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Verdraagzaamheid =

volgens het woordenboek: de bereidheid om van an-
deren veel te verdragen.

Ik las onlangs volgend citaat: ‘Als iedereen verdraag-
zaam is, hoeft er in feite niets meer verdragen te wor-
den…’

Een opmerkelijke waarheid, maar o zo utopisch.
In een maatschappij waarbij wij, vrijzinnige humanis-
ten, ernaar streven waardig samen te leven, mag dit 
toch wel een mooie doelstelling zijn.

Met welke frequentie maken we ons druk om de, naar ons gevoel, storende 
handelingen en/of gedachten van anderen? Staan we daar genoeg bij stil? 
Moeten we beslist meer doen!

We komen vast tot het besluit dat het allemaal niet zo zeer de moeite loont. 
Aanhoudende en gerichte onverdraagzaamheid leidt in vele omstandigheden 
tot boosheid, toch? En… zich kwaad maken, is een zuivere verspilling van 
energie!

Dit leerde me een therapeut, die me de technieken van relaxatieoefeningen 
bijbracht. Wedden dat hij gelijk heeft? Wie inderdaad de kunst verstaat te rela-
tiveren, verstaat de kunst om te verdragen. Zoveel is mij ondertussen duidelijk 
geworden. Niet dat dit allemaal zo gemakkelijk is, het vergt wat inspanning en 
daar loopt het wel eens fout… Respect hebben voor een andere mening kan 
een eerste instap zijn. Wat ons meteen bij een ‘ankerwoord’ binnen de huidige 
samenleving brengt: Respect.
We zien deze term veelvuldig opduiken en niet het minst in de sport waar het 
aanvaarden van andere culturen momenteel ‘hot’ is! Er wordt hard gewerkt om 
racisme uit te sluiten. En zo hoort het ook.
De geschiedenis heeft ons geleerd dat het totaal misplaatst is andere culturen 
en/of rassen a priori te minachten of sterker nog: uit te sluiten.
Genoeg stof om te besluiten dat we allen een ernstige poging moeten onder-
nemen om ons inderdaad nog verdraagzamer op te stellen.

In de hoop dat deze regels een flinke aansporing mogen zijn om aan dit aspect 
van de samenleving flink wat meer aandacht te schenken.

Respect!

Bob Rossel
voorzitter VOC Westhoek

editoriaal

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



Actueel

Brugse politieke partijen steunen uitbouw van Vrijzinnig Huis 

De Brugse vrijzinnige gemeenschap onderhandelde geruime tijd over de verwerving van een pand dat als uitvals-
basis voor alle geledingen moet fungeren. Er kwam een doorbraak in het dossier: in oktober kreeg het de officiële 
steun van de Brugse politieke partijen, zij willen het gerealiseerd zien in de volgende legislatuur. Een steunbetui-
ging aan de vrijzinnigheid over de achtergronden heen: het klinkt als een godsvrede.

De Brugse vrijzinnigen kampen al lang met een huisves-
tingsprobleem. Ze missen een volwaardig Vrijzinnig Huis 
om diensten in onder te brengen, activiteiten te organiseren 
en vrijzinnige plechtigheden te houden. De gemeenschap 
omvat het huisvandeMens, het vrijzinnig ontmoetingscen-
trum De Sleutelbrug en de lokaal actieve vrijzinnige vereni-
gingen. Het huisvandeMens opereert vanuit een pand in 
de Jeruzalemstraat 51, VC De Sleutelbrug in de Beenhou-
wersstraat 1-3. De beschikbare ruimte is te beperkt. 

Met verenigde krachten voor het lobbywerk kon een po-
sitief resultaat bekomen worden. In feite dankzij de frisse 
wind die waait: het orgaan dat de werking van de gemeen-
schap in de provincie financieel ondersteunt, IMD, kreeg 
recent een nieuw, verjongd bestuur, wat ook het geval is 
voor het Brugs vrijzinnig centrum. 
In het voorjaar werden onderhandelingsrondes met de lijst-
trekkers van de Brugse politieke partijen opgestart en in 
oktober hebben de politieke partijen eensgezind de vraag 
om steun positief beantwoord. 

Dirk De FauW: “De Brugse CD&V is bereid om in de 
volgende legislatuur op constructieve wijze naar een op-
lossing te zoeken voor de geschetste problemen. Steun 
aan het middenveld, ongeacht de levensbeschouwelijke 
oriëntatie, is namelijk een essentieel programmapunt van 
de CD&V.”

Sammy roelant: “Groen steunt de vraag voor een Vrij-
zinnig Huis in Brugge. Het is belangrijk voor ons dat ook 
vrijzinnigen levensrituelen in een aangepaste, grote en 
sfeervolle ruimte kunnen beleven. Omwille van zuinig ruim-
tegebruik moet de mogelijkheid onderzocht worden om 
ook andere functies hiermee te verbinden. We zien mo-
gelijkheden in het stedenfonds van de Vlaamse gemeen-
schap. Er komt de ronde stedenfonds 3 vanaf 2013. Er 
kunnen projecten ingediend worden die o.a. de leefbaar-
heid van de steden verhogen en dualisering tegengaan. 
De bedoeling is dat de stad Brugge een aantal projecten 
indient. Wij stellen voor dat één van die projecten de bouw 
van een Vrijzinnig Huis is, onder de noemer diversiteit.”

anne-minne Soete: ”Namens N-VA Brugge deel ik of-
ficieel mee dat wij een project voor een volwaardig vrijzinnig 
huis volledig willen ondersteunen in de volgende legislatuur. 
Wij zijn ten alle tijde bereid hiervoor met de betrokken in-
stanties rond de tafel te zitten. We stellen ook vast dat de 
vrijzinnige gemeenschap in Brugge over geen volwaardige 
accommodatie beschikt voor uitvaartplechtigheden. Ook 
hier wil de N-VA Brugge op korte termijn werk van maken. 
Alle erkende ideologische en filosofische overtuigingen die-
nen op gelijke wijze behandeld te worden.”

renaat lanDuyt: “De inhoud van het dossier geniet 
mijn steun. Uiteraard zal de SP.A de komende legislatuur 
helpen om alle verenigingen de plaats te geven die hen 
toekomt. De stad is immers van iedereen. Ook op dit punt 
willen wij een eerlijker politiek.”

merceDeS Van Volcem: “Open VLD staat voor open-
heid, bekrompenheid staat bij ons ver af dus vinden we dat 
ieder ongeacht zijn levensbeschouwelijke achtergrond zijn 
plaats moet kunnen vinden. Alle overtuigingen moeten op 
gelijke voet staan.”

bron: bericht van Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke vrijzinnige gemeenschap West-Vlaanderen
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be - zie NIEUWS > persbericht dd 4-10-2012 voor volledige info
meer info: lieve.decuyper@demens.nu

Foto: Michel Vanneuville. Van links naar rechts: William Pharasyn, voorzitter Vrijzinnig 
Centrum De Sleutelbrug - Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke vrijzin-
nige gemeenschap - Francis Moeykens, raad van bestuur IMD WVL (Instelling Mo-
rele Dienstverlening) - op de achtergrond: huisvandeMens Brugge
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Actueel

Levenseinde informatieforum (LeiF) west-Vlaanderen

Het levenseinde houdt heel wat mensen bezig en er bestaat nog veel ondui-
delijkheid over de mogelijke beslissingen bij het levenseinde. Nadenken over 
je laatste levensfase lijkt bevreemdend maar is het geenszins. Het is belang-
rijk aandacht te besteden aan de kwaliteit ervan. Iedereen kan immers zelf 
instructies geven over de aard van de zorg die men later al dan niet wenst 
te ontvangen. Die vaststellingen hebben een aantal geëngageerde actoren, 
waaronder het huisvandeMens en de Liberale en Socialistische Mutualiteiten 
West-Vlaanderen, er toe aangezet om het project ‘LEIF West-Vlaanderen’ op 
te starten: een toegankelijke plaats in de provincie waar mensen terecht kun-
nen met allerlei vragen rond het levenseinde. 

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij 
respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Onderzoek toont aan dat er nog heel wat werk rond de problematiek 
verzet moet worden, ook binnen onze provincie. In samenspraak met Prof Dr. Wim Distelmans en LEIF groeide het idee 
binnen de projectstuurgroep om in West-Vlaanderen een LEIF uitvalsbasis op te richten en nauw samen te werken met 
LEIF vzw. 

LEIF West-Vlaanderen wil op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensi-
bilisatie ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde. LEIF West-Vlaanderen biedt een 
aanvulling op wat palliatieve netwerken in onze provincie doen. 

Onthaalvrijwilligers geven er basisinformatie en verwijzen zo nodig door naar professionele hulp. Andere vrijwilligers en 
consulenten van het huisvandeMens samen met artsen en verpleegkundigen, allen opgeleid door LEIF, nemen de per-
soonlijke begeleiding en het medisch luik op zich. Het hele team zet zich in voor de signaalfunctie en de organisatie van 
activiteiten. 

LeiF west-Vlaanderen + CGSO Brugge = Levenshuis

Dankzij een partnerschap met het CGSO Brugge vond het project onderdak. LEIF West-Vlaanderen zal opereren 
vanuit de plaats waar het CGSO gelegen is: het huis in de Koningin Elizabethlaan 92 in Brugge. De werking van 
LEIF West-Vlaanderen start in januari 2013. 

Het Levenseinde Informatieforum (LEIF) West-Vlaanderen vormt samen met het Centrum voor Geboorteregeling 
en Seksuele opvoeding (CGSO) Brugge het ‘Levenshuis’. Beiden hebben een samenwerkingsverband met het 
huisvandeMens.  

Het CGSO zet zich in voor het verwezenlijken van een positieve beleving van seksualiteit en intimiteit en ondersteunt 
mensen bij hun relationele en seksuele ontplooiing. Informeren, adviseren en sensibiliseren zijn gemeenschappelijke 
doelstellingen. Het Levenshuis zal zo een plaats zijn voor mensen met levensvragen en problemen, gaande van 
voor conceptie tot het levenseinde. Elkeen ongeacht zijn filosofische overtuiging is er welkom. 

Meer info: www.levenshuis.nu - T 050 34 07 36 - leif@levenshuis.nu
Openingsuren te raadplegen op website www.levenshuis.nu 
LEIF Nationaal: www.leif.be 
Een gesprek in het huisvandeMens Diksmuide, Kortrijk, Ieper en Roeselare is ook mogelijk.

4



De kijk van...
Jean-Marie

Jean-Marie heeft het over waarden in de samenleving, hoe vrijzinnig huma-
nisten daar mee omgaan en hoe hij er zelf tegenover staat. Zijn conclusies: 
Het respect voor andere (geloofs)overtuigingen mag dan vanzelfsprekend 
zijn, de drang naar profilering is soms te groot. er ligt nog een berg werk op 
ons te wachten om van onze huidige leefwereld een waardige samenleving 
voor iedereen te maken.

In een steeds evoluerende samenleving, is het voor velen zoeken 
naar de waarden waarvoor ze echt staan. Onze maatschappij 
verzuurt dag na dag. Populaire kranten en de ‘boekskes’ plaat-
sen op hun voorpagina of cover bij voorkeur slecht nieuws. Een 
misdaad of de relatiebreuk van een of andere BV spreekt veel 
meer aan dan goed nieuws en het verkoopt. We kijken nu een-
maal graag binnen bij de buren.

In mijn omgeving wordt wel eens gepolst hoe ik als vrijzinnige 
tegenover veel van die zaken sta. Want 
vrijzinnig zijn: ‘wat is dat eigenlijk?’ Je 
kunt dan wel de basiswaarden meegeven, 
maar voor de meeste mensen staat dat 
vrijzinnige nog te vaak voor eigenzinnig. 
En de academische invulling, die voor ve-
len zo noodzakelijk is, wordt al gauw in het 
elitaire hoekje geschoven.
Bedenkingen om toch even bij stil te 
staan, want denken we niet te vaak dat wij 
de enige waarheid in pacht hebben?
Wij, met ons vrijzinnig gedachtegoed heb-
ben het altijd over gelijke kansen. Vragen 
solidariteit, willen zelfbeschikking, eisen 
pluralisme. Maar hoe gaan we zelf om met 
onze waarden? Die gelijke kansen, zijn die 
voor iedereen en wie is iedereen dan? En 
hoever gaan we mee in de solidariteit en 
hoe willen we die zelfbeschikking afdwin-
gen? En wat dat pluralisme betreft, wat met andere meningen, 
geloofsovertuigingen, staan wij daar wel open genoeg voor?
Veel vraagtekens. En iedereen geeft daar natuurlijk zijn eigen ant-
woorden op en invulling aan, waarbij we ook de eigen politieke 
ideologie niet mogen vergeten. Afhankelijk of we nu naar de rech-
ter- of linkerkant van de politieke weegschaal overhellen, zullen er 
verschillen merkbaar zijn.

