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VOOR
WOORD

Dag lezer,

Je hebt het zomernummer van Flamboyant in 
handen, een nummer rond het thema armoede. 
Een bijzonder actueel thema in de huidige 
economische omstandigheden, waarin steeds 
meer mensen het moeilijk hebben om rond te 
komen. Zelfs als ze een job hebben. We laten onder 
andere kunstenaar en ervaringsdeskundige Piet 
Vandenhende aan het woord. Zijn karakterkop siert 
dit keer onze kaft.

Dit is een jubileumeditie: nummer 25. En meteen 
een nummer in een nieuw formaat. Maar dat had 
je natuurlijk al gemerkt.
Flamboyant ontstond uit de tijdschriften van de 
meeste vrijzinnige verenigingen van Vlaams-
Brabant. Door de krachten te bundelen, werden 
veel kleine bladen met lokale berichten een 
gezamenlijk magazine waar in andere provincies 
met bewondering naar wordt gekeken. 
Elke drie maanden vind je hier al het nieuws rond 
alle activiteiten van de lidverenigingen. Dat is een 
uitnodiging om deel te nemen aan vrijzinnige 
activiteiten over heel de provincie.
Daarnaast zorgen we ook voor gevarieerde 
inhoudelijke artikels, zoals dit keer rond armoede. 
De redactie bestaat uit moreel consulenten en 
vrijwilligers, meestal vanuit de lidverenigingen. 
Heb jij als vrijzinnige, lid van een vereniging of  
niet, zin om mee te werken aan Flamboyant, dan 
ben je meer dan welkom! 

Veel succes!
En veel leesgenot.

Sonja Callay

Wedstrijd 
Om dit bescheiden jubileum te vieren – we zitten nog 
geen 70 jaar op de troon – organiseren we een kleine 
wedstrijd. Het enige wat jij moet doen, is ons twee dingen 
vertellen: a) wat jou inhoudelijk het meeste aanspreekt in 
Flamboyant én b) wat je vindt van het nieuwe formaat. 
Ben je fan? Of  hou je meer van het oude? Uit alle 
inzendingen zal een onschuldige hand drie winnaars 
trekken die een waardebon van 30, 20 of  10 euro winnen.

De moeite dus om in je pen of  je klavier te kruipen! 
Laat voor 1 augustus van je horen. Dat doe je ofwel 
via	mail	(redactie@flamboyant.be)	ofwel	via	de	post	
(huisvandeMens Tienen, Beaudoinstraat 91, 3300 Tienen). 
Vermeld zeker ‘JUBILEUM FLAMBOYANT’ en je 
inzending komt goed toe.
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Ik ging met twee collega’s van CAW Oost-Brabant voor 
Flamboyant rond de tafel zitten: Rudy is algemeen directeur 
en Jeroen is coördinator van de basiswerking voor dak- en 
thuisloze mensen. Aan de hand van 4 vragen geven we jullie 
graag een beter inzicht in de problematiek van armoede.  

1. Wat is armoede? 

Armoede gaat over een tekort dat je als individu ervaart om 
waardevol te leven. Dat tekort kan absoluut zijn of  relatief. 
Van absolute armoede is sprake wanneer mensen leven onder 
de lage-inkomensgrens en bijvoorbeeld aan het einde van 
de maand hun vaste kosten niet kunnen betalen, geen geld 
hebben om maaltijden te kunnen voorzien, onvoldoende 
kleren hebben, geen toegang tot gezondheidszorg, of  
geen schoolopleiding kunnen betalen. Het tekort kan zich 
dus manifesteren op verschillende levensdomeinen zoals 
huisvesting, onderwijs, werk, gezondheid en cultuur. Sociale 
armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan 
het normale maatschappelijke leven. Ze hebben bijvoorbeeld 
geen geld voor een sportclub, voor schoolactiviteiten, voor 
een uitstapje van de bejaardenvereniging of  voor internet. Bij 
relatieve armoede wordt dat tekort beoordeeld in verhouding 
met de omgeving. 

Een andere indicator om armoede te omschrijven is deprivatie 
bij kinderen. Daarbij vertrekken we van een aantal vragen. 
Krijgt het kind elke dag fruit en groenten? Nodigt het soms 
vriendjes uit thuis? Kan het deelnemen aan schooluitstapjes en 
-feestjes? Leeft het in een behoorlijk verwarmde woning? Gaat 
het jaarlijks minstens een week met vakantie? In Europa is een 
kind gedepriveerd als zijn gezin zich drie of  meer van deze 
zaken niet kan veroorloven. Hoe hoger het aantal zaken waar 
het kind niet over beschikt, hoe ernstiger de deprivatie. Een 

IEDEREEN KAN IN  
ARMOEDE TERECHTKOMEN
Over armoede en veerkracht

De meest recente Armoedebarometer toont aan dat de 
armoede in Vlaanderen al sinds 2007 blijft hangen 

rond 10%. Ook op Belgisch niveau verandert er amper iets. 
Bovendien	toont	het	rapport	aan	dat	het	aantal	leefloners	in	
2020 fors gestegen is. Er zijn er nu 60.000 in Vlaanderen. 
Steeds meer mensen moeten gaan aankloppen bij de 
voedselbanken. Die zorgden in 2020 voor meer dan 175.000 
voedselbedelingen. 

Vooral werklozen, huurders en eenoudergezinnen hebben het 
moeilijk. De sterke stijging van de energiefactuur en het tekort 
aan betaalbare woningen wegen zwaar door. En er is heel wat 
nodig om het tij te keren. Een beter inzicht in de structurele 
oorzaken van armoede. Een overheidsbeleid dat hierop geënt 
is en dat prioriteit geeft aan armoedebestrijding. Maatregelen 
die kiezen voor de meest kwetsbare mensen. En vooral: een 
beleid dat armoede niet als een misdaad ziet, maar als een 
maatschappelijk probleem waar we een oplossing voor moeten 
zoeken. 

×  THEMA ARMOEDE ×

Uit rapporten over armoede in ons land, blijkt elk jaar opnieuw dat we slechte leerlingen zijn. Ons 
armoedecijfer daalt niet. Integendeel. Armoede is in opmars in Vlaanderen. Dat was ook de conclusie 
van de veertiende Armoedebarometer van Decenniumdoelen - een koepelorganisatie van vakbonden, 
ziekenfondsen en armoedeorganisaties. 
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studie in opdracht van de Koning Boudewijnstichting over 
armoede en deprivatie bij Belgische kinderen1 geeft aan dat in 
België ongeveer 15% van de kinderen gedepriveerd is.

Uiteindelijk	is	het	niet	zo	belangrijk	welke	definitie	je	hanteert.	
Wat wel telt, is hoe je naar armoede kijkt, want dat bepaalt 
ook de manier waarop je ze bestrijdt. Als beleid gevormd 
wordt vanuit een individueel schuldmodel, veralgemeningen 
of  vooroordelen, kan dit nooit tot structurele verandering 
leiden. Het is dan ook cruciaal dat mensen begrijpen dat 
armoede iets is dat je overkomt. Het is niet iets waar je voor 
kiest. Het is niet je schuld. 

2. De cijfers tonen aan dat het Belgische 
armoedebeleid faalt. Hoe kan het anders?  

De voorbije jaren kregen we de ene crisis na de andere over 
ons heen. Eerst was er de economische crisis, gevolgd door de 
gezondheidscrisis, de wooncrisis en nu de energiecrisis. Elke 
crisis raakt mensen die al in armoede leven, veel harder dan 
andere mensen. 

Het rapport van Decenniumdoelen2 toont bijvoorbeeld aan 
dat de coronapandemie vooral mensen die het al moeilijk 
hadden, nog dieper de armoede heeft in geduwd. Zo waren 
het vooral mensen die al een onzeker werkstatuut hadden, 
die in veel gevallen hun job verloren. De steunmaatregelen 
van de overheid waren er vooral op gericht om de economie 
draaiende te houden. Daardoor kwamen ze hoofdzakelijk 
terecht bij bedrijven en werkende mensen. Wie uit de boot 
gevallen was, werd niet terug aan boord geholpen.

Die ongelijkheid maakt de kloof  tussen zij die het goed hebben 
en zij die amper kunnen overleven nog groter. Er is een nieuwe 
groep armen ontstaan. Mensen die tot voor kort nog net de 
eindjes aan elkaar konden knopen, kunnen dat nu niet meer 
- door de stijgende vaste kosten bijvoorbeeld. Je ziet ook dat 
er strikter wordt ingevorderd bij schulden en sneller wordt 
gesanctioneerd. En daarnaast heb je dan ook nog een groter 
wordende digitale kloof. 

We stellen vast dat de steunmaatregelen om crisissen te 
bestrijden, ongelijkheid vaak nog meer in de hand werken. 
Bovendien is de toegang tot overheidsdiensten vaak te 
moeilijk, zijn steunaanvragen te ingewikkeld en weten mensen 
vaak niet welke rechten ze hebben.  

De systemen die er nu al zijn, zijn een goede zaak, maar 
ze moeten beter gemaakt worden. Bijvoorbeeld door het 
leefloon	op	te	trekken	boven	de	Europese	armoededrempel,	
door rechten automatisch toe te kennen, door de huurmarkt 
te reglementeren en te investeren in de bouw van sociale 
woningen, door jobs op maat te creëren en inkomens 
uit laagbetaalde arbeid te doen stijgen, door justitie en 
administratie toegankelijker te maken, … 

Enkel als politieke leiders en het middenveld een prioriteit 
maken van armoedebestrijding, op alle niveaus, kunnen we er 
vooruitgang in boeken.

Dat is zeker een grote uitdaging, maar het kan. Sterk voorbeeld 
hiervan is de oprichting van een Community Land Trust (CLT) 
in Leuven. Een CLT is een organisatie die grond aankoopt en 
beheert, samen met de gemeenschap. De CLT wordt eigenaar 
van de grond, de bewoner eigenaar van de woning. Zo zakt 
de prijs van een woning. Op die manier wordt wonen weer 
betaalbaar, ook voor iemand die het niet zo breed heeft.   

3. Wat doet CAW Oost-Brabant op het vlak  
van armoedebestrijding?  

Het huidige armoedebeleid zet vooral in op verzachtende, 
flankerende	maatregelen:	voedselbedeling,	sociale	restaurants,	
zelfhulp, liefdadigheid, buddyprojecten, … Dat aanbod is 
zeker nodig en nuttig, maar het moet meer zijn. Door enkel de 
symptomen te bestrijden, pakt men de oorzaken niet aan.

Als CAW staan we in het middenveld. Wij brengen ervaringen 
uit het werkveld tot bij de beleidsmakers en proberen zo mee 
het beleid te sturen. Wij komen immers dagelijks in contact 
met de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Daardoor 
hebben we het recht én de verantwoordelijkheid om uitsluiting 
en armoede te blijven aankaarten en te benoemen. En om te 
sensibiliseren tegen onrecht. Wij vertolken de stem van mensen 
in armoede, van zij die uitgesloten worden uit de samenleving. 
Het is aan ons om de overheid op hun plicht te wijzen en te 
zorgen dat armoedebestrijding op de agenda blijft staan. 

Als CAW hebben we ook de opdracht om mee oplossingen 
aan te reiken vanuit diezelfde plek, middenin en samen met 
alle lagen van die samenleving. We stellen dus structurele 
veranderingen voor om de kloof  tussen de verschillende lagen 
van de bevolking te dichten. Bovendien kunnen we dat doen 

1 Armoede en deprivatie bij Belgische kinderen. Een vergelijking van de risicofactoren in de drie gewesten en de buurlanden, Anne-Catherine Guio (LISER – Luxembourg Institute of  
Socio-Economic Research), Frank Vandenbroucke (Universiteit van Amsterdam), Netwerk voor de analyse EU-SILC (Net-SILC3), een uitgave van de Koning Boudewijnstichting, 
Brederodestraat 21, 1000 Brussel, December 2018

2 Armoedebarometer 2021 Armoede wordt terug zichtbaar, Decenniumdoelen, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel, www.komafmetarmoede.be, Brussel, 2021
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door een brug te slaan naar mensen in armoede. We zorgen 
er niet alleen voor dat ze mee geraken, we geven hen een 
stem in dat debat, streven ernaar dat er structureel iets 
verandert aan dat systeem dat mensen in armoede drijft of  
aan maatregelen die mensen ongelijk behandelen. 

In onze hulpverlening komen we voortdurend in contact 
met individuele armoede, maar vaak liggen maatschappelijk 
structurele problemen aan de basis. Door die hindernissen 
aan de verschillende overheden en beleidsmakers te 
signaleren, proberen we te voorkomen dat ze zich blijven 
voordoen. We moeten beleidsmakers mee overtuigen te 
kiezen voor die doelgroep die nu uit de boot valt.  

