd de receptie muzikaal opgeluisterd door Stefaan Demoen met zijn solo-project “Happy
Strings”, mooie loungeklanken van zelfgeschreven muziek.
De voorzitter dankt alle aanwezigen en hoopt hen op één
van de vele activiteiten in het Vrijzinnig Huis Koksijde te
mogen begroeten!
Foto’s: Greta Raeymaekers
verslag Denise Van der Meiren,
vrijwillig medewerker Vrijzinnig Huis Koksijde
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Vrijzinnig Huis Koksijde
Een tiener in huis door Heidi Deboosere
Donderdag 13 februari 2020
Een organisatie van Humanistisch Verbond Westhoek, Vrijzinnig Huis Koksijde en huisvandeMens.
Het gezegde luidt: kleine kinderen kleine zorgen, grote(re)
kinderen grote(re)zorgen. We weten allemaal dat je kind
opvoeden niet vanzelf gaat, want opgroeien gaat met vallen en opstaan en dit geldt niet alleen voor de kinderen
maar ook voor de ouders.
We zijn er ons van bewust dat de perfecte opvoeding niet
bestaat maar met het aanbreken van de puberteit hebben
we het als ouders toch niet altijd gemakkelijk. Veel ouders
zijn de weg kwijt als het gaat over de opvoeding van hun
opstandige tieners in deze snelle en multimediale tijden.
Vrij laten of grenzen stellen? Straffen of proberen te begrijpen?
Om hierop degelijke antwoorden te krijgen, leek het voor
het Humanistisch Verbond Westhoek en het huisvandeMens Diksmuide vanzelfsprekend om hiervoor, na de
succesvolle vorming over ‘Groot worden doen ze vanzelf,
luisteren niet altijd ‘, weerom Heidi Deboosere uit te nodigen. De spreekster is zelf moeder van 4 kinderen. Ze
coacht ouders bij de aanpak van kinderen die te maken
hebben met gedrag-, emotionele-, psychosociale problemen en/of moeilijkheden in de opvoeding.
Tijdens de voordracht kregen de aanwezigen informatie die
kan helpen om efficiënter met pubers te communiceren.
Naast een theoretisch kader was er uiteraard ook ruimte
om situaties aan te brengen en hierover uit te wisselen.

Aankondigingen
Statutaire algemene ledenvergadering
zondag 19 april 2020 om 10u
Op zondag 19 april houden wij onze statutaire algemene ledenvergadering in de lokalen van het Vrijzinnig Huis
Koksijde. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht.

Voordracht ‘De strijd om de tijd’
Zondag 17 mei om 10u30
Is rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan het nieuwe normaal? Olivier Pintelon brengt
tijdens de lezing een inspirerend verhaal over hoe mannen
en vrouwen morgen werk, zorg, engagement en me-time
kunnen combineren. Hij sprokkelt verhalen, duikt in oude
geschriften en werpt een blik over de landsgrenzen in zijn
pleidooi voor een collectieve herschikking van de arbeidstijd. Waarom experimenteert men bijvoorbeeld in Zweden
met de 30 urenweek terwijl dat idee hier taboe lijkt? Olivier
Pintelon is politicoloog en kernlid van denktank Minerva. Hij
is (mede)auteur van verschillende studies over de kortere
werkweek.
Gratis toegang.
Meer info: vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com

Wat ik alvast onthouden heb, is dat:
• ‘puberen’ gezond is
• alles rond de emotionele regulatie draait
• ‘peuter’ puberteit te vergelijken is met ‘tiener’ puberteit
• opvoeden een proces van loslaten en begeleiden is
• je de connectie met je kind niet mag verliezen
• communicatie met probleemoplossende vragen de aan
te bevelen aanpak is
Denise Van der Meiren
bestuurslid Humanistisch Verbond Westhoek
vrijwillig medewerker Vrijzinnig Huis Koksijde
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Humanistisch Verbond Westhoek
Vrijzinnig Lentefeest
Zaterdag 9 mei
CC Casino Koksijde

Samen met de andere leerkrachten NCZ werkte ze rond
het boek 'Kinderen die de wereld hebben veranderd' de
voorstelling uit.

Als vrijzinnigen willen wij de overgang van de kleuterperiode naar lager schoolkind niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De overstap naar het eerste leerjaar, de eerste lessen niet- confessionele zedenleer zijn momenten waar we
tijdens het Lentefeest even willen bij stilstaan.