Voor mezelf gaan gelijke opvoedingskansen over opleiding en 
maatschappij. Dit zowel wat werkgelegenheid als woningzorg 
betreft. We zien nog te vaak dat kinderen en jongeren door hun 
sociale afkomst een stempel krijgen. Dat je niet toegelaten wordt 
tot een bepaalde schoolgemeenschap omdat je niet het juiste 
profiel hebt, is vandaag gewoon schandalig. Gelijke kansen ook 
voor zij, die om het even welke reden, niet langer in hun thuisland 
welkom zijn. Maar wie hier - terecht - op onze hulp kan en mag 
rekenen, moet ook aanvaarden dat er regels zijn die moeten ge-
volgd worden. Zonder daarom aan de eigenheid te willen raken.
Solidariteit, we spreken het zo graag uit. Ook hier de verwijzing 

naar zij die het in de maatschappij moeilijker hebben. Als je leest 
dat bijna 1 op 6 hier in ons zogezegd Luilekkerland nog onder 
de armoedegrens leeft, kan je dat toch niet aanvaarden. Wat 
is er verkeerd aan, dat zij die het beter hebben getroffen, ook 
ietsje meer bijdragen om de - steeds groter wordende - kloof 
te verkleinen. Waarschijnlijk ligt hier een grote taak te wachten 
om diegenen die het beter hebben getroffen in de maatschappij 
te overtuigen of ten minste doen inzien dat velen van hen, die 
het minder hebben getroffen daar zeker niet voor gekozen heb-

ben laat staan dat ze er verantwoordelijk 
voor zijn. Bij de recente golf collectieve 
ontslagen, zag je de eerste dagen ook 
een gevoel van solidariteit ontstaan. Maar 
wanneer de ontslagvergoedingen bekend 
worden gemaakt of de begeleidingsmaat-
regelen in de openbaarheid komen, is die 
solidariteit al heel wat minder.

Ook betreffende pluralisme hebben we 
nog een hele weg af te leggen. Het respect 
voor andere overtuigingen en geloofsbelij-
denissen mag dan vanzelfsprekend zijn, 
de drang naar profilering is soms te groot. 
Natuurlijk streeft iedereen - of het nu een 
individu of een vereniging is - naar een 
vorm van erkenning. Toen ik laatst hoorde 
dat bij een plechtigheid de volgorde waar-
bij een tekst mocht worden voorgelezen, 

plots belangrijker werd dan de inhoud of de boodschap die kon 
worden gebracht, heb ik toch even de wenkbrauwen gefronst. 
Respect, in welke vorm dan ook, moet je verdienen. In een sa-
menleving waarbij de luidste roepers vaakst het meest gehoord 
worden, zou het voor ieder van ons een streven moeten zijn om 
de inhoud naar voor te brengen. En als we daarvoor als eens een 
ander moeten laten voorgaan, wel dan zij het zo. Als we die ander 
er maar van kunnen verzekeren dat bij een volgende gelegenheid 
die fameuze pikorde eens gewisseld mag worden.

Je zult al wel gemerkt hebben dat we met zijn allen nog een hele 
weg af te leggen hebben en er nog een berg werk op ons ligt te 
wachten om van onze huidige leefwereld een waardige samenle-
ving voor iedereen te maken. Aan de slag dus!

Jean-Marie Vanhaelewijn is administratief medewerker bij het 
huisvandeMens Diksmuide

wij, met ons vrijzinnig 
gedachtegoed heb ben 
het altijd over gelijke 
kansen. we vragen 
solidariteit, willen 

zelfbeschikking, eisen 
pluralisme. Maar hoe 
gaan we zelf om met 

onze waarden?

Foto: Els Deneir
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Uitgelicht

De euthanasiewet: blijven vechten voor 
wat verworven is en durven uitbreiden!

Het Humanistisch Verbond is al sinds het ontstaan (1 de-
cember 1951) voorvechter voor de zelfbeschikking van 
elk individu. HVV stond mee op de barricades voor het 
recht op abortus, euthanasie en voor het homohuwe-
lijk. De vrijzinnigheid heeft nooit nagelaten deze ethisch 
geladen thema’s op de maatschappelijke en politieke 
agenda te zetten. tussen 1999 en 2007 werden er zeer 
vrijzinnige wetten gestemd: de embryowet, de patiën-
tenrechtenwet, de euthanasiewet, de wet op het homo-
huwelijk, het adoptierecht voor homoseksuele relaties 
en de wet op de transseksualiteit. Wetten die de zelfbe-
schikking maximaal in handen leggen van het individu. 
en wat er ook over het ‘ketterse’ België gezegd wordt, 
het is het enige land waar er zoveel ethische dilemma’s 
in wetgevend werk gegoten werden. maar het werk is 
nog niet af! integendeel, er is hoe langer hoe meer te-
genstand: wereldwijd en ook in eigen land. HVV en de 
vrijzinnigen moeten blijven vechten voor datgene dat 
verworven en wettelijk verankerd is, want niets is zo snel 
teruggeschroefd dan een wet in een ‘veranderend’ Bel-
gië.

28 mei 2002: er is een euthanasiewet. Eindelijk!
In 2002 werd de euthanasiewet gestemd. De paars-groene 
regering legde namelijk in de regeerverklaring van oktober 
1999 vast dat wetgevende initiatieven genomen konden 
worden door de parlementairen - rooms-rood blokkeerde 
dit tussen 1995-1999. Het werk kon beginnen. Meer dan 
twee jaar later, 44 hoorzittingen verder, inspraak van zo on-
geveer iedereen en elke instelling die kennis had van de 
problematiek en duizenden bladzijden verhandelingen, had 
België, als tweede land ter wereld, een euthanasiewet.

Intussen zijn we tien jaar verder. De wet wordt door de 
Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie om 
de twee jaar geëvalueerd. De vrees dat er meer euthana-
siegevallen zijn, klopt niet: er is geen sprake van ‘slippery 
slope’. Wel bewijst de praktijk dat er een aanpassing nodig 
is. Voor HVV een reden om, samen met een aantal part-
ners, erop aan te dringen dat het parlement zijn verant-
woordelijkheid opneemt en de wet aanpast.

Tijd voor de volgende stap
HVV probeerde in 2010 en 2011 de besprekingen op de 
politieke agenda te zetten. Tevergeefs. Een petitie, die mee 
ondersteund wordt door LevensEinde InformatieForum 
(LEIF), Recht op Waardig Sterven, de Grijze Geuzen, de-
Mens.nu werd massaal ondertekend. Het bewijs dat de 
samenleving onze vraag voor verfijning en uitbreiding on-
dersteunt. Ook werd er tijdens de onderhandelingen een 
brief aan de onderhandelaars gestuurd om het dossier op 
te nemen in de regeringsverklaring en zo een politiek debat 
te garanderen. Tevergeefs. De samenwerking met LEIF en 
vooral met Wim Distelmans zorgt ervoor dat we ons stand-
punt duidelijk kunnen maken aan de bevolking en aan de 
media.

Welke verfijningen vraagt HVV?
• Vermits de wilsverklaring steeds herroepbaar is, is een 

tijdslimiet van 5 jaar overbodig. Het is wenselijker de 
tijdslimiet te schrappen.

• Er moet een doorverwijsplicht komen voor de arts die 
euthanasie weigert.

• Er moet toegezien worden op het feit dat ziekenhuizen 
die met overheidsgeld werken de wet toepassen. De wet 
laat toe dat een arts omwille van morele redenen weigeren 
kan. Terecht, want het gaat hier om een ethische en 
morele beslissing. Een zorginstelling echter heeft geen 
‘geweten’, en kan zich ook de macht niet toe-eigenen 
om de ‘morele vrijheid’ van de arts te beknotten. Indien 
de wetgever de bedoeling had deze ‘morele’ vrijheid ook 
aan zorginstellingen te geven, dan stond dit duidelijk in 
de wet, zoals dat trouwens ook in de wet op de medisch 
begeleide voortplanting staat. Een amendement om dit 
ook in de euthanasiewet op te nemen werd trouwens 
weggestemd. Euthanasie is een onderdeel van het 
zorgtraject van de patiënt, als hij erom vraagt dan 
moet dit ingewilligd worden, indien de wet het toelaat 
en indien een arts zich bereid weet. Een zorginstelling 
moet het zorgtraject voor elk patiënt garanderen (wet op 
de patiëntenrechten) en op maat van de vraag van die 
patiënt, en bij het ‘recht’ op goede zorg hoort ook het 
recht op het stellen van een euthanasievraag.
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Uitgelicht

“we timmerden mee aan een België waar de zelfbeschik-
king een wettelijke plaats kreeg. Alleen is er nog een hele 
weg te gaan. De verfijning van de wet en de uitbreiding 
van de wet moeten er komen. HVV zal met zoveel moge-
lijk vuisten op de maatschappelijke en politieke tafel blij-
ven kloppen. we gaan ervoor, samen met onze netwerken 
zijn we met zeer velen en we zullen slagen!” 

• Euthanasie voor psychiatrisch patiënten is perfect mo-
gelijk via de huidige wet. Toch merken we dat zowel 
psychiaters als psychiatrische instellingen - meestal in 
katholieke handen - zeer huiverig staan tegenover de 
toepassing van de wet. Psychiatrische patiënten met 
een euthanasievraag, die voldoet aan de wettelijke voor-
waarden, blijven in de kou staan. Erger nog, we horen 
te vaak getuigenissen van patiënten die zelfs geweigerd 
werden voor een opname, enkel en alleen omdat ze hun 
euthanasievraag ter sprake brachten, wat in strijd is met 
de wet op de patiëntenrechten.

Welke uitbreidingen vraag HVV?
Om in aanmerking te komen voor euthanasie moet een 
patiënt meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. De vraag 
moet weloverwogen en herhaaldelijk geformuleerd wor-
den. De patiënt bevindt zich in een uitzichtloze toestand 
van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden. 
Het kan gaan over een wilsbekwaam of niet meer wilsbe-
kwaam patiënt. Afhankelijk hiervan zijn er drie mogelijke 
procedures:
• Wanneer de patiënt wilsbekwaam is en terminaal, dan 

moet er een tweede arts gecontacteerd worden. Liefst 
een LEIF-arts.

• Wanneer de patiënt wilsbekwaam en niet terminaal is, 
dan moet er ook nog een derde arts, specialist in de 
aandoening of een psychiater gecontacteerd worden. 
Bovendien moet er tussen de vraag en de uitvoering een 
maand zitten.

• Wanneer de patiënt wilsonbekwaam is, dan kan het en-
kel en alleen bij coma; er zijn twee artsen nodig en een 
vooraf geschreven wilsverklaring (de wilsverklaring eu-
thanasie).

Ook euthanasie bij verworven wilsonbekwaamheid (de-
mentie) moet kunnen
De wet van 28 mei 2002 geldt niet voor mensen met een 
‘verworven wilsonbekwaamheid’. Euthanasie voor demen-
terenden is dus nog steeds onmogelijk en ook een wils-
beschikking, opgesteld wanneer mensen wel nog volledig 
zelfstandig kunnen beslissen, biedt geen oplossing. Intus-
sen gaan er steeds meer stemmen op om de wet ook voor 
mensen met een onomkeerbare hersenaandoening moge-
lijk te maken. Cijfers bewijzen dat er een ruim maatschap-
pelijk draagvlak is. Want intussen bewijst de praktijk steeds 
vaker dat er patiënten zijn, zoals Hugo Claus, die uit angst 
voor een geestelijke aftakeling, in een bepaald stadium van 
de dementie om euthanasie vragen op basis van het on-
draaglijke geestelijke lijden dat de ziekte voor hen teweeg 
brengt, en dit op een moment dat ze wel nog voldoende 
bewust zijn. Zij stappen als het ware vroeger uit het leven 
dan nodig, enkel en alleen omdat de wet hier te kort schiet.
Ook euthanasie voor minderjarigen moet kunnen
Minderjarigen die ongeneeslijk ziek zijn en ondraaglijke pijn 
lijden, zijn uitgesloten van het recht op euthanasie. Toch is 
hun lijden even groot, de toestand waarin zij verkeren even 
ondraaglijk en mensonwaardig.