4. In welke mate zijn wij als CAW gericht op 
mensen in armoede?   

Als CAW zijn wij er voor iedereen met om het even 
welke welzijnsvraag. We kiezen er bewust voor om ons 
aanbod zo laagdrempelig mogelijk te maken om zo ook de 
maatschappelijk meest kwetsbare mensen te bereiken. 

In onze inloopcentra doen we dat bijvoorbeeld door ook 
praktische dienstverlening aan te bieden. Mensen kunnen 
bij ons komen douchen, bijvoorbeeld. Of  hun was komen 
doen. Vaak is dat voor hen de aanleiding om hier binnen te 
komen en ons aanbod te leren kennen. 

Maar we bieden mensen niet alleen ondersteuning en opvang. 
We zorgen ook dat we nabij zijn, zodat we ons hulpaanbod 
kunnen binnenbrengen in hun wereld. Daarom gaan we 
naar hen toe. Onze straathoekwerkers gaan bijvoorbeeld 
samen op pad met dak- en thuisloze mensen. En binnen 
ons aanbod preventieve woonbegeleiding gaan we mensen 
effectief 	thuis	helpen,	om	te	voorkomen	dat	ze	uit	hun	huis	
gezet worden. Dat is dus geen bureauwerk, maar het is een 
van de sterkste werkvormen: echt doordringen tot in het 
hart van die doelgroep die erg kwetsbaar en vaak ook erg 
geïsoleerd is. Want alleen zo zien we de echte nood, maar ook 
de echte kracht van mensen. En alleen zo kunnen we de juiste 
antwoorden bieden. Dat is pure win-win. 

 
Greet Monstrey
Communicatiemedewerker CAW  
Oost-Brabant

BROTHERS OF 
SOLIDARITY 
ZORGT VOOR 
DAKLOZENHULP 
EN NOODHULP 
IN ONS LAND
Het hoeven niet altijd groots opgezette initiatieven te zijn 
die met alle aandacht gaan lopen. Soms zijn kleinschalige 
daden, die recht uit het hart komen,  
veel mooier. 

Zo ontstond, ergens in oktober 2016, Brothers of  Solidarity. 
Toen een aantal vrienden samen aan de toog een pintje 
zaten te drinken, vertelde een van hen, die kok is, dat hij 
soms naar Brussel ging om paella uit te delen aan daklozen. 
Dat verhaal was zo aangrijpend dat de vrienden besloten 
om dit samen te doen.

De eerstvolgende zondag maakten ze lekker vers eten, 
verpakten het en brachten het rond bij de daklozen in 
Brussel. Dit was zo’n succes, en zeker ook een noodzaak, dat 
ze besloten om het elke week opnieuw te doen.

Ondertussen hebben de vrienden hun werking al wat 
verder uitgebreid en voorzien ze de daklozen ook van 
kleding, benodigdheden en levensmiddelen. Daarnaast 
helpt Brothers of  Solidarity ook mensen in nood door 
snel goederen te verzamelen die dringend nodig zijn. Dat 
deden ze bijvoorbeeld na de watersnood vorige zomer in 
Pepinster.

Brothers of  Solidarity helpt iedereen, ongezien de situatie, 
afkomst of  verleden. Ze vinden dat iedereen het verdient 
om gerespecteerd te worden. Het doel van de organisatie 
is om mensen te helpen met eten, drinken en andere 
benodigdheden. Hun ambitie is om uit te groeien tot een 
grotere organisatie, omdat ze zien dat de hulp die ze bieden 
echt nodig is. 

De werking van Brothers of  Solidarity is niet mogelijk 
zonder de hulp van sponsors en donaties van bedrijven en 
van mensen zoals jij en ik. Meer weten?  
Kijk op www.brothersofsolidarity.be of  mail naar  
info@brothersofsolidarity.be. 

Veerle Magits
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Wie komt er bij de BOM aankloppen?

“Elke week komen er ruwweg drie groepen mensen 
aankloppen.	Ten	eerste	zijn	er	mensen	met	een	leefloon	
die doorgestuurd worden door het OCMW van Tienen, 
Hoegaarden, Boutersem of  Glabbeek. 

Ten tweede ontvangen we vluchtelingen die totaal geen 
inkomen hebben, mensen die van een ziekte-uitkering moeten 
leven, en jongere mensen die wel degelijk een job hebben, 
maar toch die niet rondkomen. Vooral die laatste groep 
groeit sterk, een gevolg van de torenhoge energiekosten. Dat 
is verontrustend. Daarom doet de BOM voor deze tweede 
groep zelf  een ‘behoefteonderzoek’: als je na aftrek van al je 
vaste kosten (huur, energie, …) minder dan 10 euro per dag 
overhoudt voor voedsel, kan je bij hen aankloppen. Voor 
alleenstaanden ligt de drempel op 11 euro per dag.

Ten slotte is er momenteel nog een derde groep mensen die 
voedselpakketten mag ophalen: de Oekraïense vluchtelingen 
die inwonen bij een gastgezin. Zodra zij geregistreerd en 
ingeschreven zijn, mogen ze komen. Ook deze groep blijft 
aangroeien. Begin mei, bijvoorbeeld, kwamen er zich op één 
dag vier nieuwe gezinnen inschrijven.”

Wat mogen mensen verwachten?

“Twee keer per week krijgen ze een voedselpakket. Op 
maandag zit daar voor één dag vlees, groente en fruit in, 

en op woensdag krijgen ze twee maaltijden. Een aantal 
basisproducten zoals melk, bloem of  rijst wordt elke keer 
aangeboden. Ook mag iedereen elke keer één of  twee broden 
meenemen. De meeste mensen komen een hele week rond 
met het voedsel dat ze van ons krijgen. 

Daarnaast heeft de BOM ook een sociale winkel waar 
behoeftigen voor een prikje gedoneerde en zorgvuldig 
geselecteerde kledij en huisraad kunnen kopen.

De BOM neemt ook initiatieven om mensen meer 
zelfstandig en zelfredzaam te maken, en om hen uit hun 
isolement te halen. Zo is er bijvoorbeeld ZIGZAG, naailes 
met taalondersteuning voor laaggeschoolde vrouwen. En 
we regelen het inschrijvingsgeld voor de laagdrempelige 

BEZORGD OM MENSEN 
Annemie Van Rompaey en Mieke Pieters werkten hun hele carrière in het onderwijs. Tegenwoordig zetten 
ze zich in voor de BOM, wat staat voor Bezorgd Om Mensen. Deze vzw organiseert zowel de voedselbank 
als de sociale winkel in Tienen, samen met een veertigtal vrijwilligers. Sommigen van hen zijn zelf kansarm. 
De BOM is neutraal en pluralistisch. Iedereen die nood heeft, is er welkom. Annemie en Mieke wilden ons 
vooral feiten geven, want die zijn hallucinant. En de toestand verslechtert. Dat pikt ook de media op. 

Sinds ons gesprek met Annemie en Mieke lijkt het onderwerp overal aanwezig. VRT NU weidde er een 
artikel aan, in De Standaard verscheen een paginagrote reportage over de Community Health Workers , … 
Eindelijk aandacht.

×  THEMA ARMOEDE ×
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Waar vind je de BOM? 

“Momenteel is de BOM gevestigd in een opslagplaats op 
het industrieterrein van Tienen. Die ruimte krijgen we in 
bruikleen van Blankedaele maar ze is niet ideaal. Het gebouw 
ligt redelijk afgelegen en is moeilijk bereikbaar zonder auto; en 
die hebben mensen meestal wel nodig als ze het eten voor hun 
gezin komen ophalen. Bovendien heeft de locatie al twee keer 
onder water gestaan en kampten we al met muizenplagen, 
waardoor we heel veel spullen moesten weggooien. 
Doodjammer.

Een andere locatie vinden is niet evident. We hebben immers 
een enorme oppervlakte nodig. En bovendien heerst er een 
‘not in my backyard’-mentaliteit: niemand wil een lange rij 
behoeftige mensen twee keer per week zien aanschuiven voor 
eten. Om niet te spreken over de ‘overlast’ van al de ‘dikke 
Mercedessen’ waar die mannen in rijden’...” 

BOM IN CIJFERS  
• Op een rustige bedeling komen 150 à 160 families 

aankloppen. Dat komt neer op 600 mondjes te vullen. 
Eind mei 2022 waren dat er 100 meer dan in het 
begin van de maand.  

• Meestal komen op maandag en woensdag dezelfde 
mensen over de vloer. Wie één dag werkt, krijgt op de 
andere dag twee porties mee. 

• In een kleine provinciestad als Tienen deelt de 
BOM 65.000 maaltijden per jaar uit, maar er zijn 
ongetwijfeld meer mensen die niet genoeg te eten 
hebben maar die de weg naar de BOM niet vinden.

• In totaal werken zo’n 40 vrijwilligers bij de BOM. Op 
maandag en woensdag zijn er telkens 10 vrijwilligers 
aan de slag voor de verdeling van het eten, en 3 voor 
onthaal en administratie.

cursus Nederlands van VOLT, het lokale Centrum voor 
Volwassenonderwijs. Daar nemen overigens ook geboren 
en getogen Vlamingen aan deel die niet kunnen lezen of  
schrijven. 

Er zijn ook altijd twee Community Health Workers 
aanwezig die door het ziekenfonds zijn aangesteld.  
Zij helpen vooral met alle problemen rond gezondheidszorg. 
Ook organisaties zoals SAAMO (samenlevingsopbouw) en CAW 
(Centrum Algemeen Welzijnswerk) zijn beschikbaar in de BOM. 
Terwijl de ouders daarmee praten, kunnen de kinderen in het 
speelhoekje terecht.”
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Wie schenkt aan BOM?  
40% VAN EUROPA 
Zij leveren zo’n 40 ton 
levensmiddelen per jaar (via het 
OCMW): droge voeding (bloem, 
koffie,	…),	conserven,	cornflakes,	
confituur,	shampoo,	maandverband,	tandpasta,	…

40% VAN RESTO DU COEUR
Ook zij leveren zo’n 40 ton 
per jaar: verse producten van 
grootwarenhuizen die bijna vervallen 
producten uit de rekken halen, verse 
groenten en fruit (ook donaties van 
Delhaize en Colruyt), merkproducten 
(bedrijfsoverschotten, fouten op etiket…), brood, 
gebak (overschotten van lokale bakkers) en pampers 
(aangekocht door Resto, en zeer goedkoop verkocht)

20% VAN CARREFOUR EN ALDI
Zij leveren zo’n 20% van de verse  
(bijna verlopen) producten.

Naast deze grote schenkers, zijn er ook nog:
• Bruzelle, een organisatie die werkt rond 
menstruatiearmoede, die voor maandverband zorgt; 
• de voedselbank van Vlaams-Brabant en Brussel die 
een keer per maand een pakket droge voeding bezorgt;
• een lokale bakker, een lokaal biobedrijf  een een 
vleesverwerkend bedrijf  die hun overschotten 
wegschenken en zorgen voor een welkome afwisseling in 
het aanbod. 

Wat ontbreekt om toch min of  meer volwaardige 
maaltijden aan te bieden, koopt de BOM zelf  aan – 
steeds lokaal. Dat kan dankzij de donaties die de BOM 
ontvangt van bijvoorbeeld serviceclubs zoals Lyons 
of  Kiwanis, en van individuele goedhartige mensen. 
Jammer genoeg worden die bedragen steeds kleiner. 

PRAKTISCHE UITDAGINGEN BOM  

• Gedoneerde goederen moeten worden opgehaald 
wanneer de schenker dat vraagt. Het is soms 
gekkenwerk om een vrijwilliger te vinden die én met 
een bestelwagen kan rijden én bereid is om op soms 
onmogelijke uren eten op te halen én in staat is om 
met zware bakken te zeulen.

• Alle verse producten, behalve natuurlijk groenten en 
fruit, gaan meteen de diepvries in en komen er pas uit 
als het tijd is om ze uit te delen. De BOM heeft dus 
immense koel- en vriescellen die veel energie vreten.

• Er wordt steeds minder gedoneerd aan Resto du 
Coeur, vooral de laatste maanden. Steeds meer 
bedrijven zetten immers in op duurzaamheid. 
Dat is fantastisch, maar het betekent ook: minder 
overschotten. Het gaat om een daling van rond  
de 30%.

• Steeds meer mensen zijn gedwongen terug te vallen 
op de voedselbank. Tijdens corona verloren veel 
mensen hun job, en de hoge energieprijzen zijn vooral 
voor alleenstaanden vaak de laatste druppel. Zodra ze 
hun energiefacturen niet meer kunnen betalen, is er 
geen uitweg.

DOE EEN GIFT 
Overweeg je een (belastingaftrekbare) gift te doen voor 
de voedselbanken? Info vind je op bezorgdommensen.be 
of  op restosducoeur.be/nl. Doen! Het is broodnodig.