Dit boek geeft de kinderen een
stem. Hun verhalen stellen een
voorbeeld en tonen aan: verandering is wel degelijk mogelijk,
het heeft zin om op te staan tegen onrecht - of je nu kind bent
of volwassene. Dat is de les die
we van hen kunnen leren. Kinderen als Malala, Ruby Bridges,
Felix Finkbeiner, Sadako Sasaki
hebben hun stem laten horen
over: kinderarbeid, discriminatie,
kindhuwelijken, armoede, uitsluiting van onderwijs, oorlog,
ziekten en hongersnood. Ze zijn gehoord, ondanks of misschien juist dankzij hun jonge leeftijd.

Dit jaar werken we rond het prentenboek Max en de toverstenen.
Op een rotseiland midden in de
zee woont Max de rotsmuis en zijn
vrienden. Op een dag vindt Max
een prachtige flonkerende steen,
die licht en warmte geeft. Dit is
een kostbaar bezit op een eiland
waar de winters koud en vochtig
zijn. Alle muizen willen wel zo’n
steen!

Lies Ghysel
coördinator Feest Vrijzinnige Jeugd 2020

Met dit verhaal willen we laten zien dat iedereen door zijn
handelen invloed heeft op de toekomst…
Sofie Deboeuf
coördinator Vrijzinnig Lentefeest 2020

Feest Vrijzinnige Jeugd
Zaterdag 30 mei
CC Casino Koksijde

DRINGENDE OPROEP

Het Feest Vrijzinnige Jeugd geeft twaalfjarigen die nietconfessionele zedenleer volgen de mogelijkheid om op een
feestelijke én waardevolle manier hun overgang van kind
naar jongvolwassene in groep te vieren.

Om haar administratieve werking te consolideren is het
Humanistisch Verbond Westhoek DRINGEND op zoek
naar BESTUURSLEDEN.
Ben je lid van het Humanistisch Verbond en wil je ondersteuning bieden, meld je dan voor de algemene vergadering van 9 juni 2020.

Het feest staat volledig in het teken van het kind. Daarom
worden zij heel nauw betrokken bij de invulling ervan. Lies
Ghysel neemt dit jaar de algemene coördinatie op zich.

Administratieve zetel:
Coosemanslaan 2 GV 01 -8670 Koksijde – 058 51 90 94
Denisevandermeiren52@gmail.com
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Humanistisch Verbond
Koekelare-Diksmuide

Willemsfonds Koekelare
Willemsfonds Koekelare viert dit jaar zijn 85ste verjaardag.
Gesticht op 18 juli 1935 door wijlen Remi Devisscher, die
onderwijzer was aan de Koekelaarse gemeenteschool,
heeft de vereniging tijdens haar bestaan ups en downs gekend maar ze bestaat nog altijd.
Hierbij presenteren we ons programma april-mei-juni 2020:
Op zaterdag 25 april gaat voor de 44ste keer de Zwijgende
Voettocht aan de Peene door. Deze voettocht herdenkt de
inlijving bij Frankrijk van wat wij nu Frans-Vlaanderen noemen ten gevolge van de slag aan de Peene van 11 april
1677. Dit jaar vertrekt de voettocht om 15u00 aan de kerk
van Noordpeene. Er wordt naar Zuytpeene gewandeld en
terug (ongeveer 7 km). In Noordpeene kan je het Maison de
la Bataille bezoeken, een museum gewijd aan deze slag.
Op het kerkhof achter het museum zijn de urnen van Raf
Seys en zijn echtgenote Astrid bijgezet. Raf, die tientallen
jaren lang een gedreven bestuurslid van WF Koekelare is
geweest, heeft in 1977 de eerste voettocht georganiseerd.

Lentefeest
Op donderdag 21 mei gaat om 11u00 voor de 51ste keer
het Lentefeest door voor de kinderen van het 1ste leerjaar
uit de regio Koekelare-Diksmuide-Gistel-Oudenburg. Voor
dit Lentefeest hebben zich 45 kinderen aangemeld. De 4
leerkrachten zedenleer zijn al druk bezig met het vastleggen van het thema en de daarbij horende muziek, toneeltjes, dansjes,… Ook worden al een paar repetities voorzien
om het geheel gestroomlijnd te laten verlopen.
Dit Lentefeest gaat door te Koekelare in de cultuurzaal ‘De
Balluchon’ en wordt georganiseerd door HV/OVM Koekelare-Diksmuide.
In de zomereditie van de Sprokkel zal dan een ruim verslag
met bijhorende foto’s verschijnen.
André Laveyne
voorzitter HV/OVM Koekelare-Diksmuide