Volgens schattingen zouden er ongeveer 100 kinderen 
per jaar sterven aan een terminale aandoening. Van deze 
groep vraagt een kleine minderheid euthanasie. Sommige 
situaties zijn echter zo schrijnend dat zelfs voor één kind 
een aanpassing van de wet moet gebeuren. Onder de 18 
zijn kinderen wettelijk wilsonbekwaam, wat niet wil zeggen 
dat ze informatie over hun medische aandoeningen, de 
diagnose en behandeling en mogelijk prognose, niet be-
grijpen. De praktijk leert ons dat kinderen die zich in een 
uitzichtloze situatie bevinden een grote maturiteit hebben. 
Het trekken van een leeftijdsgrens is bijgevolg een absoluut 
arbitraire aangelegenheid. Onze wet op de patiëntenrech-
ten geeft jongeren en kinderen een stem in hun medische 
verhaal zonder dat er een leeftijdsgrens getrokken wordt. 
Wij vragen ons dan ook af waarom we dit in de euthana-
siewet wel zouden doen. Het medische team dat de min-
derjarige kent, zal perfect kunnen inschatten in hoeverre de 
vraag om euthanasie gegrond is.

Nog een weg te gaan: en nu?
Zoveel is duidelijk, HVV en bijgevolg de voorzitters, afdelin-
gen, leden en vrijwilligers timmerden mee aan een België 
waar de zelfbeschikking een ‘wettelijke’ plaats kreeg. Al-
leen is er nog een hele weg te gaan. De verfijning van de 
wet, de uitbreiding van de wet, moet er komen. HVV zal 
met zoveel mogelijk vuisten op de maatschappelijke en po-
litieke tafel blijven kloppen. We gaan ervoor, we zijn, samen 
met onze netwerken, met zeer velen, en we zullen slagen: 
mensen verdienen die vrijheid! Maar, er is meer. HVV kan 
er vanuit het ‘zelfbeschikkingsprincipe’ niet mee instem-
men dat groepen in hun geheel uitgesloten worden van om 
het even welke wet. Daarom zal ook het debat over het 
horen, en eventueel inwilligen, van een levenseindevraag 
door ‘handelingsonbekwamen’ (mensen met een mentale 
beperking) opgestart moeten worden. Moeilijk, delicaat, 
maar HVV gaat deze evenwichtsoefening niet uit de weg. 
En buiten de euthanasiewet om willen we ook de vrijwillige 
vraag om zelfdoding stellen. Preventie is nodig, maar niet 
altijd voldoende.
Zo kaart HVV nu al thema’s aan die misschien pas veel 
later ruim gedragen zullen worden: maatschappelijk en/of 
politiek. Of niet. Maar dat is nu net de blijvende opdracht 
van een vereniging die staat voor haar vrijzinnige waarden.

Jacinta De Roeck, directeur HVV

Als senator werkte ze mee aan het tot stand komen van de wet.
Nu zetelt ze in de federale evaluatiecommissie en trekt het land 
rond om uitleg te geven over levenseinde.
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Jong & vrijzinnig
Dag van de Mensenrechten

Op vrijdag 19 oktober trokken de leerlingen van het vierde 
jaar van het Atheneum Veurne naar J-Club in De Panne. 
Daar had het huisvandeMens Diksmuide een dag, die in 
het teken van de mensenrechten, stond georganiseerd. De 
leerlingen werden opgedeeld in verschillende groepen, die 
verschillende workshops aangeboden kregen.

Een eerste groep had de workshops 'Puberen in Bagdad' 
en 'Het SAFI-spel'. In de workshop puberen in Bagdad 
waren er twee gastsprekers die de leerlingen over Bagdad 

kwamen vertellen. De ene vertelde het oudste ge-
schreven verhaal, dat in Irak is gevonden. Het 
was de legende van Gilgamesj en Enkido.

De tweede spreker was zelf tijdens de golfoorlog in Bag-
dad opgegroeid. Hij vertelde zijn jeugdherinneringen van 
voor en tijdens de oorlog, over hoe hij en zijn familie uit 
Bagdad zijn gevlucht. Het was een aangrijpend en interes-
sant verhaal.

De tweede workshop, het SAFI-spel, was een educatief 
spel rond discriminatie. De leerlingen kregen allemaal een 
nieuwe identiteitskaart. Sommigen werden een illegaal, an-
deren iemand met een verblijfsvergunning of een genatura-
liseerde Belg. Ongeveer de helft was meerderjarig. De leer-
lingen moesten met hun identiteitskaart taken volbrengen 
die in functie van hun leeftijd waren. Zoals werk zoeken, bij 
de tekenacademie gaan, naar een toneelvoorstelling gaan, 
een huis huren of kopen, op café gaan, gaan zwemmen,...
Tijdens het spel ondervonden sommigen hinder bij het vol-
brengen van die opdrachten, omdat ze gediscrimineerd 
werden omwille van hun inkomen, gender, huidskleur, ge-
loofsovertuiging of nationaliteit. Nadien werd er nog een 
discussie gevoerd over hoe de leerlingen zelf naar immi-
granten en asielzoekers kijken.

Een andere groep had de workshops 'Didgeridoo' en 
'Straatkinderen in Brazilië'. De leerlingen kregen een initia-
tieles Didgeridoo, het oude instrument van de Aboriginals 
in Australië. Ze leerden het instrument bespelen en waar-
deren.

Bij de workshop 'Straatkinderen in Brazilië' kwam een er-
varingsdeskundige spreken over hoe vrijwilligers in Brazilië 
straatkinderen probeerden te helpen. Hij had zelf in Brazilië 
gewoond en hij deed vrijwilligerswerk bij een opvangtehuis 
voor straatkinderen.

Ook waren er nog enkelen die een les Afrikaanse dans kre-
gen.

's Middags kregen de leerlingen een gratis maaltijd aan-
geboden. Er was keuze tussen een normale maaltijd, een 
Halal maaltijd en een vegetarische maaltijd.

Na het middagmaal was er de film 'Shooting Dogs' over de 
genocide in Rwanda in 1994. De film gaat over de eerste 
dagen van die genocide. Hij vertelt het verhaal van Joe, hij 
is een Britse leraar, die lesgeeft in een school in Rwanda. 
Hij heeft een heel goede band met Marie, een van zijn leer-
lingen. Ook met Christopher, een Engelse priester, is hij be-
vriend. In de school waar Joe lesgeeft hebben Belgische 

8



Jong & vrijzinnig
Dag van de Mensenrechten

VN-soldaten hun kamp. Die soldaten zijn daar om de vrede 
in Rwanda te bewaken.
Als de Rwandese president omkomt bij een vliegtuigcrash 
breekt de hel los. De Hutu's zien dit als een aanval van 
de Tutsi's. De Tutsi's zijn een kleine minderheid die onge-
veer 10 % van de Rwandese bevolking bedroeg. In het 
verleden overheersten de Tutsi's de Hutu's en dat zijn de 
mensen nog niet vergeten. De Hutu's, aangespoord door 
de propaganda van de regering, besluiten de Tutsi's uit te 
moorden met machetes. De situatie doet aan de holocaust 
denken.
De film vertelt ook over het lakse optreden van de VN. De 
soldaten mochten alleen schieten als ze zelf bedreigd wer-
den, maar de honden die de lijken opaten mochten ze wel 
beschieten. Vandaar komt de titel van de film.
Uiteindelijk werden alleen de Europeanen (lees blanken) 
gered door de VN.

Na de film deden de leerlingen nog mee aan de schrijf-ze-
vrij actie van Amnesty International, om de Chinese jour-
nalist Shi Tao en de Iraanse activiste Shiva Nazar Ahari vrij 
te krijgen.

Het was een geslaagde dag die iedereen wat bijbracht 
over de mensenrechten en de schendingen ervan. Met 
dank aan het huisvandeMens!

Luca Renders

4e jaar SO KA Veurne
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Gedachten zijn vrij

Ongelovig! en dan?

Discussietekst

Het gebeurt wel meer dat een vrijzinnig humanist als onge-
lovige wordt bestempeld. Deze aanduiding is niet neutraal 
te noemen en geeft ons stof tot nadenken en… redenen 
om te reageren.
 
Gelovigen, zeker deze behorende tot één van de gods-
diensten van het boek (jodendom, christendom en islam) 
vinden zich superieur omdat zij de gave van het geloof zou-
den bezitten. Hoe ze daartoe kwamen en op welke wijze zij 
kritisch en rationeel hun geloof ervaren en beleven laten we 
veiligheidshalve in het midden. Sommigen hebben echter 
de zaken van naderbij bekeken en komen tot onthutsende 
vaststellingen, zoals de Nederlandse rechtsfilosoof en pro-
fessor Paul Cliteur.
 
In zijn boek “Het dilemma van het monotheïsme” met als 
ondertitel “De theologie van het terrorisme” beschrijft hij 
hoe men rechtvaardiging voor het plegen van geweld, zelfs 
het doden van de medemens, vindt in de heilige boeken, 
‘license to kill’!.
 
Maar goed, terug naar het onderwerp: zijn vrijzinnige hu-
manisten dan ongelovig? Zeker niet, integendeel. Echter, 
in plaats van te geloven in openbaringen en overleveringen 
stellen zij de (mede)mens centraal. Ze geloven in diens ver-
beterbaarheid (perfectibiliteit) en tevens in de maakbaar-
heid van de samenleving. M.a.w. de mensen zelf zijn ver-
antwoordelijk.
 
Bovendien doen zij het goede om het goede, en niet om 
nadien een of andere beloning te ontvangen in het hierna-
maals. Omtrent hun tekortkomingen en fouten moeten ze 
zich met hun geweten in orde stellen en niet via een thera-
peutische omweg (de biecht?) een uitweg zoeken…
Het doet vreemd aan wanneer je door bijvoorbeeld een 
moslim een ‘infidèle’ wordt genoemd.
Natuurlijk betekent dit in het Nederlands ‘ongelovige’ maar 
bovendien ook nog ‘onbetrouwbare’ en dat is een morele 
veroordeling die niet te verantwoorden is. Zou het dan zo 
zijn dat gelovigen meer betrouwbaar zijn dan vrijdenkende 
mensen? Geen enkele groep zal wellicht het monopolie be-
zitten.

Nu, in een gemengde of pluralistische samenleving, defi-
nieert men de medemens het best op een positieve wijze. 
Vrijzinnig humanist, of vrijdenker, wat dan ook, wetende dat 
dergelijke mensen er eveneens en evenzeer principes op 
nahouden. Trouwens bepaalde diepmenselijke principes 
werden schaamteloos door godsdiensten gerecupereerd. 
Denken we maar aan ‘doe niet aan de ander, wat je niet 
wenst dat men je aandoet’.
Dus, voor de vrijzinnige humanisten, wat assertiviteit. Wij 
zijn geen tweederangsburgers omdat we iets zouden ont-
breken. Neen, wij hebben onze moraal en deze moet niet 
onderdoen voor iedere anders geïnspireerde ziens- en han-
delwijze.
 
Nogmaals: vrijzinnige humanisten zijn gelovigen, maar dan 
op hun eigen manier.

Zijn vrijzinnige humanisten dan ongelo-
vig? Zeker niet, integendeel. echter, in 
plaats van te geloven in openbaringen en 
overleveringen stellen zij de (mede)mens 
centraal. Ze geloven in diens verbeter-
baarheid (perfectibiliteit) en tevens in de 
maakbaarheid van de samenleving.

Marc Mortier

* reageren op discussieteksten of visieteksten mag altijd via 
yllien.strubbe@demens.nu - zo mogelijk komen we terug op het thema in een 
volgende editie en nemen we je reactie op.
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Filmbespreking

Vier vrienden, studenten uit Gent die we leren kennen in 
de jaren '80. Geëngageerde jonge twintigers. thomas en 
Mario zijn beste maten voor het leven, ook al voelen ze zich 
allebei even sterk aangetrokken tot Lynn, een heerlijk zotte 
doos en aantrekkelijke, wilde kat. Speck is de van de pot 
gerukte mascotte van het viertal. Daarna is er het leven. 
thomas wordt dokter, Speck filosoof. Lynn verdwijnt uit het 
zicht.

Mario blijft de strijdlustige man, met grote mond en theatrale plan-
nen voor een beloftevolle carrière in de politiek, in Gent waar hij 
inmiddels is gaan wonen.
Tot hij enkele jaren later gediagnosticeerd wordt met MS, alles 
onder het oog van Thomas, die de aftakeling van zijn vriend van 
dichtbij zal moeten meemaken. Heeft Mario daarbij in den beginne 
nog even veel moed als humor om zijn lot en zijn ziekte te dragen, 
toch laat hij al snel vallen dat hij zal doorgaan net zolang het ple-
zierig blijft. Maar van zodra zijn leven die naam niet meer waard is, 
dan moet zijn vriend hem maar helpen "naar de nooduitgang". Al 
jaren ijvert hij immers voor een wet op legale euthanasie. 
tot altiJD vertelt het verhaal van deze bijzondere bende die 
samenkwam rond deze strijd op leven en dood, en van een uit-
zonderlijke vriendschap. Tot altijd.