Sonja Callay

In een kleine
provinciestad als
Tienen deelt de BOM
65.000 maaltijden
per jaar uit.
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De drank als vriend

Tijdens deze periode van bloeiende zaken in Dentergem, van 
ondernemerschap en geld dat moet rollen, ontmoette Piet 
op café de drank als beste vriend. Zonder het goed en wel te 
beseffen	kwam	hij	in	een	neerwaartse	spiraal	terecht.	Vol	zwarte	
gaten.	Vol	vage	flarden	van	troebele	en	donkere	herinneringen.	
En wanneer de drank in de man was, waren alle remmingen 
weg, doemden spookbeelden op en nam de waanzin de 
bovenhand. Wat achterbleef, was een hoop ellende. 

VAN BEDELAAR  
TOT KUNSTENAAR:  
HOE ONTSNAPPEN UIT DE HEL?

Piet werd in 1955 geboren in een welstellend gezin in het 
Kortrijkse. Zijn vader was juwelier-uurwerkmaker, zijn 

moeder opticien-optometrist. Samen runden ze een bloeiende 
zaak. Piet en zijn oudere broer waren de gedroomde opvolgers 
om de gerespecteerde familiezaak over te nemen. De 
hardwerkende ouders stuurden hen naar Antwerpen om voor 
uurwerkmaker te studeren. Maar Piet wilde meer en vooral 
anders. Hij schreef  zich ook in op de academie en ontdekte 
in de beeldende kunsten zijn talent. Voor de eerste keer kon 
hij zijn creativiteit en rusteloosheid de vrije loop laten. De 
opleiding voedde zijn passie voor schoonheid en die zou niet 
meer uit zijn bewogen leven verdwijnen. 

Na zijn tijd aan de Antwerpse academie trok Piet naar Gent 
voor studies als opticien-optometrist. Onder het wakende 
oog van de kerktoren stampte hij, na zijn studies, een eigen 
juwelen- en optiekwinkel in Dentergem uit de grond. Hij 
huwde met de plaatselijke schoonheidsspecialiste. Ze kregen 
twee dochters, Kim en Jill. Allebei traden ze in de voetsporen 
van hun vader en zijn ouders: Kim nam de optiekzaak over en 
Jill leerde het mooie ambacht van juwelier. 

×  THEMA ARMOEDE ×

De Diestse Vrijzinnigen pakken in een volgende tentoonstelling opnieuw uit met een merkwaardige 
kunstenaar: Piet Vandenhende. Het leven én werk van Piet past perfect in dit themanummer over 
armoede. Zijn doorzettingsvermogen en optimisme zijn een bron van inspiratie.
Onze eerste kennismaking, een jaar geleden, liet zowel op ons als op hem een diepe indruk na. 
Piet werd een regelmatige bezoeker van onze Zondagsfilosofen. De gesprekken die daaruit 
voortvloeiden, zorgden ervoor dat we geleidelijk aan te weten kwamen welk vlees we in de kuip 
hadden: een inspirerend mens en kunstenaar. We kwamen al snel overeen om een tentoonstelling 
rond hem op te bouwen in ’t Vrij Gedacht. 

Als clochard
verlies je je

zelfrespect en zo
verlies je alles.
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Vlucht naar Frankrijk

Wat volgde, was vage informatie van 
nog vagere advocaten, en de dreiging 
van een zwaar vonnis boven zijn hoofd. 
Uit angst vluchtte Piet tijdens zijn 
voorlopige invrijheidstelling de grens 
over. Hij had wat geld op zak, gekregen 
van zijn vader. En ook een kruisje met 
diamantjes, gekregen van zijn moeder 
en gemaakt door zijn grootvader. Dat 
kostbare geschenk bezit hij trouwens 
nog steeds, ondanks de armoede en 
ellende die hij doormaakte.

Eerste halte: Parijs. Daar begon 
voor Piet een alsnog onbekend en 
ander leven, als clochard, landloper, 
bedelaar, kunstenaar, maar ook 
nog steeds alcoholverslaafd. In 
de Franse kroegen dronk hij zijn 
gebedelde francs op. Slapen deed 
hij onder de bruggen van de Seine 
of  in binnengedrongen halletjes van 
appartementen, ontsnappend aan de 
koude winteravonden. 

Diezelfde koude voerde hem 
uiteindelijk noodgedwongen naar het 
warmere en mondaine zuiden, tot in 
Marseille. Hij ging er op zoek naar 
wat zekerheid en op aanraden van 
een lotgenoot in armoede klopte hij 
er aan bij het Vreemdelingenlegioen. 
Daar kon je immers een andere naam 
en nationaliteit krijgen. Het zou een 
uitweg geweest zijn voor Piet, die 
nog steeds voortvluchtig was. Met 
een nieuwe identiteit zou hij opnieuw 
kunnen werken. De hoop op een 
menswaardiger leven werd echter 
al snel de kop ingedrukt: het Franse 
legioen wierf  enkel jongemannen tot de 
leeftijd van 30 jaar aan.  

Vrijheid zonder rechten 

De tegenslag luidde jaren van ontbering 
in. Van honger en vooral van dorst. 
Van alweer bedelen voor wat proviand, 
voor drank en sigaretten.  

Ontwenningskuren brachten geen soelaas. En plots was daar een zogenaamde 
moordaanslag op zijn vrouw, ingebeelde of  vermeende ontrouw met het waanbeeld 
van jaloezie dat de bovenhand krijgt in het verwarde en benevelde hoofd van een 
mogelijk bedrogen, dronken echtgenoot… 

Piet werd na deze tragische feiten opgepakt, kreeg 1 maand voorarrest en kwam 
voorlopig vrij in afwachting van zijn proces. Gelukkig geraakte er niemand gewond 
tijdens het echtelijke drama, maar Piet werd beschuldigd van ‘moordaanslag met 
voorbedachten rade’.  
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Van wat Franse franken voor zijn kunst. En ook wel van een 
gevoel van vrijheid. 

‘Wie als clochard door het leven gaat, geniet eigenlijk van 
de grootst mogelijke vrijheid. Alleen kan je je hierbij wel 
afvragen of  dat wel echt leven is… Uiteindelijk verlies je je 
zelfrespect en dan verlies je alles. Je vrijheid en vooral jezelf.’ 
Bovendien verloor Piet als bedelaar en dakloze ook het recht 
op gezondheidszorg en degelijke medische hulp. Zo mocht 
Piet ervaren dat zelfs zonder verdoving zijn kapotgeslagen lip 
professioneel gehecht kon worden, dankzij de goodwill van de 
plaatselijke spoeddienst. 

Diezelfde liefdadigheid vond Piet gelukkig ook bij een aantal 
organisaties. Dankzij ‘Les Restos du Coeur’, een organisatie 
van de Franse komiek Coluche en sponsor Serge Gainsbourg, 
genoten Piet en zijn lotgenoten af  en toe van een warme 
maaltijd. Ook kon hij af  en toe een klusje doen als tuinier, 
verhuizer of  gids. Of  verkleed als Sinterklaas, de kerstman of  
Mickey Mouse als hulpje bij wat dure polaroidfotografen, die 
toeristen lokken voor het perfecte plaatje als herinnering aan 
een ‘rijke’ en uiteraard welverdiende vakantie. Maar er werd 
ook	van	hem	geprofiteerd.	Welke	bedelaar	zal	aangifte	doen	
van klusjes die uiteindelijk niet vergoed werden. Welke bedelaar 
durft opkomen voor rechten die voor hem niet meer bestaan? 

De cel in

Volgende halte in Piets vlucht: Nice. Daar overviel hem een 
troosteloze eenzaamheid. Hij probeerde zich met een cocktail 
van opgespaarde en gekregen slaappillen en liters wodka 
een weg uit dit bestaan te drinken. De poging mislukte, en 
met een leeggepompte maag begon hij aan de rest van zijn 
verhaal. Als hulpje van de polaroidfotografen was Piet in de 
entertainmentsector terechtgekomen en reisde hij gedurende 
lange tijd ook buiten Frankrijk. Met valse papieren stak hij 
verschillende grenzen over. En belandde hij in Charleroi.  
Het duurde echter niet lang vooraleer hij werd opgemerkt 
door gerecht en politie. Als bij verstek veroordeelde crimineel, 
vloog hij stante pede de gevangenis in. De verjaringstermijn 
van zijn vonnis liep veel langer dan wat hem eerder was 
verteld. Na negen jaar zat zijn vlucht, en dus ook zijn vrijheid, 
er	definitief 	op.

Zijn enige, jarenlange trouwe metgezel volgde hem tot in de 
cel: de drang naar drank. Ook in de gevangenis ruilde hij 
zijn	kunst	en	talent	voor	volle	flessen	en	pakjes	sigaretten,	
geleverd door ‘bevriende’ cipiers. Omwille van goed gedrag, 
kwam hij al na een jaar vrij. Eenzaam en alleen. De gesloten 
gevangenispoort achter hem.

Piet vond al snel wat betaalde klusjes, onderdak boven een 
café en dus ook nog steeds de drank binnen handbereik. Toen 
het etablissement moest sluiten en Piet terug op straat dreigde 
te belanden, nam hij de beslissing om een ontwenningskuur 
te volgen in een psychiatrisch instituut. Meteen kreeg hij er 
waardering voor zijn kunstenaarschap. Hij gaf  workshops 

Foto’s Piet V.

rond tekenen, schilderen en boetseren aan de andere 
patiënten. Voor de rest was de opname geen succes: Piet bleef  
aan de nodige drank geraken, en moest het instituut verlaten.  

Opvang in Charleroi, een keerpunt

Wat volgde, was een ellendige periode van stijgend 
alcoholgebruik, een gedwongen opname in een 
ontwenningskliniek, en een verblijf  in een rusthuis vol 
hoogbejaarden. Toch vond hij de moed om tijdens zijn 
collocatie ‘Bonjour’ op te richten, een project ‘van bedelaar 
voor bedelaar’ waarbij hij verschillende bestaande organisaties 
betrok. Met het project trachtte hij de eenzaamheid te 
verzachten van bedelaars en mensen in armoede, hen een 
warm gevoel te bieden met een bezoekje en een luisterend 
oor, ziekenzorg te geven en wat menswaardigheid terug 
te schenken via pakketjes met de nodige hygiënische 
producten. Mede dankzij dit initiatief  werd Piet uiteindelijk 
gedecolloceerd. Terug ‘op vrije voeten’ ging zijn drankgebruik 
van kwaad naar erger. Er volgde opnieuw een psychiatrische 
opname van 6 maanden. Afkicken lukte, en als dakloze werd 
Piet na zijn kuur opgenomen in ‘L’Espérance’. 

Dankzij het speciale regime in dit ‘post-kuurcentrum’ sloeg 
Piet erin om eindelijk terug een regelmatig leven uit te 
bouwen. Eerst onder begeleiding, nadien zelfstandig. Maar 
ook de hulp van de lokale vrijzinnige gemeenschap was niet 
min. In ‘La Maison de la Laïcité’ in Charleroi vond zijn 
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allereerste kunsttentoonstelling plaats. Hij vond er steun voor 
zijn verhaal, een hernieuwd vertrouwen in zijn mens-zijn, een 
uitgestoken hand. 

Dankzij het vrijzinnig huis in Charleroi kon hij zijn verhaal 
in woord en beeld overbrengen. Hij gaf  er zijn eerste 
voordrachten als ervaringsdeskundige. En hij werd opgemerkt 
door pers, professoren en docenten. Na een bijkomende 
opleiding	tot	animator	plastische	kunsten	was	hij	officieel	
gediplomeerd om zijn opgedane kennis door te geven aan tal 
van studenten in de sociale en zorgverlenende sector.  

Kust als sociaal engagement

Piet is het levende bewijs dat je echt wel kan ontsnappen uit 
ellende en armoede, uit de neerwaartse spiraal van alcohol en 
chaos, uit de negatieve labels die de maatschappij op je plakt. Er 
is een sterke wil voor nodig. En vriendelijk blijven boven alles, 
ook tijdens het bedelen. En het durven aanvaarden van hulp. 

Die uitgestoken hand wil Piet nu zelf  geven aan al wie 
daar nood aan heeft. Hij organiseert kunstprojecten en ook 
mobiele ateliers waarin hij daklozen en bedelaars een klein 
moment van eigenwaarde wil teruggeven. Hij gaat op stap 
met zijn studenten, organiseert inleefmomenten als dakloze 
in Brussel, probeert ‘post-kuurinitiatieven’ zoals L’Espérance 
ook in Vlaanderen van de grond te krijgen, en laat kinderen 
in armoede even ontsnappen uit hun wereld door hen gratis 
kunstbeleving, workshops en een warme maaltijd aan te 
bieden. 