Op zaterdag 23 mei om 20u komt in Koekelare in cultuurzaal ‘De Balluchon’, Moerestraat 19, Theater Malpertuis
T.A.N.I.A. op bezoek. Actrice Tania Van der Sanden brengt
haar eerste onewomanschow, waarbij ze in de huid van
verschillende personen kruipt. De toegangsprijs bedraagt
13,00 euro. Reservaties: www.ticketwinkel.be/balluchon.
Dit is een organisatie van de cultuurdienst van Koekelare.
Contact: 051 61 04 94.
Op zaterdag 6 juni vindt in Rijsel de Provinciale dag van
Willemsfonds West-Vlaanderen plaats. Daarover zijn nog
geen gegevens bekend, maar we houden jullie op de
hoogte.
Wie verdere inlichtingen wenst kan zich wenden tot André
Laveyne, tel. 051 58 07 41 of 0485 58 97 97 of andre.
laveyne1@telenet.be
André Laveyne
voorzitter Willemsfonds Koekelare
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Vrienden van het GO! Westhoek
Toneelvoorstelling ‘Sneeuw in september’
donderdag 23 april 14u15
Gemeentehuis De Panne, Zeelaan 21 - 8660De Panne
De toneelvoorstelling ‘Sneeuw in september’ is een educatieve productie van DE DAKBROEDERS vzw, LEIF WestVlaanderen, uitgeverij Halewijck/Pelckmans met de steun
van de stichting Pelicano en Stad Oostende. De voorstelling wordt gratis aangeboden aan de leerlingen van de 3°
graad van de GO! scholen van Scholengroep 28 door De
Vrienden van het GO! Westhoek in samenwerking met het
HuisvandeMens en het Panne-Instituut. De organisatie berust bij Atheneum Calmeyn.
Gratis.
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De centrale thema’s in het stuk zijn chronisch lijden, vriendschap, rouwverwerking en afscheid.
Na een parcours van jarenlange onderzoeken en behandelingen krijgen twee hartsvriendinnen een hard verdict.
Enkel verdovende middelen kun-nen nog een antwoord
bieden op hun chronische gewrichtspijnen. Toch weigeren ze koppig als planten in een zorghuis te beschimmelen. Maud dient een aanvraag voor euthanasie in, Jutta is
vastbesloten zichzelf te genezen. Terwijl Maud de dagen
voor haar verlossing aftelt, moet Jutta af-stand nemen van
haar
vriendin om zelf niet ten onder gaan. Zal
Jutta het in haar hart vinden om toch afscheid te komen
nemen? En hoe moet ze zichzelf zien als ze geen lotgenote
meer heeft om zich aan te spiegelen?
Dit theaterstuk hoort bij het boek van Kathelijn Vervarcke
‘Sneeuw in september’ dat in mei 2019 verscheen.
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Boekbespreking

DIRK VAN DUPPEN
Zo verliep de tijd die me toegemeten was.
De auteur zal ondertussen bij de meesten onder ons al een
‘BV’ zijn geworden. Dankzij de uitzending ‘Op de afspraak’
bij de VRT, het interview en artikels in dag- en weekbladen
en nu nog beter bekend door zijn laatste boek. Inderdaad,
het meest recente maar ook het laatste want deze auteur
sluit hiermede zijn communicatie met de buitenwereld definitief af. Hij is immers geveld door een terminale pancreaskanker, vorig jaar ontdekt op een leeftijd van midden de
zestig.
In zijn boek maakt Dr. Van Duppen de balans op van zijn
leven waarin hij zijn medemens centraal stelde en zich
daadwerkelijk engageerde op diverse fronten. Daar waar
onrecht, onwetendheid, uitbuiting, noem maar op, heersten, daar vond men hem terug. Een voorbeeld van een
humanist in hart en nieren.
Na zijn humaniora ging hij werken in een leerlooierij en werd
er geconfronteerd met de harde realiteit van het arbeidersleven en met de macht van het patronaat. De sfeer van mei
68 had een grote invloed op hem. Na zijn universitaire studies en een korte werkperiode in de Bres, vertrok hij met
zijn echtgenote naar Beiroet waar hij een tweede schok
onderging, namelijk de bittere ellende in een Palestijns
vluchtelingenkamp waarin hij als Europees arts ooggetuige
was van mensonwaardige omstandigheden. Hij werkte er
onder onvoorstelbare slechte voorwaarden met volstrekt
onvoldoende middelen. Bij zijn terugkeer engageerde hij
zich ten volle in de groepspraktijk van de Geneeskunde
voor het volk ‘de Bres’ te Deurne.
Daar bouwde hij expertise op en ging de geneeskunde op
een eigen manier bekijken en toepassen; niet als het bestrijden van symptomen, maar als het opsporen van de
oorzaken van de klachten. Immers, zo stelde hij, ziekte en
gezondheid hebben veel te maken met de levensomstandigheden. En die moesten en moeten nog steeds verbeterd worden. Zo kwam hij in actie tegen de nadelige gevolgen van de uitlaatgassen van auto's. Verkeer moest voor
hem zo ver mogelijk van de woonomgeving, zeker deze
van kinderen, worden gehouden.
Hij speelde een belangrijke rol bij het ‘verplaatsen’ van
het verkeerstraject rond Antwerpen. Hij durfde het aan de
macht van het politiek, financieel en economisch establishment aan te vallen en kon daarbij ruime steun van de bevolking te verwerven.
Ook durfde hij het aan het misbruik van monopoliemacht