Wie deze beklijvende film nog niet zag, kan misschien één van 
deze gelegenheden aangrijpen: 

Donderdag 7 maart 2013: 
Filmvoorstelling Tot Altijd ten voordele van LEIF West-Vlaanderen
Cinema De Keizer in Lichtervelde I Neerstraat 11 I aanvang 19u

Omdat alle goede dingen bestaan uit 3 wordt het project LEIF 
voorgesteld door een mix van kunst, film en een korte nabespre-
king. Dit in een nostalgische setting. De opbrengsten van deze 
filmavond gaan naar Levenseinde Informatieforum (LEIF) West-
Vlaanderen. Op zondag 24 maart om 15h vindt er in VC Mozaïek 
Kortrijk ook een kunstveiling plaats waarvan de opbrengsten gaan 
naar dit project. De kunstwerken die zullen geveild worden voor 
LEIF West-Vlaanderen worden voorgesteld op de filmavond op 7 
maart.    

Het einde van de film is voorzien omstreeks 22h. Meteen na de 
film volgt een kort nawoord met een LEIF arts en een ervarings-

deskundige. Het publiek wordt onthaald met een aperitief en een 
broodjesbuffet. We sluiten af met een netwerkingreceptie met fin-
gerfood & drinks. 

• Kaarten kunnen besteld worden via: 
• Vanessa Flamez (vanessa.flamez@voka.be)
• Luc Proot (proot.luc@pandora.be) 
• André Van Nieuwkerke (andrevannieuwkerke@hotmail.com) 

Kostprijs € 25/kaart
Kaart(en) te betalen via storting op de rekening van LEIF WVL 
BE44 0016 8405 0645 - BIC: GEBABEBB
met vermelding van ‘film + uw naam + uw aantal kaarten’ als me-
dedeling. Na overschrijving worden de kaarten u persoonlijk be-
zorgd.
Meer info: www.levenshuis.nu

Wie het dichter bij huis wenst te zoeken, kan ook terecht bij 
de Diksmuidse filmclub. Zij vertonen de film op maandag 11 
februari om 14u30 en op dinsdag 12 februari om 20u15. 
Eveneens vertonen ze tal van andere films. Hieronder geven 
we een kort overzicht; 
• Les petits mouchoirs: dinsdag 8 januari 2013 - 14h30’ 

en 20h15’
• A dangerous method: dinsdag 15 januari 2013 - 14h30’ 

en 20h15’
• In the land of blood and honey: dinsdag 29 januari 2013 

14h30’ en 20h15’
• Carnage: dinsdag 26 februari 2013 - 14h30’ en 20h15’
• De rouille et d’os: dinsdag 5 maart 2013 - 14h30’ en 

20h15’
• We need to talk about Kevin: dinsdag 19 maart 2013 - 

14h30’ en 20h15’
Informatie: Diksmuidse filmclub - Kris Vanblaere
  051 50 46 62 - dfilmclub@wol.be
Alle vertoningen gaan door in: 
CC Kruispunt Maria Doolaeghestraat 2b 8600 Diksmuide
Toegangsprijs: 4 €UR - 60+: 3 €UR - abonnementen: 5 
films naar keuze voor 17 €UR
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Activiteiten in de regio

Bezoek tentoonstelling Chris Vandenheede en Lieve Baert
Datum vrijdag 21/12/2012 

t.e.m. zondag 06/01/2013 

Uur 15u00 tot 18u00 

Organisator willemsfonds 

Koksijde 

Locatie Keunekapel, H. Christi-

aenlaan 4, 8670 Sint-idesbald

Chris Vandenheede stoffeert haar schilderijen met organische vormen die als 

oermaterie uitstrekken, die bezit nemen van het hele schilderij of die, integendeel, 

er zich in terugtrekken om plaats te maken voor de geraffineerde ondergrond. 

Scheppend vanuit het hart, bouwt Lieve Baert met kleiplaten een wand omheen 

een ruimte, en geeft zo gestalte aan haar geestelijke wereld. 

info raymond Van Duüren - 058 51 30 50

Uitstap naar Brussel 
Datum zaterdag 12/01/2013 

Uur 08u50 

Organisator Vermeylenfonds 

Koksijde-Oostduinkerke 

Verzamelen Station Koksijde, 

Sint-idesbaldusstraat, 8630 

Veurne 

Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de dood van Constant Permeke 

organiseert het Paleis voor Schone Kunsten, samen met het Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten Antwerpen, een overzichtstentoonstelling van zijn werk. Hij 

geldt als de belangrijkste schilder van het Vlaamse expressionisme, met voorts 

ook figuren als Gustave De Smet en Frits Van den Berghe.

Prijs: Leden € 27 / senioren: € 15, Niet-Leden: € 32 / senioren: € 20

info & inschrijven Meulebrouck Marie-thérèse - 0475 97 21 98 - mmortier@base.be

Fantastisch rijsel
Datum zondag 13/01/2013 

Uur 8u10 

Organisator willemsfonds 

nieuwpoort i.s.m. willems-

fonds Oostende 

Verzamelen Melinda, Mercator-

laan 21, 8400 Oostende

Geleid bezoek aan de tentoonstelling ‘Babel’ en ‘Fabels van het Vlaamse land-

schap van de 16e eeuw’ - stads wandeling Lille Fantastic. Eveneens is er optio-

neel een lunch in Brasserie Flore.

Prijs: Leden € 48 met lunch/ € 28, Niet-Leden: € 55 met lunch € 35

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

nieuwjaarsreceptie
Datum zondag 20/01/2013 

Uur 11u00 tot 13u00 

Organisator VOC westhoek 

Locatie De Brug, 

ter Duinenlaan 32, 

8670 Koksijde 

Prijs iedereen welkom

Het bestuur van het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Westhoek nodigt u uit op 

de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. 

info Bob rossel - robert.rossel1@telenet.be

Lezing door dr. Gudrun Vande walle over Corruptie in België en de strijd ertegen
Datum donderdag 24/01/2013 

Uur 14u30 

Organisator UPV westkust 

i.s.m. Vermeylenfonds 

Koksijde-Oostduinkerke 

Locatie De Brug, ter 

Duinenlaan 32, 8670 Koksijde 

Prijs € 2,50

In deze lezing wordt ingegaan op het fenomeen corruptie op 

basis van een aantal concrete cases, de oorzaken ervan en de 

antwoorden die vanuit de overheid en de bedrijfswereld gefor-

muleerd worden. Corruptie is één van de schadelijkste vormen 

van criminaliteit voor een samenleving: het werkt vernietigend 

voor mens en milieu, het schaadt het vertrouwen in overheid en 

politiek en het leidt tot concurrentievervalsing. De laatste jaren 

groeit het bewustzijn over de ernst van corruptie in België, bin-

nen de overheid werden anti-corruptieprogramma’s uitgewerkt. 

info & inschrijven Marc Mortier - 0475 97 21 98 - mmortier@base.be  
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Activiteiten in de regio

Statutaire algemene vergadering willemsfonds Veurne-De Panne
Datum zaterdag 02/02/2013 

Uur 14u30 

Organisator willemsfonds 

Veurne-De Panne 

Locatie restaurant Lotus, 

Duinkerkelaan 83, 

8660 De Panne

Het bestuur en de leden van het Willemsfonds Veurne-De Panne  komen sa-

men voor de jaarlijkse statutaire vergadering van de vereniging. Het Willemsfonds 

organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in 

Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.

Prijs: Enkel leden

info & inschrijven eddy Deboyser - deboyser.eddy@skynet.be

Statutaire ledenvergadering willemsfonds nieuwpoort
Datum zaterdag 02/02/2013 

Organisator willemsfonds 

nieuwpoort 

Locatie restaurant ‘De 

Vierboete’, Halve Maanstraat 

2A, 8620 nieuwpoort 

Prijs enkel leden

Het bestuur en de leden van het Willemsfonds Nieuwpoort komen samen voor de 

ledenvergadering van de vereniging. Het Willemsfonds organiseert activiteiten en 

ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen actief te betrek-

ken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.

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

Dag van het woord
Datum zaterdag 02/02/2013 

Uur 16u00 tot 19u00 

Organisator willemsfonds 

Koekelare 

Locatie Cultureel Centrum Het 

Spoor, eilandstraat 6, 8530 

Harelbeke

Bijwonen van het totaalspektakel met woorden en beelden verzorgd door de 

klassen woord, toneel, dans en muziek van de academie van Harelbeke. Dit ter 

gelegenheid van de proclamatie van de poëziewedstrijd.

Verzamelen: Sint-Maartensplein (Markt), 8680 Koekelare 

Prijs: iedereen welkom

info & inschrijven André Laveyne - 051 58 07 41 - 0485 58 97 97

iJsschaatsen
Datum woensdag 06/02/2013 

Uur 14u00 tot 16u00 

Organisator HVV-OVM regio 

Koekelare-Diksmuide-Gistel-

Oudenburg 

Schaatsnamiddag voor de kinderen. In de prijs is de toegang, de huur van de 

schaatsen en het vervoer inbegrepen.

Locatie: Boudewijnpark schaatspiste, A. De Baecke-straat 12, 8200 Sint-

Michiels (Brugge)

Verzamelen: Iedere school komt met de eigen schoolbus naar Brugge 

Prijs: Leden € 6,00, Prijs: Niet-Leden € 8,00

info & inschrijven André Laveyne - 051 58 07 41 - 0485 58 97 97 - Andre.laveyne1@telenet.be

Bezoek tentoonstelling Michel Dievart 
Datum vrijdag 08/02/2013 

t.e.m. zondag 17/02/2013 

Uur 15u00 tot 18u00 

Organisator willemsfonds 

Koksijde 

Locatie Keunekapel, H. Chris-

tiaenlaan 4, 8670 Sint-idesbald 

Discipline: schilderkunst. Vernissage is op donderdag 7 februari 2013.

info raymond Van Duüren - 058 51 30 50
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Activiteiten in de regio

Bezoek tentoonstelling ‘Het hospitaal van de koningin’
Datum zaterdag 09/02/2013 

Uur 15u00 

Organisator Vermeylenfonds 

Koksijde-Oostduinkerke 

Locatie Cultuurhuis De 

Scharbiellie, Kasteelstraat 34, 

8660 De Panne 

Een unieke tentoonstelling over het Rode Kruishospitaal L’Océan in De Panne tij-

dens WO I. In dit hospitaal - het grootste op Belgisch grondgebied - werden o.l.v. 

de befaamde dokter Antoine Depage meer dan 24.000 gewonden verzorgd. De 

tentoonstelling toont de werking van het hospitaal, het verblijf van de koninklijke 

familie tijdens WO I in De Panne en het dagelijks leven in De Panne en Adinkerke.

Prijs: Leden gratis, Niet-Leden: € 3

info & inschrijven Meulebrouck Marie-thérèse - 0475 97 21 98 - mmortier@base.be

Bezoek aan het erfgoedhuis in Oostduinkerke
Datum dinsdag 19/02/2013 

Uur 14u30 

Organisator Vermeylenfonds 

Koksijde-Oostduinkerke 

Locatie erfgoedhuis Bachten 

de Kupe, Zee-laan 303, 8670 

Oostduinkerke 

In juni 2011 verlieten de diensten van het Sociaal Huis het oud-gemeentehuis van 

Oostduinkerke om hun intrek te nemen in het nieuwe gebouw aan de Ter Duinen-

laan in Koksijde. Het voormalige gemeentehuis van Oostduinkerke is een pareltje 

dat de geschiedenis van het dorp in zich draagt en daarom uitermate geschikt 

leek voor de uitbouw van een erfgoedhuis. In het voorjaar van 2011 besliste het 

gemeentebestuur de bedreigde documentaire verzameling en het archief van de 

heemkundige kring Bachten de Kupe te redden en onder te brengen in het oud-

gemeentehuis van Oostduinkerke. Leden gratis, niet-Leden € 3

info & inschrijven Meulebrouck Marie-thérèse - 0475 97 21 98 - mmortier@base.be

Mindfulness: het bos en de bomen
Datum dinsdag 21/02/2013 

Uur 14u00 

Organisator huisvandeMens 

Diksmuide 

Locatie De Brug, te Duinenlaan 

32, 8670 Koksijde 

Prijs iedereen welkom

De essentie van mindfulness is bijzonder eenvoudig. Toch bewijst deze oefening, 

techniek, dit inzicht of deze attitude al enkele duizenden jaren zijn nut. Eens de 

klik gemaakt, sta je een stuk steviger met beide voeten op de grond en mag 

het in het leven al flink gaan stormen vooraleer je (terug) omver wordt gebla-

zen. In deze workshop maak je kennis met de essentie van mindfulness, vooral 

via praktische oefening. Deze workshop wordt gegeven door Bruno Cappelle, 

vrijzinnig humanistisch consulent in het huisvandeMens te Ronse en eveneens 

mindfulnesstrainer.