Tegenwoordig woont Piet in Scherpenheuvel, bijna onder de 
koepel van de basiliek. Hij is er gelukkig met Annemie, zijn 
eerste liefde die hij terugvond dankzij Facebook. 

Wij zullen hem alvast blijven volgen, in zijn kunst, maar ook 
vooral in zijn sociaal engagement… en met een uitgestoken hand. 
 

Dominique Ducomble en Etienne Maes 

Dankzij het
vrijzinnig huis in

Charleroi kon Piet
zijn verhaal

in woord en beeld
overbrengen. 

De redactie van Flamboyant 
heeft met ontsteltenis 

kennisgenomen van het  
overlijden van ons redactielid  
Luc Veroeveren. 

Hij vormde voor ons een 
gewaardeerd klankbord en een 
enthousiasmerend redactielid. 
Sinds de oprichting van 
Flamboyant in 2014 konden we steeds rekenen op zijn stevig 
onderbouwde visie. Wat we geworden zijn, is mede aan hem 
te danken. Verderwerken op de wijze die hij en wij voorstaan, 
is de beste eerbetuiging die we hem  kunnen geven.

Ikzelf  had al op andere niveaus veelvuldige contacten met 
Luc. Ik heb hem beter leren kennen en waarderen als lid 
van de Begeleidingsgroep van het toenmalige Provinciaal 
Centrum voor Morele Dienstverlening in Leuven (2001, 
nu huisvanMens Leuven). Op een vrij-zinnige manier heeft 
hij steeds zijn eigen-zinnige interpretatie van vrijzinnig-
humanistische waarden verdedigd. 

Bij de oprichting van het huisvandeMens Tienen heeft 
hij, als coördinator van de Begeleidingsgroep-Tienen, 
meegewerkt aan de opbouw, de uitbouw en de bloei van dat 
huisvandeMens.

Steeds heeft hij de georganiseerde vrijzinnigheid in 
Vlaanderen	en	specifiek	in	Tienen	met	kritische	blik	
ondersteund en mee uitgebouwd. Velen kennen hem 
vanuit de Tiense Vrijzinnige Kring en later vanuit UPV 
(Uitstraling Permanente Vorming Vrije Universiteit Brussel), 
en van het jaarlijkse VUB-concert in Tienen.  
Het voorzitterschap van het Vermeylenfonds was zijn laatste 
verwezenlijking.

We hebben, helaas, niet meer de kans gehad om hem te 
interviewen voor onze rubriek ‘Wijs, grijs en vrijzinnig’. 
Met deze in memoriam wensen we dit nog enigszins recht 
te zetten.

Namens de redactie bieden we Chris, zijn lieve echtgenote, 
en alle familieleden onze innige deelneming aan.  
Mogen de mooie herinneringen jullie allen troost geven 
in deze pijnlijke periode. 
 
Etienne Maes

De familie dankt u 

voor uw aanwezigheid 

en uw blijken van medeleven.

Uitvaartzorg Permentier, Aarschotsesteenweg 74, Tienen

In memoriam  
Luc Veroeveren 
(1948-2022)

We hopen jullie te mogen ontmoeten op de 
tentoonstelling met werken van Piet Vandenhende  
op zaterdag 1 oktober 2022 (14-18 uur) en zondag  
2 oktober (11-18 uur). Zie ook p.15.
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In de rubriek 'selfie' stellen we elke editie een 
vrijzinnige geest voor. Onze medewerkers, vaste 
en vrijwilligers, vormen de echte kracht achter de 
vrijzinnigheid in onze provincie. Vandaar dat we hen in 
de spotlights plaatsen.

Hallo daar  

Graag stel ik mezelf  
even voor. Ik ben Sylvia 
Dugardijn. In 2011 
studeerde ik af  aan de 
Vrije Universiteit Brussel 
als trotse agoog. Al snel 
startte ik bij een vrijzinnig 
humanistische organisatie. 
Ik werd namelijk 
educatief  medewerker bij 
UPV vzw, nu bekend als 
Mens en Wetenschap vzw.

Daardoor leerde ik de georganiseerde vrijzinnigheid al 
snel kennen. De werking van de huizenvandeMens boeide 
me enorm. Zo maakte ik na vier jaar de sprong naar het 
huisvandeMens Herentals. 

Gedurende zes jaar heb ik de eer gehad om de Antwerpse 
Kempen te voorzien van onze vrijzinnig humanistische 
dienstverlening. Nu is het tijd voor mij om mijn horizon te 
verbreden, en trek ik naar Diest.

Ik zie het als een leuke en spannende uitdaging om een heel 
nieuw huisvandeMens mee op de kaart te zetten. Zelf  zal ik 
me voornamelijk toeleggen op de vrijwilligerswerking. 

Naast consulente ben ik vooral moeder. Ik ben mama van 
drie zeer actieve prachtige kinderen. Samen met ons vijven 
wonen wij in Beringen, tegen Paal aan. Een extra reden 
waarom ik zeer verheugd ben met de opening van het 
huisvandeMens Diest. 

Ik kijk er dan ook enorm naar uit om mij in te zetten voor de 
provincie Vlaams-Brabant! 

Tot ziens!

SELFIES

Dag iedereen! 

Mijn naam is Nils Van den Bergh. Sinds 2005 werk ik als 
vrijzinnig humanistisch consulent in de Antwerpse Kempen, 
aanvankelijk in Herentals en nadien in Turnhout. Ondanks 
de	fijne	jaren	en	de	goede	samenwerking	daar,	heb	ik	
besloten om aan een volgend hoofdstuk in mijn loopbaan  
te beginnen. 

In september start ik als deel van het nieuwe team van het 
huisvandeMens Diest. Ik kijk ernaar uit om mee te kunnen 
bouwen aan de vrijzinnig humanistische dienstverlening 
in Diest en omgeving. Ik woon in Aarschot, waar ik na 
de werkuren vaak te vinden ben op een badmintonveld. 
Logischerwijze zal ik vanuit Diest ook de werking in 
Aarschot mee ondersteunen. 

Met mijn achtergrond als licentiaat in de toegepaste 
taalkunde ben ik graag bezig met het schrijven, vertalen 
en redigeren van teksten. Tot nu toe richt ik me daarbij 
voornamelijk op het schrijven van plechtigheden en 
artikels voor het deMens.nu-Magazine. Daarnaast leg ik 
me als consulent toe op klasvoorstellingen, voorafgaande 
zorgplanning en de ecologische kant van het vrijzinnig 
humanisme. 

De vrijzinnige gemeenschap is al jaren zeer actief  in Diest 
en in het Hageland. De oprichting van een plaatselijk 
huisvandeMens is dus meer dan terecht.
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NIET TE MISSEN 

DIEST 

MA. 25/7, BRAINSTORMING 

In de vakantie is een bezinningsmoment welgekomen. Om alle 
activiteiten voor de komende periodes in goede banen te leiden, 
steken we met de stuurgroep de koppen bijeen op donderdag 
25 augustus vanaf  19 uur in De Goeie Kost. Goede ideeën 
en goede luim zijn aangewezen. En ook het heerlijke eten van 
De Goeie Kost zal ongetwijfeld bijdragen aan een fantastisch 
resultaat van deze zomerse brainstorm.

MA. 8/9, FILOCAFÉ

Wies Pairoux is bereid om opnieuw een Filocafé te leiden.  
Zijn vorige presentatie heeft zoveel indruk nagelaten dat 
meerderen een herhaling welkom heten. Het thema is dit 
keer ‘individuele verantwoordelijkheid: 3x uitgedaagd of  toch 
onvermijdelijk?’ Wees er wel vlug bij. We beperken de groep 
tot 15 deelnemers.

Praktisch:
• Donderdag 8 september om 20u
• ‘t Vrij Gedacht, M. Theysstraat 5, Diest
• Inkom leden 1€, anderen 3€
• Verdere info: etmaes@telenet.be 

ZA./ZO. 1-2/10,
TENTOONSTELLING PIET VANDENHENDE 

Met groot genoegen stellen we jullie opnieuw een 
uitzonderlijke kunstenaar uit eigen streek voor: Piet 
Vandenhende. Zijn kunstwerken zijn artistiek krachtig én 
betekenisvol. Zijn metalen sculpturen vervaardigt hij meestal 
op basis van ijzeren rondellen.

Via zijn werken vertelt Piet ons wie hij is en hoe hij in de 
wereld staat. Als ervaringsdeskundige in armoede toont hij 
het bizarre leven van iemand die aan de zelfkant van de 
maatschappij heeft gebalanceerd. ‘Kunst brengt redding’ aldus 
Piet. Lees zijn bijzondere levensverhaal op p. 10 en zoek zijn 
naam eens op op YouTube.

Praktisch:
• ‘t Vrij Gedacht, M. 

Theysstraat 5, Diest
• Zaterdag 1/10 (14-18u) 

en zondag 2/10 (11-18u)

VRIJZINNIG ONTMOETINGSCENTRUM 
(VOC) 

‘t Vrij Gedacht wordt in de toekomst 
ondergebracht in de Federatie 
Vrijzinnige Ontmoetingcentra. 
Daarbij kiezen we voor het vzw-
statuut. Daarmee valt de hoofdelijke 
verantwoordelijkheid van de 
bestuurders weg. De vereniging, die 
geen enkel winstoogmerk nastreeft, 
heeft als belangeloos doel:
• initiatieven nemen voor, en bijdragen tot het vrijzinnig 

humanisme in de Diestse regio; 
• activiteiten ondersteunen in het kader van de morele 

dienstverlening in de Diestse regio;
• de vrijzinnige en pluralistische verenigingen logistiek en 

organisatorisch bijstaan in hun werking, hun activiteiten 
en hun vorming aan volwassenen, jongeren en ouderen;

• exploitatie van een vrijzinnig humanistisch centrum met 
de hierbij passende dienstverlening naar de vrijzinnigen en 
vrijzinnige en pluralistische verenigingen in de regio Diest;

• instaan voor, onder meer, de ondersteuning 
van socioculturele activiteiten, informatie- en 
voordrachtsessies, tentoonstellingen, presentaties ten bate 
van de Diestse vrijzinnig humanistische gemeenschap;

• instaan voor de lokale verspreiding van het vrijzinnig 
humanistisch gedachtegoed en dito levensbeschouwing;

• logistieke ondersteuning vormgeven en organiseren van 
vrijzinnige plechtigheden.
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ZONDAGSFILOSOFEN  

Onze	Zondagsfilosofen	verwelkomen	jullie	elke	
1ste, 3de en 5de zondag van de maand, van 
10.30 tot 12.30 uur, in ’t Vrij Gedacht. Het 
verlangen naar contacten kan opnieuw ingevuld 
worden! Op een informele en leuke manier 
keuvelen	we	samen.	De	Zondagsfilosofen	zijn	
immers geënt op een toegankelijke en ludieke 
ontmoeting met een drankje ... en soms een 
hapje. Ons succes bewijst het grotere verlangen 
naar toenadering van elkeen.

Spring ook eens binnen op een zondag, van 
10.30	uur	tot	…	officieel	12.30	uur	(maar	met	
die	eigenzinnige	zondagsfilosofen	weet	je	nooit!).

HUISVANDEMENS-DIEST   

Eindelijk is dit gerealiseerd! Op dit ogenblik 
zoekt de IMD-Vlaams-Brabant een geschikte 
huisvesting voor onze vijf  personeelsleden en 
voor de huidige werking van de HV-Diestse 
Vrijzinnigen. Tot zolang gebruiken we ‘t Vrij 
Gedacht.
De twee consulenten (Sylvia en Nils) die naar 
Diest komen, stellen zichzelf  voor op p. 14. 
Vanaf  5 september zullen ze permanent 
aanwezig zijn. 

Tot het zover is, staat Nils elke woensdag van 10 
tot 16 uur ter beschikking voor onder andere info 
over levenseinde of  een goed gesprek. Hij neemt 
vakantie op woensdag 13 juli en 20 juli. Je kan 
dan terecht bij de consulenten van Leuven op het 
nummer 016 22 79 21.

Etienne Maes

GEMIST IN  

DIEST 

EXTRA VIRGIN OLIJFOLIE, EEN 
MAAGDELIJK (?) GEZOND 

Tijdens een onderhoudende proeverij deelde Philippe 
Bruyninckx met ons een fractie van zijn kennis over olijfolie, het 
vloeibare goud. We leerden hoe we een goede olijfolie kunnen 
herkennen en hoe het smaakpallet van een gezonde en goede 
olijfolie je gerechten opwaardeert. Het was verrassend om 
olijfolie te degusteren zoals je normaal met wijn doet. In totaal 
proefden we acht verschillende olies. Na elke olie neutraliseerden 
we onze smaakpapillen met appelschijfjes en water. 

Onthutsend was te vernemen 
dat de meeste ‘extra virgin’ 
olijfolies in grootwarenhuizen 
gezondheidsrisico’s inhouden en 
eigenlijk uit de handel genomen 
moeten worden.