door de farmaceutische nijverheid aan te klagen. Deze
machtige bedrijfstak schakelde de beste krachten in
om hem te counteren. Hij
zette door en bereikte betekenisvolle resultaten. Vooral
bekend is zijn strijd voor de
invoering van het Kiwi-model voor de aankoop van geneesmiddelen, waardoor belangrijke besparingen voor de sociale zekerheid kon worden bereikt. Dat hij zich politiek links opstelde baart geen
verwondering en dankzij zijn politieke mandaten slaagde
hij erin foute beslissingen van o.m. het OCMW terug te
draaien. Ook hier was het een harde strijd. Kortom, zoals
eerder gezegd, zijn engagement kende geen grenzen.
Een groot man, die ondanks alles, bescheiden is gebleven
en samen met anderen ervoor gezorgd heeft dat thans
ongeveer 250.000 patiënten een beroep kunnen doen op
gratis eerstelijnszorg. Dat hij daarbij heel wat tegenstand
heeft ondervonden is duidelijk. In het boek worden een
aantal machtshebbers met name genoemd, man/vrouw
en paard. Dirk Van Duppen zal herinnerd worden als iemand die recht voor de raap was en zich het lot van de
onderkant van de samenleving aantrok. Voor hem geen
kwestie van ‘er is geen alternatief’, maar steeds toepassing van ‘het is niet nodig te hopen om te ondernemen...’
en ‘op u komt het aan’. Zijn boek, zijn levensverhaal lees
je in één ruk. Een absolute aanrader voor de vrijzinnig humanist.
Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

DIRK VAN DUPPEN
Zo verliep de tijd die me toegemeten
was. (Opgetekend door Thomas
Blommaert)
EPO 2020 122 p. 15 €
ISBN 978 94 6267 200 0
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In de kijker
Wie van de E40 naar het Vrijzinnig Huis rijdt komt langs de
weg een bordje tegen met ‘Vrienden der Blinden’ erop en een
pijl naar links. Dat bordje was me al vaak opgevallen, maar
nooit eerder sloeg ik linksaf. Tot die dag in januari waarop ik
afspraak had met Wim Dezeure. Voor deze In De Kijker vertelt hij
honderduit over zijn engagement voor Vrienden der Blinden én zijn
liefde voor honden.

Wim Dezeure, vertel eens, wie is dat?
Oei… euhm! (lacht) Wel, laat me beginnen bij mijn opleiding. Na mijn humaniora – ik koos voor Grieks-Latijn aan
het Koninklijk Atheneum van Veurne – trok ik naar Gent
om er kinesitherapie te studeren. Na mijn studies kon ik
meteen aan de slag bij het Koningin Elisabeth Instituut. De
KEI, zoals we dat hier noemen. Tussendoor deed ik mijn
legerdienst, maar daarna hervatte ik het werk bij de KEI.
Plots staken geruchten de kop op: de KEI zou verdwijnen,
er zouden ontslagen vallen, enzovoort. Ik nam het zekere voor het onzekere en zocht een andere job. Bij Home
Edouard Pecher kon ik aan het werk met astmatische
kinderen. De werking was vergelijkbaar met die van het
Zeepreventorium, waar ik een stage van 6 maand gedaan
had. Maar ook bij het home hield ik het na 7 jaar voor bekeken. Ik was er meer sociaal werker dan kinesist geworden.
Niet helemaal mijn ding, ik voelde dat het tijd was voor
een nieuwe horizon. En die vond ik in de farmaceutische
industrie, waar ik aan de slag kon als medisch vertegenwoordiger, bij huisartsen en – de laatste 10 jaar uitsluitend
– in ziekenhuizen. Ik heb dit gedaan tot aan mijn verplicht
vervroegd pensioen op mijn zestigste.
Je ging niet met volle goesting met pensioen?
Neen! Ik deed mijn werk enorm graag! Ik hield van de diversiteit van mijn takenpakket en van de vele sociale contacten.
Je bent nu 70, maar in die tussentijd zat je niet stil.
Ik ben nu eenmaal geen type dat in z’n zetel gaat zitten
wachten tot het avond is! (lacht) Na mijn pensioen ging
ik meteen aan de slag bij Vrienden der Blinden. Ik kende
hier een paar mensen en zo ging de bal aan het rollen. In
die tijd was het nog mogelijk om als vrijwilliger een oplei-
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Wim Dezeure