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

Op zondag in gesprek met… Peter Algoet
Datum zondag 24/02/2013 

Uur 11u00 

Organisator VOC westhoek en 

HVV/OVM westhoek 

Locatie De Brug, te Duinenlaan 

32, 8670 Koksijde 

Prijs iedereen welkom

Voordracht met als onderwerp “Filosoferen met kinderen”. 

De spreker is Peter Algoet, Filosoof - medewerker cel edu-

catie & maatschappij HVV. Kinderen zijn van nature kleine 

filosoofjes. Om te filosoferen hoef je heus niet de grote filo-

sofen te kennen. “Gekke” vragen durven stellen en samen 

op zoek willen gaan naar antwoorden, daar draait het om.

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

Statutaire Algemene ledenvergadering Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke
Datum zondag 03/03/2013 

Uur 10u30 

Organisator Vermeylenfonds 

Koksijde-Oostduinkerke 

Locatie La rose des 

Sables, Gaupinlaan 1, 8670 

Oostduinkerke

Het bestuur en de leden van het Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke ko-

men samen voor de ledenvergadering van de vereniging. Het Vermeylenfonds 

groepeert plaatselijke afdelingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Deze 

organiseren sociaal-culturele activiteiten in de breedste zin van het woord. Van 

poëzievoordracht tot concert, van volksspelen tot debat, van tentoonstelling tot 

toneelvoorstelling, van lokale uitstappen tot internationale culturele reizen. 

Prijs Leden: enkel leden!

info & inschrijven Meulebrouck Marie-thérèse - 0475 97 21 98 - mmortier@base.be
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Activiteiten in de regio

Filmvoorstelling tot Altijd ten voordele van LeiF west-Vlaanderen
Datum donderdag 07/03/2013 

Uur 19u00 

Organisator LeiF west-

Vlaanderen 

Locatie Cinema De Keizer, 

neerstraat 11, 8810 

Lichtervelde 

Prijs € 25, 00

Omdat alle goede dingen bestaan uit 3 wordt het project LEIF voorgesteld door 

een mix van kunst, film en een kort nawoord. Dit in een nostalgische setting. De 

opbrengsten van deze filmavond gaan naar Levenseinde Informatieforum (LEIF) 

West-Vlaanderen. Op de filmavond worden ook kunstwerken voorgesteld die 

op 24/03/2013 worden geveild. Meteen na de film volgt een kort nawoord met 

een LEIF arts en een ervaringsdeskundige. Het publiek wordt onthaald met een 

aperitief en een broodjesbuffet. We sluiten af met een netwerkingreceptie met 

fingerfood & drinks. 

info www.levenshuis.nu inschrijven Vanessa Flamez - vanessa.flamez@voka.be i Luc Proot - Proot.luc@pandora.be i André Van 

nieuwkerke - andrevannieuwkerke@hotmail.com

Bezoek tentoonstelling Lutt De Lat en Anne-Marie Vloebergs 
Datum vrijdag 08/03/2013 t.e.m. 

zondag 17/03/2013 

Uur 15u00 tot 18u00 

Organisator willemsfonds 

Koksijde 

Discipline: schilderkunst en keramiek. Vernissage is op donderdag 7 maart 2013.  

Locatie: Keunekapel, H. Christiaenlaan 4, 8670 Sint-Idesbald

info raymond Van Duüren - 058 51 30 50

Vernissage 2x Kunst
Datum zondag 10/03/2013 

Uur 11u00 

Organisator willemsfonds 

nieuwpoort 

Locatie VLC De Geuzetorre, 

Kazernelaan 1, 8400 Oostende

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

Concert Brugge
Datum dinsdag 12/03/2013 

Organisator willemsfonds 

Veurne-De Panne

info & inschrijven Hedwig Franchois - hedwig.franchois@skynet.be

Gespreksgroep, thema nog te bepalen
Datum dinsdag 19/03/2012 

Uur 19u30 

Organisator HVV Zahir 

Koksijde 

Locatie VOC westhoek, 

Veurnelaan 109, 8670 Sint-

idesbald 

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 leven, 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. 

Prijs: iedereen welkom

info & inschrijven Marc Van Muylem - vanmuylem@skynet.be 
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Activiteiten in de regio

Huldeconcert Stefaan Brusseel
Datum Dinsdag 19/03/2013

Uur 20u00 

Organisator willemsfonds 

nieuwpoort 

Locatie VLC De Geuzetorre, 

Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Op 7 december 2010 overleed Stefaan Brusseel, voorzitter van het Willemsfonds 

Oostende vzw. Als hulde aan Stefaan, als herinnering aan zijn liefde voor de 

muziek en als eerbetoon voor de inzet waarmee hij klassieke muziek promootte en 

jonge muzikanten een podium bood wordt vanaf 2012 jaarlijks een huldeconcert 

gebracht. “Timur und Seine Mannschaft” met Lilia Umnova (viool) en Timur 

Sergeyenia (piano). 

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

Darwin: combinatie evolutieleer-creationisme
Datum donderdag 21/03/2013 

Uur 14u30 

Organisator UPV westkust 

i.s.m. Vermeylenfonds 

Koksijde-Oostduinkerke

Locatie De Brug, ter 

Duinenlaan 32, 8670 Koksijde

Lezing door Dr. Stefaan Blancke, professor aan de Vrije Universiteit Brussel. In de 

prijs is koffie inbegrepen.

Prijs: € 2,50

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

Op zondag in gesprek met… Hubert Kerkaert
Datum zondag 24/03/2013 

Uur 11u00 Organisator VOC 

westhoek en HVV westhoek 

Locatie De Brug, te Duinenlaan 

32, 8670 Koksijde 

Prijs iedereen welkom

dr. Hubert Kerkaert, homeopathisch arts uit De Panne brengt het thema homeo-

pathie naar voor.

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

Kunstveiling ten voordele van LeiF west-Vlaanderen
Datum zondag 24/03/2013 

Uur 15u00 

Organisator LeiF west-

Vlaanderen 

Locatie Vrijzinnig Centrum 

Mozaïek, Overleiestraat 15, 

8500 Kortrijk

Een kunstveiling waarvan de opbrengsten gaan naar LEIF West-Vlaanderen. 

Deze veiling is een aanrader, er zullen een 20-tal werken geveild worden van 

onder meer kunstenaars Bart Slangen, Johan Clarysse, Koen Broucke, Nick 

Ervinck, Peter Lagast, Reniere & Depla, Yves Beaumont en Yves Velter.  

Prijs: gratis inkom

info www.levenshuis.nu 

eU2020. Het groeiplan van de europese Unie
Datum maandag 25/03/2013 

Uur 14u00 tot 17u30 

Organisator willemsfonds 

nieuwpoort i.s.m. europe 

Direct

Over slimme groei, duurzame groei en inclusieve groei. Of: wat is het streefdoel 

van de EU m.b.t. wetenschappen en ontwikkeling, milieu, onderwijs, werkgele-

genheid en de warme samenleving? Lezing door Dr. Fredi De Ville, docent Cen-

trum EU studies UGent. Na de voordracht en de vraagstelling is er koffie/thee 

en aansluitend een toelichting door Mevr. D. Chardon over de werking van de 

provincie.  Locatie Raadzaal Boeverbos, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-

Andries (Brugge)

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

Bezoek aan Fort napoleon
Datum woensdag 27/03/2013 

Uur 14u00 tot 16u00 

Organisator willemsfonds 

Koekelare 

Locatie Fort napoleon, 

Vuurtorenweg 0, 8400 Oostende

Na een 5 jaar durende restauratie, is dit oude militaire bolwerk uit de tijd van Na-

poleon - goed verscholen in de duinen op de Oostendse Oosteroever - toegan-

kelijk voor het publiek. Een bezoek aan deze unieke locatie is telkens een verras-

sing. Je ontdekt er niet alleen het boeiende verleden, ook culturele activiteiten of 

een ontspannen bezoek aan de bistro of een gastronomisch diner in een exclusief 

kader behoren tot de mogelijkheden.  

Verzamelen: Sint-Maartensplein (Markt), 8680 Koekelare 

Prijs: Leden € 5, Prijs: Niet-Leden € 6

info & inschrijven André Laveyne - 051 58 07 41 - 0485 58 97 97 - André.laveyne1@telenet.be

Jazz at Baaltje
Datum vrijdag 29/03/2013

Organisator willemsfonds 

Koksijde

Julian’s New Orleans Jazz Friends

info raymond Van Duüren - 058 51 30 50

Bezoek tentoonstelling De Andere Academie 
Datum vrijdag 29/03/2013 

t.e.m. zondag 28/04/2013 

Uur 15u00 tot 18u00 

Organisator willemsfonds 

Koksijde 

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

Locatie: Keunekapel, H. Christiaenlaan 4, 8670 Sint-Idesbald

info raymond Van Duüren - 058 51 30 50

activiteiten na maart
organisator VOC westhoek en HVV 
westhoek
datum zondag 21/04/2013 om 11u

Op zondag in gesprek met… Anne-Flor Vanmeenen. 

Pijn - knooppunt van lichaam, geest, omgeving en cultuur.

organisator willemsfonds 
nieuwpoort
datum zondag 21/04/2013 

Erfgoeddag Stop de Tijd. 

Uitstap naar Antwerpen.

organisator HVV-OVM westhoek
datum zaterdag 27/04/2013 om 10u

Lentefeest Westhoek

organisator willemsfonds 
nieuwpoort 
datum van 9/05/2013 tot 12/05/2013

Vierdaagse erfgoedreis naar de Orne, Normandië.

organisator willemsfonds Koksijde 
datum donderdag 9/05/2013 t.e.m. 
dinsdag 21 mei 2013

Bezoek tentoonstelling Martina Träger, schilderkunst en keramiek.

Vernissage op donderdag 8 mei.

organisator HVV-OVM westhoek 
datum zondag 19/05/2013 om 10u 

Feest Vrijzinnige Jeugd Westhoek

organisator UPV westkust 
en Vermeylenfonds Koksijde-
Oostduinkerke 
datum donderdag 23/05/2013 om 
14u30

Luce Irigary door prof. Benjamin Biebuyck, UGent

wil je je activiteit laten opnemen in deze kalender bezorg dan de nodige gegevens aan 
ylien.strubbe@demens.nu
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In het opiniestuk (VAT maart 2012) van Nils Vandevijvere, 
vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Antwer-
pen, probeert hij de discussie en de zoektocht naar ver-
nieuwing en versterking van het vrijzinnig humanisme en 
zijn waarden, in onze samenleving op gang te brengen.

In zijn inleiding benadrukt hij dat in vrijzinnig humanistische 
kringen nogal blijk wordt gegeven van meningsverschillen 
en vaagheden rond de inhoud van wat we zouden kunnen 
betekenen en hoe we ermee naar buiten moeten treden.
We kunnen de vraag stellen: ‘Wat is een moderne essen-
tie van vrijzinnig humanisme?’ Is er herformulering nodig 
en welke? Welk verhaal, welke benaming, kenmerken en 
figuren kunnen we hierbij aanspreken? Wat heeft vrijzin-
nig humanisme als filosofie en levensbeschouwing en als 
georganiseerde vorm te bieden aan de mensen en de sa-
menleving van nu?

In zijn betoog probeert hij een korte en bondige beschrij-
ving te geven van wat volgens hem vrijzinnig humanisme 
is. “Vrijzinnig humanisme is een levenshouding, een denken 
en positie met betrekking tot bestaan en samenleven, die 
vertrekt vanuit zuiver menselijke ervaring en, vermogens, 
het werkelijk ken-, ervaar- en onderzoekbare en die waar-
den als natuurlijkheid, vrijheid, gelijkheid, verbondenheid en 
redelijkheid toekent aan de mens”.

In onze hedendaagse tijden is algemene levensbeschou-
welijke en morele vervlakking op te merken, grotendeels 
omwille van steeds verder drijvende economische druk en 
bijhorend individualisme en nihilisme. Humanisme heeft 
hier altijd een duidelijk en inspirerend tegengewicht voor 
proberen te bieden en doet dit nog steeds. De vraag is hoe 
een vrijzinnige levensbeschouwing kan bijdragen aan het 
bewaken en invullen van die verworvenheden?