MEIMAAND: KUNSTENPARCOURS  
‘WITNESS TO FREEDOM’  

Met 6 500 bezoekers was deze drie weken durende kunsthappe-
ning een groot succes. Met dank aan Benny Madalijns.

Jan Decleir op de set 
van ‘De proefkonijnen’ 
van Guido Henderickx 
in 1979. 
© Roland Minnaert
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EERSTE FILOCAFÉ MET  
CLEM CORNELISSEN 

Met groot genoegen konden we een nieuwe inleider/coördi-
nator aankondigen voor ons Filocafé: Clem Cornelissen. Hij 
is	een	bekend	gezicht	voor	wie	al	eens	op	onze	Zondagsfilo-
sofen aanwezig was. En zoals steeds: een nieuw gezicht, een 
nieuwe aanpak. 

Een	filogesprek	moet	volgens	Clem	een	verrijking	zijn	voor	
elke deelnemer. Dit werd volledig bewaarheid. Een geani-
meerde discussie rond het thema ‘Waar eindigt je verant-
woordelijkheid?’ deed de deelnemers al uitkijken naar ons 
volgend Filocafé.

‘We hebben onze her-
senen eens stevig laten 
werken en zijn met veel 
stof  tot nadenken naar 
huis gegaan. Superleuke 
avond!’ – mailde een 
deelnemer ons achteraf.

 

KINDEREN ZIJN ‘BLIJ MET DE BIJ’

De Diestse Vrijzinnigen organiseerden een creatieve en edu-
catieve workshop in De Week van de Bij. Op zaterdag 4 juni 
waren de kinderen welkom voor een heuse bijennamiddag in 
het Diestse Begijnhof. De stadsimker leerde hen meer over het 
ingenieuze bijenvolk, de koningin en honing maken. Er werd 
ook hevig geknutseld aan een eigen bijenhotel en een kaars 
van bijenwas. Tussendoor konden de kinderen van een zelf-
gemaakte frisse fruitsaté smullen en proefden ze van Diestse 
honing op een toastje. In een boeken- en speelhoek werd hun 
brein aan het werk gezet. De bij kreeg er heel veel bewonder-
aars	bij!	Dank	je	en	proficiat	aan	Carina	,	Monica,	Christel	en	
Lea die de kinderen een onvergetelijke namiddag bezorgden. 

INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE 
ONTMOETINGSDAG 

Op donderdag 22 mei, in volle tentoonstellingsmaand, stelden 
we de deuren van ‘t Vrij Gedacht open voor een kennisma-
king met ons gedachtengoed. Iedereen werd ontvangen met 

een babbel, een drankje en een hapje. Terwijl we ons 
oorspronkelijk in twee ploegen georganiseerd hadden, die elke 
twee uur permanentie voor hun rekening zouden nemen, 
werd het voor Ingrid, Dominique, Sabine en Etienne een 
heuse marathon van 14 tot 19u! Zij gaven doorlopend info en 
startten discussiegroepen. De namiddag maakte nog maar 
eens duidelijk dat dialoog met en respect voor de verschillende 
levensbeschouwingen mogelijk, nuttig en wenselijk is. Zeker 
voor herhaling vatbaar. Misschien kunnen we iets gezamen-
lijks uitwerken?  

JAN MUËS EINDELIJK IN DIEST

Corona kan Jan uitstellen maar niet verslaan: de al jaren ge-
leden aangekondigde tentoonstelling van Jan Muës kon begin 
juni eindelijk plaatsvinden! Zelfs de wielrennerswedstrijd 
‘Dwars door het Hageland‘ met aankomst in Diest, kon een 
talrijke opkomst niet verhinderen.

De genodigden op de vernissage werden door Rik Tulkens, 
onze gewezen stadsdichter, op een humoristische en beklijven-
de inleiding vergast.

Jan zelf  trad op als een uitmuntend gastheer, wat extra glans 
gaf  aan zijn unieke tentoonstelling.

Maak verder kennis met Jan op www.janmues.be.



18
.  F lamboyant  .  j u l i /augustus/september 2022

 

Negatieve en positieve vrijheid volgens Isaiah Berlin

Een enigszins andere benadering van ‘vrijheid’ dan in ons 
vorige nummer, vinden we in Isaiah Berlins essay ‘Two 
Concepts of  Liberty’ (1958). Alicja Gescinska analyseert 
in haar boek ‘De verovering van de vrijheid’ (Lemniscaat, 
2011)	beide	begrippen	en	profileert	zich	als	een	van	de	
vooraanstaande denkers over dit thema in het Nederlands 
taalgebied. Ze is onze gids in deze bijdrage. Onlangs heeft ook 
historica Annelien De Dijn in haar boek ‘Vrijheid, een woelige 
geschiedenis’ (2021) verklaard hoe rechtse politici via een al te 
individualistische vrijheidsopvatting de vrijheid kapen. 

Negatieve vrijheid steunt op de overtuiging dat 
vrijheid vergroot, naarmate (externe) obstakels, restricties, 
belemmeringen en verboden verminderen. Dit wordt mooi 
verwoord in de leuze ‘Alles mag, niets hoeft’. Het negatieve 
van de vrijheid bestaat uit ‘de afwezigheid van iets’, namelijk 
de afwezigheid van de genoemde belemmeringen en 
restricties. Hoe minder van het ene, hoe meer van het andere.

Positieve vrijheid steunt op de overtuiging dat er 
meer nodig is dan enkel de afwezigheid van restricties en 
belemmeringen opdat een individu echt vrij genoemd kan 
worden. Positieve vrijheid wortelt in het verlangen van de 
mens om de meester over zijn eigen leven te zijn; een meester 
in de echte zin van het woord (en waarvoor dus concrete 
vaardigheden vereist zijn). 

Is vrijheid als ‘de afwezigheid van externe belemmeringen 
en restricties’ een afdoende voorwaarde om de vrijheid van 
mensen te garanderen? Ben ik vrij als me niets in de weg 
wordt gelegd? Als niemand me naar het leven staat? Als ik kan 
doen en laten wat ik wil, zolang ik daarbij een ander maar niet 
te veel hinder in het doen en laten wat die wil? 

Volgens de negatieve vrijheid is een rolstoelgebruiker vrij om 
de trap op te lopen, zolang die toegang hem maar niet wordt 
ontzegd. Volgens de positieve vrijheid zijn rolstoelgebruikers 
evenwel onvrij zolang er geen liften zijn waarvoor ook niet-
rolstoelgebruikers meebetalen. Grenzen en beperkingen zijn 
essentiële onderdelen van positieve vrijheid. Negatieve vrijheid 
is gemakkelijke vrijheid: iedereen doet wat hij wil en wordt 
met rust gelaten. 

Het tekort van de negatieve vrijheid

Negatieve vrijheid volstaat in vele gevallen niet om een 
individu echt vrij te kunnen noemen om deze of  gene 
handeling te stellen. In vele gevallen lijkt negatieve vrijheid 
te abstract, zodat een individu in theorie vrij kan lijken, maar 
in de praktijk niet bij machte is om dat in de praktijk om te 
zetten. Een vrijheid op papier is dan een onvrijheid in de 
werkelijkheid.

Is een analfabeet bijvoorbeeld vrij om te lezen, zolang niemand 
hem verbiedt om boeken te kopen of  om een lidkaartje bij 
de bibliotheek aan te vragen? Of  zou het niet eerder wrang 
zijn om de analfabeet hier vrij te noemen? Er zou geopperd 
kunnen worden dat er enkel sprake kan zijn van een onvrijheid, 
indien het onvermogen om een daad te stellen (in dit geval dus 
een boek lezen; het analfabetisme zelf) het gevolg is van het 
handelen van derden. Het structurele onvermogen is in zo’n 
geval dus bepaald door het onrechtmatig of  onrechtvaardig 
optreden van externe actoren of  factoren. Enkel in een 
samenleving waarin bijvoorbeeld vrouwen of  immigranten de 
toegang tot bibliotheken, het recht op scholing en onderwijs 
ontzegd zou zijn, zou men kunnen zeggen dat het onvermogen 
om te lezen een onvrijheid is ten gevolge van een externe, 
belemmerende (f)actor.

De verovering 
van de vrijheid 
In ons vorig nummer stond het thema ‘Vrijheid’ centraal. Door de link te leggen met de Oekraïense 
realiteit zijn, wegens plaatsgebrek, een aantal artikels weggevallen. We willen jullie de bijdrage over 
‘positieve/ negatieve vrijheid’ echter niet onthouden. 
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Zelfs in een democratische, open samenleving bestaan 
fundamentele onvermogens die niet het gevolg zijn van een 
totalitair of  onverdraagzaam bewind, maar wel een gevolg van 
structurele, maatschappelijke ontoereikendheden eigen aan 
deze open, democratische samenleving. Hoewel in Amerika, 
in strikte zin, niemand op basis van sekse of  origine verboden 
wordt om gedegen onderwijs te genieten of  om medische 
hulp te krijgen, zien we dat in de praktijk dit formele ‘recht’ 
voor honderdduizenden mensen een dode letter blijft, ten 
gevolge	van	een	gebrek	aan	financiële	middelen	om	dit	recht	
te benutten. Maar geld en materiële welvaart vormen een 
fundamentele factor van de menselijke vrijheid. Gezien de 
formele rechten en vrijheden die op papier gelden in Amerika, 
kunnen we de wijdverspreide concrete ongelijkheden in de 
toegang tot de gezondheidszorg en de beschikbaarheid van 
goede voeding alsook in de toegang tot degelijk onderwijs, 
in de Verenigde Staten problematisch noemen. Elke vrijheid 
moet dan ook een positieve vrijheid zijn. 

We moeten opletten om mensen te paaien met een lofzang op 
keuzevrijheid, terwijl we voorbijgaan aan het feit dat diverse 
sociale groepen (allochtonen, kansarmen, laagopgeleiden 
en ouderen) in werkelijkheid gelimiteerd zijn in hun 
keuzemogelijkheden; omdat er een discrepantie bestaat 
tussen de wens tot keuzevrijheid en de realiteit die nog niet 
alle keuzemogelijkheden biedt. Dit is het sinistere gevolg 
van een negatieve vrijheidsvisie waarbij enkel het domein 
van de vrijheid telt en waarbij de reële keuzemogelijkheden 
losgekoppeld worden van de eigenlijke vrijheid zelf. Een 
discours dat de keuzevrijheid looft, zou nooit voorbij mogen 
gaan aan de realiteit van keuzemogelijkheden. Niet enkel 
blijkt negatieve vrijheid in de praktijk voor grote groepen 
mensen te abstract en onbenut te zijn; het is een vrijheid die 
ook heel nefast kan zijn, omdat je onder het mom van het 
schadebeginsel en het motto ‘alles mag, niets hoeft’ heel wat 

gedragingen kunt rechtvaardigen die zelfdestructief  en vanuit 
moreel en maatschappelijk oogpunt niet enkel te betreuren, 
maar ook te bestrijden zijn.

De verslavingsproblematiek is daar een mooie illustratie van. 
Volgens de negatieve vrijheidsvisie is het de vrijheid van de 
verslaafde om zichzelf  in de vernieling te helpen, zolang hij 
anderen daarbij maar niet schaadt. Wanneer het individu 
zichzelf  op een of  andere wijze in een lastig parket zou 
brengen, zoals bijvoorbeeld door een verslaving, dan mag 
men niet ingrijpen, omdat dan de vrijheid van het individu 
aangetast wordt. Dan rest de samenleving als enige middelen 
goede raad, inlichtingen, pogingen om iemand te overhalen, 
en iemand uit de weg gaan.

Algemeen wordt aanvaard dat wie verslaafd is een vrije keuze 
maakt en dus moet die keuze gerespecteerd worden. Maar wat 
voor een vrijheid is dat dan wel? Vrijheid als zelfdestructie. 
Wat is de vrijheid van de verslaafde? De verslaafde vrij 
noemen, is blind blijven voor de ernst van het probleem, voor 
het feit dat aan de grondslag van het uiterlijke gedrag heel wat 
verknechtende factoren liggen, van externe en interne, van 
maatschappelijk of  psychologische aard. Zelfdestructie is geen 
vrijheid, maar altijd de ondergang van de vrijheid. 

Een bijkomend gevaar van de negatieve vrijheid die al te 
abstract en zelfdestructief  kan blijken te zijn, ligt in het feit 
dat mensen uiteindelijk het belang van vrijheid zelf  gaan 
loochenen. De kloof  tussen de abstracte, theoretische, formele 
vrijheid en de werkelijkheid mag niet te groot worden. En dat, 
niet enkel omwille van het welzijn van net de zwakkeren, de 
hulpbehoevenden en de kansarmen die de formele rechten 
niet ten gelde kunnen maken, maar ook omwille van de 
samenleving zelf  en de stabiliteit in die samenleving. Wanneer 
de kloof  tussen de theoretische vrijheid en de praktijk te groot 
is, dan creëert dat namelijk een gevaarlijk spanningsveld. 
Het vormt de basis van maatschappelijk ressentiment dat 
kan leiden tot een afkeer van vrijheid zelf, van democratische 
waarden en zo een totalitair regime kan rechtvaardigen. 