ding te volgen om honden te trainen. Ik heb dat een paar
jaar gedaan. Op een bepaald moment vroeg men of ik in
het Dagelijks Bestuur wilde zetelen. En zo evolueerde mijn
vrijwilligersjob bij Vrienden der Blinden van instructeur naar
een bestuursfunctie. Tegenwoordig ben ik vicevoorzitter
van het federaal werk voor blinden en slechtzienden.
Da’s een hele boterham!
Zeker! Maar ik doe dat allemaal met hart en ziel hè. Het
geeft me enorm veel voldoening om iets te kunnen beteken
voor anderen, om mij nuttig te maken. Ik wil me volop kunnen inzetten voor mensen die het nodig hebben, voor de
kwetsbaren in onze maatschappij. Is dat nu als instructeur
of binnen een bestuursfunctie, dat maakt mij niet uit. We
zijn hier allemaal nodig bij Vrienden der Blinden! Ik wil dit
blijven doen, zolang ze mij nodig hebben of kunnen gebruiken.
Wat houdt dat in, zo’n blindengeleidehond opleiden?
Om te beginnen hebben we hier in het centrum een kweekprogramma gecreëerd. Wanneer we een nestje pups hebben, dan selecteren we de beestjes op karakter. Wanneer
de pups 7 weken zijn worden ze getest. Da’s relatief snel,
maar toch kunnen we op die leeftijd al heel goed zien welke
puppy’s geschikt zijn voor de opleiding.
Hoe ziet zo’n test eruit?
Ik ga dat niet in detail vertellen, of je kan de hele Sprokkel vullen! (lacht) In essentie komt het erop neer dat de
pups streng geobserveerd worden bij een hele reeks proefjes. Er wordt bijvoorbeeld een metalen dienblad tegen de
grond gegooid. Hoe reageert de hond op die luide knal?
Loopt hij weg? Is hij nieuwsgierig? Wacht hij even en gaat
hij dan eens kijken? De pup wordt ook opgetild. Gaat hij

zich verweren? Of hangt hij liever lui te wezen? Aan al die
reacties worden scores toegekend en op basis daarvan
wordt duidelijk of de hond mag beginnen aan de opleiding.
Zo ja, dan zoeken wij een pleeggezin die de pup opvangt
tijdens z’n eerste levensjaar. Die fase is zeer belangrijk! In
het pleeggezin krijgt de pup zijn basisopvoeding mee. Wij
begeleiden en coachen die pleeggezinnen voortdurend,
die mensen hebben een grote verantwoordelijkheid!

Wat gebeurt er dan precies met die dopjes?
Die worden versnipperd, gesmolten en verwerkt tot plastic
korrels. Daaruit worden dan weer nieuwe producten gemaakt. Die dopjesactie is een win-winsituatie. Ze spijst niet
alleen onze kas, ook het milieu vaart er wel bij.
Ik heb altijd de indruk dat blinden en slechtzienden een
heel gesloten gemeenschap vormen.