Is vrijzinnigheid niet vooral een voorwaarde om tot een be-
paalde invulling te komen? Het staat voor vrijheid van den-
ken en voor een kritische ingesteldheid. De vraag is welke 
manieren er zijn om ons (vrijzinnig) humanisme bekender 
te maken of maximaal te laten fungeren als inspiratiebron 
voor ons welzijn?

Doelgerichte bestrijding van nihilisme en morele en sociale 
vervlakking lijken een zeer zinvolle ambitie en noodzaak. 
Vrijzinnig humanisme kan hierin een grote rol als tegen-
kracht spelen. Het betreft immers een positieve levensvisie 
die gericht is op zin, waarden, geestelijke weerbaarheid, 
versterkende menselijke vermogens…

Hij stelt een aantal concrete suggesties voor:
1. Een dieper streven naar eensgezindheid rond specifie-

ke benaming en basisinhoud van onze levensbeschou-
wing.

2. Een modern, uniform, aantrekkelijk symbool dat ons 
(opnieuw) verenigt en herkenbaar(der) maakt.

3. Onderwijs: Moet er meer humanistisch vormingsonder-
wijs worden gegeven? Zou dit meer zeggen dan de les 
niet-confessionele zedenleer, waarbij humanisme zich 
sterker kan profileren?

DeMens.nu en verschillende lidverenigingen zijn effectief 
naarstig bezig met strategisch te plannen om versterking 
en verdere verspreiding te realiseren. De evolutie naar het 
concept van een open, sterke netwerkorganisatie , lijkt een 
grote stap in goede richting. Het is nodig dat alle ‘spelers’ 
mee verantwoordelijk zijn en aandeel nemen in dit proces.
Kan vrijzinnig humanisme bijdragen aan concrete en be-
staande noden?
Kan het een wezenlijke bijdrage leveren aan harmonie, 
kansen, ontplooiing, vooruitgang en uiteindelijke aan geluk 
van iedereen?
Aan ons om hier een antwoord op te geven.

Marc Van Muylem

* reageren op discussieteksten of visieteksten mag altijd via 
yllien.strubbe@demens.nu - zo mogelijk komen we terug op het thema in een 
volgende editie en nemen we je reactie op.

een levensbeschouwing om ‘ons’ tegen te zeggen

Zien en denken

Visietekst

is vrijzinnigheid niet vooral een voorwaarde om 
tot een bepaalde invulling te komen? Het staat 
voor vrijheid van denken en voor een kritische 
ingesteldheid. De vraag is welke manieren er 
zijn om ons (vrijzinnig) humanisme bekender te 
maken of maximaal te laten fungeren als inspi-
ratiebron voor ons welzijn?
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huisvandeMens

huisvandeMens Diksmuide

rouwkoffer

Toen ik veertien was, overleed mijn grootmoeder. Niet totaal 
onverwacht, zij was al lange tijd ziek, maar toch kon ik voor-
dien nooit de impact van haar overlijden inschatten. Ik bracht 
de weekends bij haar door, ging daar regelmatig eten en ik 
vertrouwde haar mijn diepste geheimpjes toe. Ze was oma 
en tegelijk mijn beste vriendin.

Ik herinner me vooral de leegte die er was na haar overlijden. 
De laatste weken van haar leven stond haar bed bij ons thuis 
in de living. Die leegte was letterlijk voelbaar op de plek waar 
dat bed nu ontbrak. Maar nog moeilijker was de leegte die 
langzaam bij mezelf binnen sloop. Alsof er zich iets van bin-
nenuit een weg naar buiten aan het vreten was. Ik bleek ech-
ter niet zo goed te zijn in de verbale communicatie van die 
verwarde gevoelens. Tegen mijn ouders en broer probeerde 
ik daar zo weinig mogelijk over te zeggen, want zij hadden 
het zelf al zo moeilijk. Dat kon ik zien, want ik betrapte mijn 
mama soms op een betraand gezicht en mijn broer leek zich 
maar al te graag op te sluiten in zijn kamer, bedolven onder 
snoeiharde gitaarmuziek. Mijn dagboek bood op dat mo-
ment troost; een schrijven dat zich, hoe kan het anders, tot 
mijn oma richtte. Ik vertelde mijn verhaal aan de persoon om 
wie ik zoveel verdriet had… Vandaag schrik ik nog steeds als 
ik lees hoeveel pijn en verdriet dat dagboekje omarmt.

In mijn job als vrijzinnig humanistisch consulent kom ik kin-
deren en jongeren tegen die me enorm doen denken aan 
mezelf in die periode. Ze zoeken hun eigen weg in hoe ze 
moeten afscheid nemen en hoe ze moeten omgaan met die 
dingen die zoveel groter zijn dan zijzelf. Tegelijkertijd kom ik 
ook in contact met hun ouders en leerkrachten, die met ogen 
vol onmacht toezien hoe zij op de één of andere manier grip 
verliezen op het gedrag van hun kinderen.

Omdat rouw in zoveel aspecten van de werking van onze 
huizenvandeMens verweven zit, hebben we besloten om er 
één van de kernpunten van onze werking van te maken. Zo 
kwamen we tot onze rouwkoffer. Er bestaat wel al heel wat 
materiaal, maar we merkten dat het soms niet toepasbaar 
is in een specifieke situatie en ook dat veel materiaal 
religieus geïnspireerd is en daarmee niet altijd aansluit bij 
de levensovertuiging van onze cliënten en bij onze eigen 
vrijzinnig humanistische identiteit. Daarom besloten we zelf 
een pakket samen te stellen dat beantwoordt aan hoe wij in 
het leven staan en hoe wij zin geven aan verlies.

Dat ‘zin geven’ staat centraal. We gebruiken geen stan-
daardpakket, maar proberen aansluiting te zoeken bij de in-
vulling die kinderen en jongeren zelf geven aan de dood en bij 
de manier waarop zij rouwen. ‘Rouw’ wordt hierbij algemeen 
gedefinieerd; het gaat niet enkel over overlijden, maar ook 
bijvoorbeeld over echtscheiding, afscheid van een huisdier, 

het einde van een relatie, verhuizen naar een nieuwe stad,…  
Jongeren hebben een eigen taal om te rouwen die niet altijd 
even goed wordt begrepen door volwassenen. Zoals ik al 
aangaf in mijn eigen verhaal komt daar dikwijls de moeilijk-
heid bij dat die volwassenen zelf door dat verlies worden ge-
troffen en dus ook heel wat te verwerken hebben. Dan kun-
nen ze die aandacht, liefde, tijd of dat warme nest niet altijd 
bieden en kunnen ze beroep doen op ons.

Voor volwassenen is erover praten een manier om de innerlij-
ke pijn te laten zien. Kinderen uiten hun verdriet vaak anders, 
waardoor het ook dikwijls niet wordt gezien. Ze vechten, 
spelen, luisteren naar keiharde muziek, schrijven, verzwijgen, 
tekenen, drinken veel, gebruiken drugs, lopen weg,… Signa-
len die aangeven dat er iets mis is. Als daar geen aandacht 
aan wordt gegeven, is de kans groot dat dit verdriet verstart 
of versteent en bij een volgend verlies versterkt of vergroot 
naar buiten komt.

In een poging om dat te vermijden, proberen we écht te luis-
teren, écht te zien en hen te leren omgaan met de moeilijke 
emoties die bij verlies horen. Zo maken we samen rituelen, 
vullen dozen symbolisch met boosheid om deze te verbran-
den, tekenen, maken een herinneringsboekje, spelen een 
spel,…

Het werken met de rouwkoffer is steeds verankerd in een 
begeleiding. We stellen een pakket op maat samen. Van de 
eerste ontmoeting, via het delen van verdriet, tot het vorm-
geven van rituelen. Eén geïntegreerde begeleiding op maat. 
Deze is gratis en indien mensen zich niet tot bij ons kun-
nen verplaatsen, komen wij ook aan huis of op school. De 
begeleiding is emancipatorisch van opzet. We reiken hand-
vaten en materialen aan waarmee volwassenen zelf aan de 
slag kunnen om hun kinderen of leerlingen bij te staan. Of we 
werken met kinderen en jongeren om de dingen zelf in han-
den te nemen. Om zelf zin te zoeken, zin te geven of om de 
zinloosheid een plaats te geven. Zodat ze zonder ons verder 
kunnen. Rouwen is namelijk het persoonlijk antwoord op een 
ingrijpend verlies. Dat is een geheel eigen en uniek proces en 
dat proces duurt een leven lang, want ‘dood ben ik pas, als 
jij me bent vergeten’ (Bram Vermeulen).

Britt Finaut
vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Diksmuide

huisvandeMens Diksmuide
esenweg 30, 8600 Diksmuide i tel. 051 55 01 60
diksmuide@demens.nu i www.deMens.nu 
Openingsuren: ma-vrij 9u - 16u30
Permanentie Koksijde: Sociaal Huis, ter Duinenlaan 34. 
woe13u30 - 16u ylien.strubbe@deMens.nu, 0472 13 22 84
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Verhuizen naar een rusthuis of een verzorgingstehuis is 
vaak een ingrijpende gebeurtenis. Zo kan ook een opname 
in een ziekenhuis heel wat teweeg brengen. Een opname 
doet stilstaan. Een opname confronteert. Naast dagelijkse 
of medische bekommernissen, kunnen er ook zorgen en 
vragen ontstaan die je raken in je bestaan. Het is niet al-
tijd mogelijk of evident om deze uit te spreken tegen de 
mensen die je nabij zijn. En soms zit je gewoon met kleine 
vragen, of wil je jouw verhaal naar jouw aanvoelen voor de 
honderdste keer kwijt, maar wil je daar je familie en vrien-
den niet nog eens mee lastig vallen…

Wat veel mensen niet weten, is dat men in zo’n situatie 
een beroep kan doen op een vertegenwoordiger van zijn 
eigen levensbeschouwing voor een vertrouwelijk gesprek. 
Voor het vrijzinnig humanisme is dat de moreel consulent. 
De moreel consulent heeft respect voor de waarden en 
de eigenheid van de patiënt of de bewoner en spreekt de 
kracht in henzelf aan. Morele bijstand is gebaseerd op vrij-
heid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, verbondenheid 
en solidariteit, alsook het principe dat men als mens zijn 
eigen zingever is. Van mens tot mens dus écht nabij zijn en 
zonder vooroordelen écht luisteren. 

Moreel consulenten zijn onderlegd om op levensvragen in 
te gaan, zonder te oordelen en in vertrouwen. Deze con-
sulenten kunnen een belangrijke ondersteuning betekenen 
voor de patiënt of bewoner en hun familie door het bieden 
van een luisterend oor, het voeren van een gesprek of ge-
woon door op een begripvolle manier aanwezig te zijn.

Ook in onze regio kan men beroep doen op een moreel con-
sulent. Indien een patiënt of bewoner een bezoek wenst, 
dient men dit aan te vragen via het keuzeformulier dat bij 
de onthaalbrochure van de instelling aangeboden wordt. 
Ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen zijn wettelijk 
verplicht om dit formulier te overhandigen. Maar men kan 
natuurlijk ook de verpleegkundigen aanspreken. De moreel 
consulent komt dan zo snel mogelijk langs voor een ge-
sprek. Alles wat men tegen hem/haar zegt, is vertrouwelijk, 
want de consulent is gebonden aan het beroepsgeheim. 
Een gesprek is kosteloos. De moreel consulenten worden 
ondersteund en begeleid vanuit het huisvandeMens. 

Wil je zelf het verschil maken, ben je vrijzinnig humanistisch 
en heb je interesse om als vrijwillig moreel consulent aan de 
slag te gaan? Aarzel dan niet om contact op te nemen met 
het huisvandeMens voor meer informatie.