Vrijheid en macht

Gezien het feit dat concrete onvermogens ertoe leiden 
dat formele rechten niet benut kunnen worden, leggen 
pleitbezorgers van positieve vrijheid vaak expliciet de 
klemtoon op het belang van deze (on)vermogens: de kansarme 
of  de verslaafde is in positieve zin onvrij, want onmachtig 
om de interne of  externe factoren weg te werken die het 
aanwenden van zijn rechten en vrijheden in de weg staan.

Een mens is vrij in
de mate waarin hij
zichzelf k an zijn,
zijn persoon k an
ontwikkelen en vorm
k an geven aan zijn
eigen leven.
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Dit gebrek aan macht of  vermogens zet een directe rem 
op de persoonlijke vrijheid. Negatieve vrijheid is slechts 
onbepaaldheid, maar onbepaaldheid is nog geen werkelijke 
vrijheid: werkelijke vrijheid is de eigen machtigheid van het 
individu om vorm en zin te geven aan zijn eigen bestaan.

Vrij is een mens in die mate waarin hij zichzelf  kan zijn, zijn 
persoon kan ontwikkelen en vorm kan geven aan zijn eigen 
leven. Dit is het vermogen tot zelfrealisatie. Andermaal wordt 
daarbij benadrukt dat louter de afwezigheid van externe 
obstakels (negatieve vrijheid) geen voldoende garantie is om 
in staat te zijn jezelf  te zijn, te ontwikkelen, te realiseren 
(positieve vrijheid); dit zou je vooral als een dwaalredenering 
van het liberalisme kunnen zien.

Dat negatieve vrijheid niet volstaat om van ware vrijheid te 
spreken, blijkt uit het feit dat je mensen niet meer autonomie 
of  politieke vrijheid bezorgt door ze louter stemrecht te geven, 
als niet ook een emancipatie op intellectueel vlak daaraan 
gekoppeld is. Wat hebben een vrouw of  een kansarme aan 
het recht om te stemmen, als zij onvoldoende geïnformeerd, 
geschoold of  geëmancipeerd zijn? Een stem, zonder te weten 
hoe die te gebruiken? 

Keuzevrijheid is nog geen keuzevermogen, laat staan 
keuzeblijheid. Een maximalisatie van het aanbod 
(keuzevrijheid)	kan	een	contraproductief 	effect	hebben	 
op de keuzevermogens van het individu. 

Naar een zinnige vrijheid

We hebben nood aan een meer sociaal, rechtvaardig, 
relationeel vrijheidsbegrip. Negatieve vrijheid kan soms te 
abstract en formeel zijn, maar soms is zij ook de vrijheid van 
de sterke (zij die wel de afwezigheid van externe bepalingen 
tot hun eigen voordeel kunnen aanwenden) ten koste van de 
zwakke. Vrijheid wordt niet zelden over de (onvrije) rug van 
de ander gerealiseerd. Het is veelal de vrijheid van de rijke, 
blanke man: een vrijheid, zo men wil, die geconsumeerd wordt 
in plaats van veroverd. 

Welke vaardigheden zijn nodig om van positieve vrijheid te 
kunnen spreken? Niet elk vermogen kan vrijheidsvergrotend 
genoemd worden, terwijl niet elk onvermogen een aantasting 
van de persoonlijke vrijheid genoemd mag worden. Het 
onaangename klimaat of  ons onvermogen over de Schelde te 
springen, is geen aanslag op onze vrijheid.

Gescinska noemt die vaardigheden ‘zingevende vermogens’: 
het gaat om die eigenschappen die noodzakelijk zijn om 
zelf  vorm en zin te geven aan je eigen persoon en leven. 
Tegelijkertijd achterwaarts en voorwaarts met je duimen 
draaien hoort daar meer dan waarschijnlijk niet bij. Het 
bezit	van	bepaalde	financiële	en	intellectuele	vermogens	
ongetwijfeld wel, aangezien een gebrek aan middelen of  
kennis mensen concreet belemmert in de uitoefening van de 
vrijheid: in het vormen van hun eigen leven en persoon.

Deze zingevende vaardigheden zorgen voor een rechtvaardige, 
vrije samenleving waarin zoveel mogelijk mensen een 
respectvol, waardig en waardevol leven kunnen opbouwen. 
Ze zijn zowel van interne (intellectuele, emotionele) als 
externe (sociale, economische, politieke) aard. Daarom ligt 
de klemtoon op onderwijs als fundamentele basis voor het 
verwerven van die vermogens die noodzakelijk zijn om 
positief  vrij te kunnen zijn. 

Onderwijs ligt aan de basis van het in stand houden en 
verwerven van al onze vrijheden. Vrijheid is geen aangeboren 
eigenschap: ze moet verworven, veroverd worden… en die 
uitgangspunten vonden we reeds bij Jaap Kruithof   
in ‘Eticologie’ (1973).

Etienne Maes
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Vrijzinnige 
intergenerationele 

wandelingen in 
Leuven

V.U.: Freddy Mortier, Henri Pirennelaan 72, 9050 Gent

Wanneer: elke zondag tussen 10u en 13u.
24/7, 21/8, 18/9, 30/10, 27/11

Startpunt/waar:  huisvandeTolerantie
Afstand: +/- 15 km 
Begeleiding door een Initiator Bergwandelen
Inschrijven via vrijzinnigbrabant.be of
leuven@demens.nu

Vrijzinnige 
intergenerationele 

wandelingen in 
Leuven

V.U.: Freddy Mortier, Henri Pirennelaan 72, 9050 Gent

Wanneer: elke zondag tussen 10u en 13u.
5/6, 24/7, 21/8, 18/9, 30/10, 27/11

Startpunt/waar:  huisvandeTolerantie
Afstand: +/- 15 km 
Begeleiding door een Initiator Bergwandelen
Inschrijven via vrijzinnigbrabant.be of
leuven@demens.nu

Vrijzinnige 
intergenerationele 

wandelingen in 
Leuven

V.U.: Freddy Mortier, Henri Pirennelaan 72, 9050 Gent

Wanneer: elke zondag tussen 10u en 13u.
5/6, 24/7, 21/8, 18/9, 30/10, 27/11

Startpunt/waar:  huisvandeTolerantie
Afstand: +/- 15 km 
Begeleiding door een Initiator Bergwandelen
Inschrijven via vrijzinnigbrabant.be of
leuven@demens.nu

VOOR EEN BLOEM 
VAN EEN MENS
21 juni is Wereldhumanismedag. De langste dag van 
het jaar is dé dag om alle prachtige, unieke mensen in 
de bloemetjes te zetten. Maar dat lukt natuurlijk niet. 
Daarom deelden medewerkers en vrijwilligers van de 
huizenvandeMens van Vilvoorde, Halle en Tienen dit jaar 
bloemetjes uit in onder andere rusthuizen en ziekenhuizen. 
Die attentie werd fel gesmaakt! 

ARTIKELCODE

Nood aan een gesprek,

steun bij rouw of verlies, 

informatie over waardig levenseinde,…? 

Onze consulenten staan voor u klaar.

huisvandeMens Leuven

016 23 56 35 - leuven@deMens.nu

huisvandeMens Vilvoorde

02 253 78 54 - vilvoorde@deMens.nu

huisvandeMens Halle

02 383 10 50 - halle@deMens.nu

huisvandeMens Tienen

016 81 86 70 - tienen@deMens.nu

www.demens.nu
www.vrijzinnigbrabant.be

Meer over huisvandeMens, zie achterzijde

VVoooorr  eeeenn
BBllooeemm  vvaann  eeeenn  MMeennss

21 Juni, de langste dag van het jaar, 

is Wereldhumanismedag. 

'Dag van de Mens'

Op deze dag vieren wij ons mens-zijn,  

onze verbondenheid en het vrije denken. 

Dat verdient een bloemetje! 

Van harte,
de huizenvandeMens 

Vlaams-Brabant
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LOKAAL NIEUWS

VILVOORDE  

DE VRIJZINNIGE VERENIGINGEN ZIJN WEER OPGESTART

Op 21 april 2022 stelden de Grijze Geuzen Vilvoorde hun 
nieuw dagelijks bestuur voor. Britt Ballings, voorzitster van 
het Humanistisch Verbond Vlaams-Brabant, en Galia Veleva 
waren ook aanwezig. Na de twee ‘verloren jaren’ was dit een 
aangenaam	weerzien.		Er	was	leuke	muziek,	koffie	en	taart,	
maar vooral: oude vrienden terugzien en nieuwe mensen 
ontmoeten. 

Het Feest Vrijzinnige Jeugd vond plaats in het weekend 
van 1 mei. Na een tweedaagse uitstap naar de Hoge Rielen 
werd het feest afgesloten in de Stedelijke Feestzaal. Alweer een 
geslaagde editie met trotse ouders en leerkrachten en natuurlijk 
ook stralende feestelingen.

Op 10 mei organiseerde het Vermeylenfonds samen met de 
Grijze Geuzen een leuk optreden van Viona Westra: ‘Het 
Deficietmodel’,	een	ludieke	voordracht	met	versjes,	liedjes	en	
anekdotes over communicatie en solidariteit, over vervreemding 
en eenzaamheid, over ons lijf  dat zijn eigen weg gaat en over 
de pillenfabriek die ons helpt.  

Op 9 juni, ten slotte, stond er een voordracht over Beethoven 
op het programma van de Grijze Geuzen. Deze activiteit 
stond in het teken van Vrede voor Oekraïne. Ook Beethoven 
leefde in een woelige periode van oproer, revolutie, belegering 
en hongersnood. Laat ons vooral het motto van zijn 9de 
symfonie niet vergeten: Alle Menschen werden Brüder!

 

Wees welkom. Doe mee! 

Zoals je merkt, gaat het weer vooruit met het Vrijzinnig 
Centrum in Vilvoorde. Kom gerust naar onze activiteiten. 
Een	boeiende	voordracht,	een	kopje	koffie,	en	vooral	
natuurlijk: oude vrienden weerzien en nieuwe vrienden 
maken. Heb je zelf  ideeën voor een leuke activiteit, een 
wandeling, het bezoek aan een tentoonstelling, …. laat het 
ons weten. En wil je je steentje bijdragen aan de werking van 
de verenigingen? Helpende handen zijn altijd welkom en 
een vriendschappelijke sfeer is verzekerd. 

Actuele informatie over de activiteiten van de verschillende 
verenigingen vind je op www.vrijzinnigbrabant.be
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EINDELIJK WEER JAARMARKT 

 IN VILVOORDE! 

De jaarmarkt en Troostkermis. Ze zijn een jaarlijkse traditie 
waar zowel de Vilvoordse ‘Pjeirefretters’ als veel mensen uit de 
wijde omtrek reikhalzend naar uitkijken. Maar de afgelopen 
twee jaar tevergeefs: door corona ging het feest niet door. Ook 
jammer voor het huisvandeMens, want al in 2020 hadden we 
plannen om op de jaarmarkt te debuteren met een kraampje. 
Maar uitstel is geen afstel. Dit jaar was het eindelijk zo ver! 
Bij stralend weer stonden we er. Met het CAW, LIGO en 
Overkop als buren vormden we een ‘mini-welzijnsmarktje’ 
te midden van het feestgedruis. Bezoekers draaiden gretig 
aan ons ‘Rad van Fortuin’ voor een cadeautje, en heel wat 
geïnteresseerden wilden weten waar het huisvandeMens voor 
staat. En ze mochten daar ook bij gaan zitten, in een van onze 
strandstoelen. Ook de Yarnbombers waren van de partij. Ze 
gaven een demonstratie ‘veertjes haken’ in het kader van onze 
actie	‘Ode	aan	de	Broosheid’.	Het	was	een	heel	fijne	ervaring.	
Volgend jaar staan we er weer!

Meer info over de yarnbombing-actie? 
Scan de QR-code of  bezoek 
www.facebook.com/yarnbombing.vilvoorde

HUISVANDEMENS VIERT  
25E VERJAARDAG MET  

HET EINDE VAN DE WERELD! 

Maar niet écht natuurlijk. ‘Het einde van de wereld?  
Een try-out!’ is een hoopvolle eco-comedy show van 
Steven Vromman, ook wel bekend als de ‘low impact 
man’. In deze show onderzoekt hij samen met het publiek 
wat voor onheil er in de toekomst kan gebeuren; van 
virussen	tot	Artificiële	Intelligentie,	van	meteorieten	tot	
klimaatchaos. Niemand weet wat er komt, maar spannend 
wordt het zeker. 