En na een jaar komt het dier hier terecht?
Klopt. We starten dan met de specifieke opleiding tot
blindengeleidehond. Die opleiding duurt gemiddeld acht
maanden. In die tijd blijven de honden hier. ’s Avonds laat
onze medewerker de honden uit en in het weekend gaan
de dieren naar hun weekendgezin. Vroeger bleven ze op
zaterdag en zondag in hun kennel. Ik vond dat niet plezant,
maar er was geen andere oplossing. Toen ik in het bestuur
kwam wilde ik dat veranderen. Zo zijn we tot die weekendgezinnen gekomen, en da’s een groot succes. Sommige
mensen willen wel een hond, maar in de week gaan ze
werken en kunnen ze er niet voor zorgen. In het weekend
wel, dan hebben ze tijd om te wandelen en te spelen.
Zo’n dier zal wel niet goedkoop zijn.
De ene hond kost meer dan de andere. Sommige dieren
hebben meer zorg nodig, meer dierenartskosten, een langere opleiding. Maar gemiddeld mag je rekenen op zo’n
25 à 30.000 euro. Dat klinkt veel, maar het is de reële prijs
voor de aankoop van de pup, de kosten voor de verzorging, onze infrastructuur, ons personeel…
Krijgen blinde en slechtziende mensen een subsidie voor
een blindengeleidehond?

Dat is zo. Maar ook daarin proberen wij een rol te spelen.
Wij gaan ervan uit dat we blinden en slechtzienden niet te
veel mogen betuttelen. Die mensen kunnen perfect geïntegreerd worden in onze maatschappij, mits een paar aanpassingen. Wij streven naar een optimale toegankelijkheid
van openbare plaatsen voor blinden en slechtzienden. Dat
is niet altijd evident! We hebben in het verleden een paar
processen gevoerd omdat mensen geen toegang kregen
tot een restaurant met hun blindengeleidehond. Gelukkig
is dat verleden tijd, nu zijn restauranthouders wettelijk verplicht om blinden en slechtzienden mét hun hond toe te
laten.
We hebben het uitgebreid gehad over je engagement voor
Vrienden der Blinden, maar wat is jouw link met het Vrijzinnig Huis Koksijde?
Ik ben bestuurslid van het Panne-instituut, een organisatie
die nauwe banden heeft met het vrijzinnig gedachtengoed.
Toen ik jonger was hielp ik bij de organisatie van het Lentefeest. Tegenwoordig laat ik dat graag over aan de jongere
garde. Ik draag de vrijzinnig humanistische gemeenschap
een warm hart toe. Ik ben altijd uitgesproken vrijzinnig humanist geweest en dat zal altijd zo blijven.
Bedankt voor je tijd Wim!

Om te beginnen krijgen blinden en slechtzienden nooit
zomaar een dier toegewezen, er gaat een hele procedure
aan vooraf. Na goedkeuring van het dossier krijgt iemand
gratis (!) een hond ter beschikking. Wij blijven eigenaar van
het dier. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) voorziet ongeveer €13.000 subsidie per
hond. De rest moet het centrum zelf betalen. Wij zijn daarvoor afhankelijk van giften en sponsoring, maar ook van
onze dopjesactie.

Nele Deblauwe

De bekende rode dopjeston!
Juist! Die actie is een ongezien succes. Wij verzamelen
jaarlijks 120 ton en meer plastic dopjes, en dat allemaal
dankzij de onverdroten inzet van onze vrijwilligers. Wij zijn
die mensen heel dankbaar, net zoals de andere vrijwilligers
die hier aan de slag zijn voor allerlei taken. Zonder hen zou
dit allemaal onmogelijk zijn!
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August Vermeylenfonds

Vrijzinnig Huis Koksijde
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Tel. 058 52 08 94
vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com

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-Koksijde
contactpersoon: Ivan Winnock
Sasstraat 7, 8630 Veurne
Tel. 058 31 23 57
ivan.winnock@skynet.be

Vrienden van het GO! Westhoek
contactpersoon: Annie Decleer
14e Artilleriestraat 7
8600 Diksmuide
Tel. 051 50 15 33
vriendengo.westhoek@gmail.com

Humanistisch Verbond
Westhoek
contactpersoon:
Ann Cordy,
Dennenlaan 38, 8400 Oostende,
059 80 80 56,
ann.cordy@gmail.com

Humanistisch Verbond
Koekelare-Diksmuide
contactpersoon:
André Laveyne
Brugse Heirweg 17
8680 Koekelare
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
marc-mortier@telenet.be

Comité vzw Panne Instituut
contactpersoon:
Eddy Deboyser
Duinhoekstraat 98
8660 De Panne
Tel. 058 41 22 19
Gsm 0473 89 39 14
deboyser.eddy@skynet.be

Vermeylenfonds
Koksijde-Oostduinkerke
contactpersoon: Maurits
De Picker, Koninklijke Baan
190A/301, 8670 Koksijde
Gsm 0477 29 38 37
depicker.maurits@skynet.be

Panne Instituut