Britt Finaut
regiocoördinator Stuurgroep Morele Bijstand

“Gisteren heb ik bij een bijna 100-jarige, bijzondere, levenslustige, wijze dame een citaat gebruikt waarvan haar oogjes 

begonnen te blinken. Ze vertelde mij een stuk levensverhaal en besloot “dat ze nooit veel had gehad (bezit) maar dat 

dat niet erg was”. In een vorig gesprek had ze verteld hoe ze was geëvolueerd tot haar visie op “het leven” waarbij 

het ging om godsdienst en filosofie. Zij vindt de verdeeldheid in de wereld maar niks, liever werkt ze aan verbinding; 

verbinding tussen mensen, tussen mensen en dieren, natuur, kosmos, enz…Dat we (nog) niet alles begrijpen hoeft ons 

streven naar vooruitgang niet in de weg te staan.” En zo kwam me plots een citaat voor de geest van de Cubaanse 

schrijver José Marti: “wie veel vanbinnen heeft, heeft weinig van buiten nodig.” (Linda Geeraerts, moreel consulente 

OCMW Antwerpen)

Stuurgroep Morele Bijstand

Stuurgroep Morele Bijstand 
contactpersoon: Britt Finaut, 
regiocoördinator Stuurgroep Morele Bijstand,
huisvandeMens Diksmuide, 
esenweg 30, 8600 Diksmuide
tel: 051 55 01 60
Britt.finaut@deMens.nu
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Tweemaandelijks organiseert HVV/OVM Westhoek een 
praatavond. Mensen zitten soms met vragen over het leven 
en dingen die gebeuren in de maatschappij. Daar is niet 
altijd een antwoord op, maar praten kan verhelderend zijn. 

De praatclub staat open voor iedereen, niet enkel voor le-
den van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging. We willen 
gewoon geïnteresseerde mensen bij elkaar brengen, die 
ongedwongen met elkaar willen praten over wat hen bezig 
houdt. 

Het kan gaan over vriendschap, relaties, geluk, vreugde, 
verdriet, doodgaan, over te veel werk hebben of te weinig 
en over wat de deelnemers aan de praatclub zelf belangrijk 
vinden.

Het voordeel van deze praatclub is dat men op een meer 
ontspannen manier dan op café serieus met elkaar van ge-
dachten kan wisselen. Je leert mensen kennen, je hoort 
meningen, je staat stil bij ervaringen van anderen, je kunt je 
gedachten en gevoelens rustig formuleren. Je luistert naar 
inzichten en ervaringen van elkaar. Je leert altijd iets bij. Je 
eigen inzicht verruimt. Dus, je leven wordt rijker en plezie-
riger. 

De naam ‘Zahir’ komt van een kort verhaal van de Argen-
tijnse auteur Jorge Luis Borges. In dat verhaal is de Zahir 
een muntstuk dat de kracht heeft om een obsessie te cre-
eren bij de eigenaar ervan. ‘De Zahir’ is ook een roman van 
de Braziliaanse auteur Paulo Coelho. De roman vertelt het 
verhaal van een man die geobsedeerd raakt door het plot-
se verdwijnen van zijn vrouw, een journaliste. ‘Zahir’ is ook 
een Arabisch woord dat ‘klaarblijkelijk’, ‘vanzelfsprekend’ 
betekent. ‘Zahir’ is voor een HVV-praatclub een metafoor 
voor een vraag of kwestie waar je lange tijd mee rondloopt 
en waar je niet zomaar uitgeraakt. Voor iets dat niet zo dui-
delijk of vanzelfsprekend is.

Soms geven we een thema op om van te vertrekken. Zo 
zijn o.a. volgende onderwerpen al aan bod gekomen:

• Welke waarden geven wij nog aan familiebanden?

• Wat is een kantelmoment geweest in uw leven?

• Heeft het huwelijk nog toekomst?

• Wat betekent muziek in uw leven?

• Luisteren wij genoeg naar de signalen van ons lichaam?

De praatclub start om 19u30 in de cafetaria van het VOC 
Westhoek (Vrijzinnig Ontmoetingscentrum ),1ste verdiep, 
Veurnelaan 109 te 8670 St. Idesbald-Koksijde.
De data verschijnen in de pers, het gemeenteblad van 
Koksijde, het vrijzinnig tijdschrift ‘De Sprokkel’, op de web-
site www.h-vv.be/kalender en via persoonlijk e-mailadres. 
De toegang is gratis en een drankje wordt aangeboden.

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Praatclub Zahir

De kracht 
van een gesprek

is geen kwestie 

van volume.

Praatclub Zahir 
contactpersoon: Marc Van Muylem
Gsm 0498 56 61 30
e-mail vanmuylem@skynet.be
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Op zondag in gesprek met…

HVV Westhoek en VOC Westhoek slaan de handen in-
een en organiseren de activiteiten ‘Op zondag in gesprek 
met…’. In 2012 zal het 10 jaar geleden zijn dat euthanasie 
binnen een wettelijk kader mogelijk werd in België. De ver-
enigingen vonden dan ook dat dit niet onopgemerkt voorbij 
mocht gaan. Om deze reden nodigden zij op zondag 21 
oktober 2012 Ylien Strubbe, vrijzinnig humanistisch consu-
lent huisvandeMens Diksmuide, uit om de euthanasiewet-
geving te komen toelichten. 

Een 30-tal belangstellenden trotseerden hiervoor het natte 
herfstweer. Naast een klare toelichting omtrent - levens-
einde en wetgeving - kregen de aanwezigen naast enkele 
praktische cases ruim de kans om vragen te stellen. Als 
naslagwerk ontvingen zij het LEIF-blad waarin zij alles nog 
eens rustig konden doornemen en waarin de nodige ge-
bruiksklare documenten vervat zitten. 

Op zondag 2 november 2012 was het onderwerp “Kritisch 
denken bij volwassenen” met als spreker Prof. Johan Brae-
ckman. De aanleiding hiervoor was het recent verschenen 
boek ‘De ongelovige Thomas heeft een punt’ van zijn hand, 
samen met Maarten Boudry. 

Ook voor deze lezing trotseerden meer dan 30 belang-
stellenden het natte herfstweer om van de vertelkunst te 
genieten. Van deze spreker vernemen we dat bij kritisch 
denken het erop aan komt om het waarschijnlijke van 
het onwaarschijnlijke te onderscheiden. Aan de hand van 
voorbeelden, foto’s en muziek toonde hij op begrijpelijke 
en toch wel amusante manier aan dat we onszelf kwets-
baar kunnen opstellen om met kritiek om te gaan, dit door 
slechte informatie, foute denkbeelden en het irrationeel 
denken. Hierbij is het belangrijk om het onderscheid te 
kunnen maken en valkuilen te omzeilen en met de vraag of 
wij ons gezond verstand wel kunnen vertrouwen. 

Beide voordrachten werden aan de toog afgesloten met 
een gezellige nababbel. Heb je ook zin om erbij te zijn in 
2013? De geplande voordrachten met thema’s als ‘filoso-
feren met kinderen’ en ‘homeopathie’ staan in de activitei-
tenkalender.

Marc Van Muylem
secretaris HVV Westhoek

HVV/OVM westhoek VOC westhoek

VOC westhoek
contactpersoon: Bob rossel, 
Veurnelaan 109, 8670 Koksijde
tel. 059 30 65 30 i GSM: 0489 45 16 82
robert.rossel1@telenet.be

Lokale vereniging
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Volkssportroute
zaterdag 3 november 2012 - Poperinge

Joelfeest
vrijdag 14 december 2012 - westhoek

Op zaterdag 3 november 2012 trokken 38 leden van VOC 
Westhoek naar Poperinge om aan de 6e Volkssportroute 
deel te nemen. Bestuurslid François Schaekers had hier-
voor de nodige afspraken gemaakt, zodat de 6e uitgave 
weerom een vlekkeloos verloop kende. Van bij de start 
werd de sfeer op peil gehouden. Na een welkomstborrel, 
de niet-ontbrekende verwelkoming door de voorzitter Bob 
Rossel werd heel de bus getrakteerd op een reep choco-
lade als sponsoring voor de MS-liga.

De hele dag werd een evenwichtige mix van sport-spel-
eten-drinken-vriendschap-leute en zelfs een onverwacht 
dansje, maar ook een 5,4 km lange wandeling in een heer-
lijk herfstzonnetje.

Alhoewel deelnemen belangrijker was dan winnen, werden 
de punten door secretaresse Lies Ghysel digitaal verwerkt 
zodat op het einde van een verrukkelijke dag zowel de win-
naars als verliezers een kleine attentie mochten ontvangen.

Marc Van Muylem
Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Westhoek

Zoals elk jaar rond half december vieren wij ons jaarlijks 
terugkerend ‘joelfeest’. De dagen winnen al behoorlijk aan 
licht.
De dag van de winterzonnewende ligt reeds een eind ach-
ter ons. De duistere dagen schuiven naar het verleden en 
het zonlicht wint aan kracht.

Het ‘Jull’fest, het midwinterfeest van de Germanen hebben 
wij dan ook gepast gevierd met een spetterende joel ‘fuif’. 
Zoals we horen van de leerkrachten, keken verschillende 
jongeren met groot verlangen uit naar dit ‘event’; voor hen 
is dit het ewuivalent van ‘een avondje stappen’.
Met bekoorlijke muziek en dans swingen de leerlingen Ze-
denleer van de basisscholen van de Westhoek het langer 
worden van de dagen tegemoet.

Zoals elk jaar stond ook dit jaar in het teken van een welbe-
paald thema: ‘de oertijd’.
Sommige kinderen kwamen dan ook verkleed opdagen, 
wat hen een extra drankbonnetje opbracht.
De ouders of begeleiders konden zich te goed doen aan 
een drankje in onze bar.
Bij het afscheid kregen de jongeren nog een verrassings-
pakket mee.
De sfeer was in elk geval hartverwarmend, met hartelijk 
dank aan de medewerkers van HVV/OVM Westhoek.

Françine Wandelaere
voorzitter HVV / OVM Westhoek

VOC westhoek 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

VOC westhoek
contactpersoon: Bob rossel, 
Veurnelaan 109, 8670 Koksijde
tel. 059 30 65 30 
Gsm 0489 45 16 82 
robert.rossel1@telenet.be
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Vrijzinnigen, let op jullie zaak!

Dit was één van de conclusies van Prof. Michel Magits, 
voorzitter van UPV-Nationaal tijdens zijn lezing over ‘de 
scheiding tussen kerk en staat’, te Koksijde op donderdag 
13 september 2012. Deze lezing vond plaats een maand 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Daar waar ‘kerkfabrieken’ bij de wet hun ‘tekorten’ kunnen 
afwentelen op de gemeenschap is het zo, dat vrijzinnige 
organisaties weliswaar een beroep kunnen doen voor een 
financiële tussenkomst voor morele dienstverlening, via de 
Instelling voor Morele Dienstverlening welke in elke Vlaam-
se provincie is opgericht. 

In tegenstelling met Wallonië, waar dit wel het geval is, zijn 
de gemeenten in Vlaanderen niet wettelijk verplicht de ge-
organiseerde vrijzinnigheid te ondersteunen. Alles hangt 
af van de coalitie. Uit ervaring wist Prof. Magits mede te 
delen dat colleges waarin de CD&V de dienst uitmaakte 
er in feite weinig in huis kwam van de ‘gelijkberechtiging’. 
Waakzaamheid is er dus geboden en waarom ook niet dui-
delijk onze eisen en verwachtingen stellen.

Marc Mortier 
voorzitter UPV (Uitstraling Permanente Vorming)

Op woensdag 6 februari 2013 gaan de kinderen die ze-
denleer volgen in de basisscholen van de regio schaatsen 
in het Boudewijnpark te Brugge. Daar wordt ieder jaar naar 
uitgekeken. Sommigen zetten dan hun eerste stappen op 
het ijs, anderen zijn al geroutineerd. Enkele sportieve juffen 
gaan mee op het ijs, anderen kijken toe en zorgen voor 
rugzakken en geldbeugels. Soms wordt er wel eens geval-
len maar na enkele traantjes is dit weeral vergeten en gaan 
ze dapper terug het ijs op.
Na twee uur schaatsen stappen ze dan moe maar voldaan 
terug de bus op reeds verlangend naar het volgende jaar.

Naast deze jaarlijkse schaatsbeurt organiseren de juffen 
zedenleer (toevallig zijn het allemaal juffen) dan nog elk in-
dividueel wat activiteiten voor hun kinderen.

Voor de kinderen uit het 1ste en 6de leerjaar is het orgelpunt 
van het (school)jaar het Lentefeest respectievelijk het Feest 
van de Vrijzinnige Jeugd.

Het Lentefeest van de regio gaat voor de 44ste keer door, 
dit in de gemeentelijke feestzaal ‘De Balluchon’ te Koeke-
lare. De datum dit jaar is donderdag 9 mei 2013 en de start 
wordt gegeven om 11u.
Het belooft het feest van vorig jaar nog te overtreffen, daar 
waar er vorig jaar 40 kinderen waren, worden er dit jaar 
ruim 45 verwacht.
Voor het organiserende feestcomité belooft dat weer een 
stresserende periode te worden, maar een goede afloop 
geeft veel voldoening en worden alle voorafgaande zorgen 
vergeten.