Kan veerkracht ons voorbereiden op het onverwachte? 
Hoe hebben moeilijke situaties in het verleden gezorgd 
voor onvoorstelbare moed en solidariteit? Welke 
kleinschalige initiatieven helpen ons op weg naar 
een leefbare wereld? Maak kennis met het ‘Rad der 
Onfortuin’, doe de grote veerkrachttest en zing mee met 
het grote uitstervingslied.  
Kijk de miserie recht in de ogen en ga strijdbaarder en 
hoopvoller dan ooit naar huis!

Na de voorstelling, op 
donderdagavond 8 september, 
heffen	we	graag	samen	het	glas	op	
de volgende 25 jaar huisvandeMens 
in Vilvoorde. Op nog eens 25 jaar 
denken voor onszelf, zorgen voor 
elkaar én samen zorgen voor de 
wereld. Het einde wereld? Dat 
zullen we nog wel eens zien! 

Praktisch 
De voorstelling is gratis, maar inschrijven is verplicht  
(de plaatsen zijn beperkt). Scan de QR-code of  bezoek 
www.vrijzinnigbrabant.be/huisvandeMensvilvoorde

 
 
 
 
 

PS: Het einde van wereld is ook het begin van ons  
eco-festival Natuurlijknatuurlijk.be 
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×  COLUMN DOOR SONJA CALLAY ×

PAY IT FORWARD

Er vliegen jachtvliegtuigen over. Betekom-Beauvechin. 
De militaire luchthaven ligt zelfs in niet-gemotoriseerde 

vogelvlucht vlakbij. 
Ik voel de Oekraïense mensen die ik in de afgelopen weken 
heb ontmoet, ineenkrimpen en ik krimp mee. 

Zo is er Anhelina. Die is zeven en heeft aan één oog nog 
40% zicht. Haar andere oog speelde ze helemaal kwijt in de 
kleuterklas: een potlood van een ander kind precies op de 
foute plaats… Ze vluchtte samen met haar blinde papa Sacha 
en heel slechtziende Yulia vanuit de Donbas. 
Vandaag	leeft	het	gezin	in	een	serviceflat,	want	de	collectieve	
opvang	bleek	onmogelijk	te	navigeren	voor	blinden.	Hun	flat	
ligt geïsoleerd van de andere mensen die hun taal spreken 
en die hun keuken kennen. Ze eten gemicrogolfde prut uit 
verdeelschaaltjes. Dezelfde prut die ook de meeste bejaarden 
in het gebouw met weinig smaak slikken. 

Ze moeten dankbaar zijn voor wat het OCMW hen brengt. 
Dat ze dit eten niet kennen, daar heeft niemand aan gedacht. 
Dat ze de etiketten zelfs niet kunnen lezen? Nee. Dat ze niet 
zien waar alle knoppen staan om die microgolf  te bedienen? 
Tja, ook daar is niet aan gedacht.

Met een stel vrijwilligers plakken we reliëfplakkertjes, we 
brengen Anhelina in de vakantie naar speelkampjes, we bellen 
naar scholen en CLB’s. En het voelt niet echt aan als helpen…

Angelica dan, is een jaar of  veertig. Zij vluchtte samen met 
haar bejaarde mama en incontinente, bedlegerige papa voor 
de tweede keer. Een paar jaar geleden vertrok ze uit het 
onveilige oosten van Oekraïne naar een veiliger plek, tot ook 
daar de bommen vielen. Haar man mocht het land niet uit.  

De eerste keer dat ik Anhelina en Angelica zag, kwamen 
ze net aan, met zo’n twee weken tussen. Ik zou met hen 
ondergoed gaan kopen. We kregen wel dozen nette kledij in 
alle maten en kleuren. Maar tweedehands ondergoed? Ik denk 
het niet. De eerste vrijwilligers die mensen bij hun aankomst 
hielpen, vertelden steeds hetzelfde verhaal. Dat de mama’s wel 
aanvaardden dat er voor hun kinderen ondergoed en sokken 

werden gekocht, maar voor zichzelf ? Nee, dat hoefde niet, 
echt niet. Na lang aandringen, kozen ze misschien dan toch 
maar drie simpele slipjes, maar dat was wel genoeg hoor. 

Ze beseften welllicht dat het geld rechtstreeks uit de 
portemonnee van die vrijwilliger kwam. Dus ging ik geld 
bedelen bij mijn collega’s op de academie. Dat ging verbazend 
makkelijk want kennelijk kan iedereen zich inbeelden wat 
het is om geen nieuw schoon ondergoed te hebben. Ik had 
op één ochtend zo’n tweehonderd euro bijeen én ik vond de 
hulp van een vrijwillige tolk die na haar werk telkens voor de 
communicatie zorgde.

Voor Anhelina en Angelica en hun ouders had ik dus zeker 
genoeg geld. Bij de Zeeman kom je een eind, al is het soms 
wat zoeken. Kleine Anhelina nam ik nog mee naar de C&A 
om in de juiste maat slipjes te vinden, maar ook daar koop je 
je niet arm. Angelica had geen enkele bh, en we vonden er een 
leuke in de Hunkemöller voor geen twintig euro. ‘Thank you, 
thank you,’ zei ze toen we afscheid namen, mijn handen in de 
hare. Meer dan met haar hele Engelse woordenschat raakte ze 
me diep met haar blik. 
Gelukkig was Yulia, de tolk er nog bij en kon ik haar vertellen 
dat ze zelf  gewoon maar eens iets moest doen voor iemand 
anders die het nodig heeft. Pay it forward, heet dat zo mooi. Al 
heb ik het gevoel dat Angelica dat met haar hulpbehoevende 
ouders al meer dan genoeg doet. 

Maar er was nog het incontinentiemateriaal voor de papa 
van Angelica. Het OCMW zei haar dat ze dat maar van hun 
zakgeld moeten kopen. Dat zakgeld is twintig euro per week 
per persoon. Heb je ooit al incontinentiemateriaal moeten 
kopen? Ik kan je vertellen, je komt niet ver met twintig euro. 
Zakgeld voor pampers... 
Gelukkig komt er soms een beetje geluk bij een ongeluk. Eén 
van	onze	vrijwilligers	had	net	een	autokoffer	volgeladen	met	
gedoneerde spullen van een meneer die in het rusthuis was 
overleden. Daarbij zaten… zes pakken incontinentiemateriaal, 
allemaal met één of  twee pampers eruit. 
Angelica kan nu even verder. Hopelijk zijn haar 
ziekenkaspapieren snel in orde en kan ze binnenkort een 
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of  andere korting krijgen. En anders ga ik gewoon weer op 
bedeltocht. Er liggen in rusthuizen vast stapels achtergelaten 
halve pakken pampers. Ik doe wel een oproepje. En anders 
koop ik ze zelf. 

Vorige week las ik in de krant een artikel waarin een 
Oekraïense jonge vrouw aan het woord kwam. Ze was al 
teruggekeerd naar haar halfvernielde stad in het westen. Ze 
vertelde dat ze in het buitenland de hele tijd het gevoel had dat 
ze alsmaar dankbaar moest zitten knikken. En ook dat ze, nu 
ze	terug	was,	pas	merkte	hoe	stoffig	haar	stad	is.	Maar,	voegde	
ze eraan toe, ‘het is ons stof  en ik ben blij dat ik het terugzie.’ 

En dat is wat ik alle vluchtelingen toewens, Oekraïens of  niet. 
Hun leven en hun land. Hun eigen stof, dat dan genoeg is 
gaan liggen voor een veilig leven. 
Een wereld waar overvliegende legervliegtuigen gewoon 
betekenen dat het de nationale feestdag is. En dus niks om 
voor ineen te krimpen.
Een wereld waar iedereen gewoon thuis kan zijn waar hij of  
zij geworteld is, of  aan de andere kant van de aarde als ze 
daarvoor kiezen. 

Een wereld met overal en voor iedereen vrede, veiligheid, 
voldoende eten, fatsoenlijk werk en goede behuizing in een 
leefbaar klimaat.  
En als het dan toch moet, een wereld waar vluchtelingen zich 
welkom weten. Altijd en overal. Om op adem te komen, om 
opnieuw te beginnen, om te leven. Zonder dat een ‘thank you’ 
nodig is. 

Iemand vroeg me waarom ik dit doe, vluchtelingen helpen. 
Zonder na te denken, zei ik: pay it forward. 

Aan het einde van de tweede wereldoorlog moest mijn 
moeder Antwerpen ontvluchten voor de zware Duitse 
bombardementen op de stad. Ze werd op de buiten 
opgevangen bij vreemde mensen, vrijwilligers. Ons Ma is hen 
en hun kinderen jaarlijks blijven bezoeken, tot lang nadat ze 
zeventig was. Gewoon uit dankbaarheid. 
Net zoals voor die mensen, is het voor mij puur toeval dat 
Anhelica en Angelica op mijn pad kwamen en dat ik hen kon 
helpen. Maar weet je hoe mijn moeder heet? Angèle. 
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×  WIJS ,  GR IJS EN VR IJZ INNIG ×

 

 

‘Jij lijkt op ons!’ 

Ik ben geboren in Antwerpen in 1958, het jaar van de expo. 
Mijn ouders waren absoluut niet gelovig. Mijn moeder had 
gezworen dat ze haar kind nooit aan dezelfde psychologische 
machtsspelletjes wilde blootstellen als deze die zij zelf  had 
moeten ondergaan ‘bij de nonnen’. Dus ging ik naar de 
gemeenteschool in Hoboken waar ik, om mijn grootmoeders 
te plezieren, tot aan de communies godsdienst moest volgen. 
Dat	leidde	vaak	tot	conflicten	met	de	leerkracht.	Ik	briefte	
mijn moeder altijd over haar uitspraken in de klas. Moeder 
gaf  daar dan vlammende commentaar op, die ik meteen 
terugkaatste naar de leerkracht. Zo had de leerkracht ooit 
gezegd dat wij waren geschapen naar het evenbeeld van God. 
Dat vond mijn moeder niet kunnen. ‘Dat is een leugen’, zei ze. 
‘Jij lijkt op ons!’

Als kind waren er voor mij vier prioriteiten: dieren, muziek, 
schrijven en wetenschap, met name scheikunde. Ik wilde 
dierenarts worden of  laborant. Ik had mijn eigen labo, eerst in 
de kelder, maar na enkele incidentjes deden mijn ouders mij 
uitwijken naar de garage.

Ik kreeg mijn eerste single toen ik zes was en de verzameling 
en mijn muziekkennis groeide snel. Dat kwam goed van 
pas bij mijn latere carrière als dj. Ik schreef  ook al eigen 
liedjes met teksten die iets van Engels hadden en trad met 
‘mijn groep’ op tijdens familiefeesten. Ook mijn fantasierijke 
opstellen vielen erg in de smaak.

Op mijn zestiende ging ik naar het Atheneum in Hoboken. Ik 
wist toen al dat ik in mijn leven niet genoeg tijd zou hebben 

‘Wie zijn verleden niet kent, is gedoemd om het eeuwig te herhalen’, zei de Amerikaanse 
filosoof Santayana. Met 50 jaar U.V.V. in het achterhoofd kijken we met onze nieuwe reeks 

‘Wijs, grijs en vrijzinnig” in de achteruitkijkspiegel van het vrijzinnig humanisme.
Dat doen we door de ogen van enkele pioniers in Vlaams-Brabant. In een reeks artikelen 

laten we hen aan het woord. Voor een kijk op wat geweest is en een blik op wat kan 
komen. Stuk voor stuk persoonlijke getuigenissen. Vrijzinnige mémoires.

Pioniers van het vrijzinnig-
humanisme in Vlaams-Brabant:  

BRITT BALLINGS

PASPOORT
BRITT 
BALLINGS

Geboorteplaats en -datum
ANTWERPEN • 12 JUNI 1958

Woont vandaag in 
TREMELO-BAAL

om al de dingen te doen en kennen die ik wilde doen en 
kennen. De middelbare school was een periode van creëren, 
exploreren en geïnspireerd worden door een paar unieke 
leerkrachten. De keuze voor Latijn en later Grieks wakkerde 
mijn liefde aan voor de oudheid en Griekenland.

Ik hielp culturele avonden organiseren, vol met teksten van de 
groten der Lage Landen en schrijfsels van ons zelfverklaard 
‘schrijverscollectief ’, opgericht door leerlingen uit het hoogste 
jaren, de ‘Nieuw 80’. Zo sleepte ik op het einde van het 
middelbaar de prijs voor ‘culturele prestatie’ in de wacht.