André Laveyne
voorzitter OVM Koekelare-Diksmuide

UPV westkust HVV/OVM 
regio Koekelare - Diksmuide - Gistel - Oudenburg

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

HVV/OVM Koekelare - Diksmuide - torhout - Gistel
contactpersoon: André Laveyne
Brugse Heirweg 17, 8680 Koekelare
tel. 051 58 07 41
andre.laveyne1@telenet.be
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Verdienstelijke leerlingen GO! gehuldigd

Elk jaar reiken de “Vrienden van het Gemeenschapsonder-
wijs Westhoek” prijzen uit aan leerlingen uit de scholen van 
het GO! die zich sociaal verdienstelijk hebben gemaakt. De 
“Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs Westhoek” re-
serveren de prijs voor de leerlingen van de derde graad van 
het basisonderwijs en de eerste en derde graad van het 
secundair onderwijs. De initiatiefnemers willen leerlingen 
huldigen die in hun instelling het best aansluiten bij de doel-
stellingen van het pedagogisch project van het Gemeen-
schapsonderwijs en meer bepaald bij de sociale compo-
nent ervan. Het zijn de leraren en de directeurs die bepalen 
welke leerlingen de prijs krijgen. De organisatoren huldig-
den in 2012 in het Ieperse Perron 24 leerlingen die zich 
op sociaal, maatschappelijk, cultureel en/of sportief vlak 
verdienstelijk maakten binnen de school of de maatschap-
pij. Het gaat niet over prestaties maar over kwaliteiten die 
in het onderwijs belangrijk zijn, zo verduidelijkte mevrouw 
Sonja Eggerickx, gewezen voorzitter van deMens.nu/UVV. 
Hoewel we in een maatschappij leven die vaak prestatie-
gericht is, komen in het GO! andere waarden naar voor zo-
als verdraagzaamheid, creativiteit, eerlijkheid, mondigheid, 
openheid van geest, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. 
Kortom, leerlingen die sociaal geliefd zijn bij leerkrachten en 
medeleerlingen, verdienen een pluim.

Het ging om:

Jonathan Beauprez (BS Wijzer) - Joyce Bossue (BS Ter 
Berken Langemark) - Ina Cappelle (KTA Diksmuide) - 
Margaux Christiaen (Leefschool De Letterzee Koksijde) 
- Luc Cornillie (BS Ter Elzen Wijtschate) - Maarten 
Decaestecker (MS Ieper) - Channa De Ridder (KTA De 
Panne) - Pina De Schrijver (KA Veurne) - Ben Dewinter (BS 
De Tuimelaar De Panne) - Valérie Dewulf (Centrum Leren 
en Werken Nieuwpoort) - Iman Douifi (Bs De vierboete 
Nieuwpoort-Bad) - Lore Gillis (KA Ieper) - Morgane 
Ingelaere (KTA Diksmuide) - Kamil Krempa (KTA De Panne) 
- Jill Lefevre (BS De Vierboete Nieuwpoort-Stad) - Evy 
Leroy (BS Atheneum Veurne) - Kelsey Lycke (BLO De Kim 
Diksmuide) - Steven Montuy (MPI Westhoek De Viertorre) 
- Justine Outtier (BS De Mote Ieper) - Cheyenne Popieul 
(MS Nieuwpoort) - Zeno Robyn (BS De Ster Poperinge) 
- Dylan Vandevoorde (KTA Ieper) - Julie Verhoest (BS ’t 
Wilgenhof Vlamertinge) en tenslotte Sharon Willemyn (MPI 
Westhoek De Klaproos).

Al deze leerlingen werden tijdens een plechtige academi-
sche zitting gehuldigd en ontvingen omwille van hun ver-
diensten een waardebon en enkele gadgets, gericht op de 
dagelijkse schoolpraktijk.

Annie Decleer
Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs Westhoek

Vrienden van het GO

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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In het vorige nummer hebben we ons de vraag gesteld of 
cultuurfondsen zoals o.a. het Willemsfonds nog iets kun-
nen betekenen.
De conclusie was dat door een gebrek aan flexibiliteit van-
uit deze fondsen de jeugd - en daar gaat het om - zich 
niet langer aangesproken voelt. Als voorbeeld hebben wij 
de eerste jeugdkring van WF Koekelare aangehaald. Door 
een gebrek in de evolutie van de aangeboden activiteiten 
werden die steeds minder aantrekkelijk voor jongeren en 
moest die jeugdkring er het bijltje bij neerleggen.

Vermits we het hebben gehad over een eerste jeugdkring 
moet er ook een volgende zijn geweest. Op 25 oktober 
1975 werd bij de viering van 40 jaar Willemsfonds Koe-
kelare een nieuwe jeugdafdeling opgericht onder de naam 
Jong-Willemsfonds. Het bestuur werd gevormd door een 
aantal hoog opgeleide jongeren die voeling hadden met de 
toendertijd geldende jeugdinteresses. Deze jeugdafdeling 
sloeg onmiddellijk aan en na 1 jaar werking telde die reeds 
meer dan 200 leden.

Er werden activiteiten georganiseerd die zowel jongeren als 
ouderen konden bekoren zoals een aantal ludieke wandel-
tochten, het succesvol opvoeren van een toneelstuk door 
de bestuursleden zelf.
Soms waren er ook tegenvallers. Een avond met Alfred 
den Ouden uit Dranouter en de Engelse gitarist Ron Cot-
tan lokte maar 17 betalende toeschouwers. Alfred, die toen 
5000 franken vroeg voor dit optreden, had medelijden met 
het arme bestuur en trakteerde een pint. Dat is uitgedraaid 
op een gigantisch drinkgelag tot 5u in de morgen waarbij 
Alfred een ruim deel van zijn vergoeding spendeerde.
In 1976 en 1977 werd ter gelegenheid van de jaarlijkse 
Koekelaarse braderie een leegstaand café opengehouden. 
Er werd een piano gezet en een pianist ingehuurd. Ook 
werd op de ‘voute’ een schilderijententoonstelling gehou-
den met werken van de toen jonge Torhoutse kunstenaar 
Jeffrie Devriese.

Gedurende de 5 dagen dat het café in beide jaren open 
was werd het een stormloop om er bij te zijn. Sommigen 
kwamen voor de pianist, anderen voor de gezelligheid, nog 
anderen hebben er een lief gevonden.

De opbrengst was enorm en met dit geld werd de oude 
kerkhofpoort van Bovekerke (een deelgemeente van Koe-

kelare), die had moeten wijken voor de aanleg van een 
nieuwe weg, heropgebouwd.
Deze jeugdkring had alle wind in de zeilen maar toch is 
ze maar 4 jaar werkzaam geweest. Twee zaken hadden 
haar gefnuikt. Vooreerst had het bestuur een leeftijdsgrens 
voor de bestuursleden ingesteld. Op 30 jaar moest je er 
uit om niet in hetzelfde euvel te vervallen van de vroegere 
jeugdkring die rijpe veertigers in het bestuur telde. Maar er 
kwamen geen opvolgers.

De tweede reden van de teloorgang waren de omstandig-
heden die veel bij jonge mensen voorkomen zoals verhuis 
wegens huwelijk of beroepsomstandigheden.

Een verdere poging om binnen WF Koekelare nog een 
jeugdkring op te starten werd nooit meer ondernomen.
Niet dat er geen jeugdwerking is op de gemeente. Er zijn 
sportverenigingen, scouts, chiro, een jeugddienst, een 
jeugdcafé, … maar alles beperkt zich daarbinnen tot een 
gezellig samenzijn zonder culturele waarde, meestal zelfs 
zonder opvoedkundige doelen.
Dat is een spijtige zaak want meer en meer gaat onze sa-
menleving vervlakken door gebrek aan culturele en men-
selijke waarden, door het verlies van het besef van het 
historisch verleden met zijn invloed op het heden en het 
toekomstige.

Willen wij tot een (mens)waardige samenleving komen dan 
zullen wij de jongeren moeten sensibiliseren maar dan op 
hun eigen manier door gebruik te maken van allerlei media 
waarmee ZIJ goed kunnen omgaan.

André Laveyne
voorzitter Willemsfonds Koekelare

Lokale vereniging

willemsfonds Koekelare

willemsfonds Koekelare
contactpersoon: André Laveyne,
Brugse Heirweg 17,
8680 Koekelare
tel. 051 58 07 41 
andre.laveyne1@telenet.be
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Het Medisch Pedagogisch instituut westhoek 
(MPi). tijdens het gesprek met mevr. els Boey, 
directeur van het MPi, blijkt al gauw dat dit 
instituut voor buitengewoon onderwijs een ‘kei’ 
in zijn genre is. 

in de kijker

Els Boey 

Het MPI behoort tot het GO! als uitvoerende macht en tot de 
scholengroep 28 - Westhoek.De overkoepelende organisatie 
MPI bestaat uit 4 onderdelen: De Viertorre (Koksijde), De Kim 
(Diksmuide), De Klaproos (Zillebeke) en het Permanent Open 
Internaat (Koksijde). De invulling van de doelgroepen wordt 
door het CLB gestuurd.

Tijdens dit gesprek valt mij de gedrevenheid van Mevr. 
Boey op. Wat zich weerspiegelt in een positief gevoel, niet 
alleen naar het beleid op zich toe, maar ook naar de mede-
werkers, de kinderen en de gehele werking.

Mevr. Boey die haar carrière als onderwijzeres in september 
1992 binnen deze overkoepelende organisatie en meer be-
paald in De Kim startte, benadrukt dat in de werking van het 
MPI het kind steeds centraal staat.

Ze is een gedreven dame, bezeten door haar opdracht, wer-
ken met kinderen is immers volgens haar als het ware een 
roeping.

Algauw had ze door dat haar opdracht als onderwijzeres en 
haar inzet wel iets meer mocht betekenen, een doorstroming 
tot directeur was een normale weg. Ze is sinds een 7-tal jaar 
algemeen directeur van deze organisatie.

Bij dit alles wordt ze ondersteund door een 165-tal mede-
werkers die ervoor zorgen dat de kinderen in al hun facetten 
optimaal begeleid en ondersteund worden.

Volgens Mevr. Boey is de gedrevenheid van alle medewer-
kers, om met deze kinderen te werken, de grote uitdaging. 
Het is meer dan enkel maar inhoud aan hun job geven, ze 
zijn in feite psycholoog en ouder tegelijk. Het komt er volgens 
haar op neer om op school de kinderen veiligheid, rust, het 
bijleren en vooral een luisterend oor te bieden. In deze snel 
veranderende maatschappij waar alles op resultaat gefocust 
is, betekent dit toch wel voor haar en de medewerkers een 
blijvende uitdaging.

Van de medewerkers wordt dan ook veel gevraagd, ze die-
nen een goed hart voor de kinderen te hebben, open te staan  
voor positieve opbouwende kritiek, ze dienen zeer flexibel te 
zijn, waarbij de collegialiteit zeer belangrijk is.

Niettegenstaande de maatschappelijke discussie die aan 
de gang is, rond de beschikbare schoolgebouwen voor op-

vang van de kinderen, blijft Mevr. Boey hierin ook een positieve 
kijk hebben: “Wij hanteren geen stijl van klagen en zagen met 
wat we niet hebben, we doen verder met de middelen die ons 
geboden worden, al mag het iets meer zijn natuurlijk”.

Voor ons is het inhoudelijke van wat we moeten brengen 
tegenover de kinderen en de ouders dat ons bezig houdt. 
Het is belangrijk om de kinderen hier een thuis te bieden, hun 
structuren mee te geven en voor een gemoedelijke opvang te 
zorgen.

Of het bij deze invulling steeds een evenwicht zoeken is tus-
sen onderwijs en welzijn benadrukt Mevr. Boey dat centraal 
en cruciaal het welzijn van het kind voorop staat, ze moeten 
zich hier goed voelen, pas dan kunnen we verder bouwen op 
andere domeinen. Vandaar dat het heel belangrijk is om met 
leefgroepen te werken, op deze wijze proberen zij een vorm 
van zelfstandigheid bij te brengen.

Voor Mevr. Boey biedt dit Permanent Open Internaat de mo-
gelijkheid om met een open visie te werken aan de noden in 
onze maatschappij, zij is terecht fier van wat ze kan en mag 
doen.

Met enige trots vertelt ze over de inzet en energie die haar 
collega-medewerkers op alle vlakken voor het welzijn van het 
kind presteren. Ik kan mijn bezoek aan het MPI niet beter af-
sluiten dan met een welverdiende pluim te geven aan het 
ganse team van het Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) 
Westhoek voor de inzet en de kansen die ze aan onze kinde-
ren bieden.

Marc Van Muylem
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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 42, 
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

28