Leentje Cauberghs, onze leerkracht zedenleer, hielp ons 
filosoferen	dat	het	een	lieve	lust	was.	Zowel	tijdens	de	lessen	
als op avonden bij haar thuis. Zij maakte mij nog meer bewust 
van onrecht en discriminatie en het feit dat ik het moest 
opnemen voor de ‘underdog’. De rebel in mij was ontwaakt!
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Uit de kast 

Op het einde van het middelbaar wilde ik eigenlijk een 
muziek- en theateropleiding volgen maar thuis zagen ze 
dat niet zitten. Ik schreef  me dan maar in voor Germaanse 
Filologie aan de toenmalige UFSIA in Antwerpen. Veel 
meer dan mijn favoriete studentenkroeg, een bijverdienste 
bij de studentencursusdienst en recensies in een alternatief  
muziektijdschrift leverde de opleiding niet op. Uiteindelijk 
mocht ik dan toch ingangsexamen doen op Studio Herman 
Teirlinck. Maar dat draaide uit op een sisser: ze vonden mij 
‘lichamelijk ongeschikt’. Lees: niet slank genoeg. Meteen 
realiseerde ik mij wat voor een vrouwonvriendelijke en 
corrupte wereld die theaterwereld was.

Ik kwam die periode ook uit de kast, hoewel mijn ouders 
de huisarts nog vroegen mij te genezen, en zette mijn eerste 
stappen in de vrouwen- en lesbiennebeweging. Wat begon 
met enkele artikels, kreeg een totaal nieuwe wending toen het 
café onder mijn appartement op de Vrijdagmarkt een nieuwe 
uitbater zocht en ik besloot om er een open vrouwencafé van 
te maken. Dankzij een compromis konden mijn ouders zich 
uiteindelijk vinden in mijn keuze.

Wat eerst enkel Café Chatterbox was, zou mijn eerste vzw 
worden. De Antwerpse administratie wist geen blijf  met een 
non-profitorganisatie	die	gehuisvest	was	in	een	huurpand	van	
de brouwerij. We werden geacht voor elke vrijwillige tapster 
vijftienduizend Belgische Frank ‘Dienstertaks’ te betalen! Voor 
een kelner was dat zevenhonderd Frank. Pure discriminatie: een 
vrouw werd verondersteld klanten ‘uit te zuipen’ en een kelner 
niet. Laten we zeggen dat ze me snel beter hebben leren kennen 
bij de Antwerpse stadsdiensten. Hun ‘trauma’ zat op de duur 
zo diep dat ze, telkens als zij voor iets moesten langskomen, 
argwanend vroegen of  ‘die Ballings’ daar nog altijd was.

Werken aan integratie

Café Chatterbox was uniek in zijn soort. In tegenstelling tot 
de meeste lesbienne- organisaties of  vrouwenhuizen mochten 
er ook mannen binnen. Zo konden de vrouwen ook eens met 
een goede vriend, hun broer of  hun vader iets komen drinken 
en eten. Wij vonden dat de vorming van getto’s de integratie 
niet ten goede kwam, integendeel. Wij organiseerden dus ook 
activiteiten waarvoor wij samenwerkten met alle volkscafés 
op de Vrijdagmarkt. Verder namen we deel aan grote 
gemengde volleybaltornooien en hadden we zelfs een eigen 
vrouwenmotorclub die welkom was in de lokalen van de 
stoerste mannenclubs. Omgekeerd kwamen die dan ook bij 
ons op bezoek. Integratie ten top.

Chatterbox	vzw	profileerde	zich	als	een	vrouwencultuur-
organisatie en dat werd binnen de ‘serieuze’ vrouwenbeweging 

gezien als onbelangrijk tegenover alle primaire politieke  
kwesties. Dat zelfontplooiing aan de basis ligt van elke emanci- 
patiestrijd, werd toen niet naar waarde geschat. Nu pas, na 
meer dan veertig jaar, begint men het belang ervan in te zien.

Vanaf  1983 organiseerden we de eerste lesbiennedagen in 
Antwerpen met een volwaardig evenwicht tussen politiek en 
cultuur, en meestal mochten wij ook zorgen voor de culturele 
invulling van de vrouwendagen.

Met de start van de Chatterbox vzw in 1981 kwamen er tal 
van vrouwencultuurprojecten: een tijdschrift, tentoonstellingen, 
vrije radio, theateravonden, free podia, café chantants, het duo 
Joke en Britt, de vrouwenbands Mousetrap en Chatterbox-
combo, … Ik maakte er allemaal deel van uit…

Puur en Ongezoet

In datzelfde jaar startte ik het vrouwencabaret Puur en 
Ongezoet waarin ik veel van mijn passies kon combineren: 
zingen, musiceren, teksten en muziek schrijven en maken, 
licht- en geluidstechnieken leren kennen, management, 
decorbouw, engagement, …

Puur en Ongezoet was zijn tijd ver vooruit. De nummers 
zijn ook vandaag nog brandend actueel. Om er een paar 
te noemen: ‘Uitstapje’ over Abortus, toen alleen nog in 
Nederland, ‘Verkeerd’ over ‘anders zijn’, ‘Wonde’ over 
partnergeweld,  
‘In het getto’ over integratie, ‘Kleine Lies’ over 
kindermisbruik, ‘Ugly Woman Blues’ over het belang van 
uiterlijke schoonheid, ‘Ik ben het beu’ over jongens- en 
meisjesspeelgoed, en ‘Sprookjes van nu’ over onveiligheid.

We combineerden sketches en liedjes, ondersteund door 
een swingende rockband. We schuwden daarbij zeker ook 
zelfkritiek op de vrouwen- en lesbiennebeweging niet. 
Het project sloeg in als een bom na de première op de 
Vrouwendag in Antwerpen op 11 november 1981. We toerden 
met twee producties door België en Nederland.

Ons café werd doorgegeven aan een gerante, maar we 
bleven er wel nog regelmatig optredens doen. Uiteindelijk 
stopte Chatterbox vzw in 1987 met een groots slotfeest. Het 
handjevol voortrekkers dat overbleef, moest herbronnen. Ik 
besloot om een graduaat te gaan halen. De keuze viel op 
reclame en marketing. Hoewel de opleiding minder creatief  



28
.  F lamboyant  .  j u l i /augustus/september 2022

 

gericht was dan ik had gehoopt en hoewel de amorele 
competitiviteit binnen de reclamewereld mij absoluut niet 
lag, stak ik in 1992 toch mijn diploma op zak en stortte mij 
opnieuw op mijn vrouwenbanddroom.

Onder de vleugels van Margriet Hermans

Met enkele topmuzikantes van Puur en Ongezoet ging ik 
op zoek naar waardige vrouwelijke evenknieën en enkele 
jaren later was ‘A Miss-ing Link’ en een nieuwe vzw, ‘The 
Miss-ing Link’, een feit. De ‘A’ duidde erop dat dit de eerste 
was van hopelijk veel goeie vrouwenbands die de vzw onder 
haar vleugels zou nemen. De vzw moest een link zijn tussen 
vrouwen en de muziekwereld. Onder het motto ‘niet de 
buitenkant maar het muzikaal talent telt!’, speelden we covers 
zodat mensen konden vergelijken met het origineel. We 
verspreidden geen foto’s maar cartoons en andere tekeningen 
van de band: we wilden niet dat de keuze van de organisatoren 
van uiterlijkheden zou afhangen.

Ik voelde me niet goed genoeg als muzikant dus hield ik mij 
bezig met het management. Eén contact in 1997 had onze 
toekomst kunnen veranderen. Margriet Hermans had ons 
gehoord tijdens een live uitzending van Radio 2 Vlaams-
Brabant en wilde ons als live huisorkest voor haar talkshow 
‘Coupe Margriet’ op de Openbare Omroep. Die werd 
opgenomen in het Casino van Middelkerke.

Het werd een onvergetelijke ervaring. Die zomer en de zomer 
erna waren er heel veel optredens mét en zonder Margriet. 
Iedereen was onder de indruk van de prestaties van A Miss-ing 
Link. Maar zelfs met acht keigoede muzikantes en een uniek 
concept, beantwoordden we niet aan het beeld dat mensen 
hebben van een ‘meidengroep’. Luv, Babe of  The Spice Girls 
waren we duidelijk niet. Margriet had dat door en wilde ons 
een kans geven, maar stilaan viel de droom aan diggelen.

Ondertussen was ik in een nieuw project van een totaal 
andere orde gestapt. Ik ging samenwonen met twee van 
mijn medemuzikanten, drumster Gerda Heynen en zangeres 
Sonia Pelgrims. We waren alle drie single, wilden een groter 

‘woongebied’ en ook veel dieren. Na een aantal jaar huren, 
bouwden we samen een huis op maat van ons triumviraat.

Thuiskomen bij de vrijzinnige beweging

In april 1999 vond ik mijn droomjob in de Lange Leemstraat 
in Antwerpen, de nationale zetel van diverse vrijzinnige 
verenigingen.

Ik werd stafmedewerker bij OVM, de Oudervereniging voor de 
Moraal. Dat was als thuiskomen. Mijn job werd mijn hobby en 
omgekeerd. De Lange Leemstraat was mijn thuis waar ik tot 
in de late uurtjes bleef  hangen. Meestal om te werken, maar 
ook om te verbroederen en verzusteren, te ventileren en te 
discussiëren met de beste collega’s die je je maar kan wensen.

Later verkaste ik via HVV (de Humanistsch Vrijzinnige 
Vereniging) naar het HV, het Humanistisch Verbond en kreeg 
ik Vlaams-Brabant onder mijn hoede.

In de loop der jaren mocht ik aan prachtige projecten 
(mee)werken zoals de Dagen van de Moraal, de Zedenleer 
Olympiade, VeelZIJdig, Feestbeurzen en zoveel andere.

Ik stond mee aan de wieg van de tot 2019 zeer actieve en 
succesvolle Vrijzinnige Vrouwen Tremelo-Keerbergen, 
dit samen met mijn twee huisgenoten en met Chantal 
Jacobs, Anne-France Ketelaer, Karin Lambrechts en Anne 
Vanhoegaerden.

Ook de Vrijzinnige Jeugdfeesten stalen mijn hart. Elk jaar 
zorgde ik in Vlaams- Brabant met plezier voor verslagen en 
foto’s of  engageerde ik mij nog een stuk verder.

Ik woon ondertussen terug alleen en ben gestopt met werken, 
maar ik blijf  vrijwilliger binnen HV Vlaams-Brabant, ben 
voorzitter van de provinciale geleding, bestuurslid van een 
tweetal feestcomités en fan van alle Vrijzinnige Feesten in 
Vlaams-Brabant. Dus ik ben nog steeds ‘in the running’, 
‘happy single’ met 6 katten en vooral ‘alive and kicking’.  
Ik kan zeggen dat ik een gelukkig mens ben die elke dag druk 
bezig blijft en nog steeds zo veel mogelijk wil bijleren. Of  zoals 
de baseline van 
het tijdschrift, 
‘Wetenschap in 
beeld’ waarop 
ik geabonneerd 
ben, zegt: ‘Omdat 
ik nieuwsgierig 
geboren ben’. 

Britt Ballings
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GOESTING?!  
WE DELEN HIER GRAAG ONS ENTHOUSIASME  

VOOR WAT WE HOREN, ZIEN, LEZEN...

MUZIEK      

Dat heb jij gedaan is een nummer van de Nederlandse singer-
songwriter MEAU. Het lied gaat over een vroegere, toxische 
relatie die ze had. 

Scan de QR-code en beluister het nummer

songtekst met  
een betekenis
MEAU

Dat heb jij gedaan
Gisteren zat ik hier met een vriend
We hadden het over toen ik jou verliet
Al best lang geleden, toch te lang gewacht
We hadden het over je ziel en je kracht

Hoe jij dat zo zag dan hoe jij je gedroeg
Nee voor jou was er nooit iemand genoeg
Jij was ‘t speciaalst deed nog nooit iets verkeerd
Met gesloten ogen bekeek ik het weer 
(teruggedraaid)

Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom
Had mezelf  het gezegd, en mezelf  het beloofd
Dat het afgesloten, weg met verdriet
En ik zou het vergeten maar het lukt me weer niet
Want de pijn die blijft het zit dieper dan dat
Ik zou een moord doen zodat ik je woorden vergat
Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan
Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan

Gisteren kwam er een besef
Jij duwde iedereen ver van me weg
Dingen die jij tegen me zei
Dat vrienden me haatten maar jij hield van mij

Je uitspraken waren zo goed als gestoord
Vooral met een slok op dan draaide je door
Nu makkelijk praten had weg moeten gaan
Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan

Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom
Had mezelf  het gezegd, en mezelf  het beloofd
Dat het afgesloten, weg met verdriet
En ik zou het vergeten maar het lukt me weer niet
Want de pijn die blijft het zit dieper dan dat
Ik zou een moord doen zodat ik je woorden vergat
Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan
Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan

Je hebt me beschadigd
Met de pijn van je verzopen daden
En zo heb je me achter gelaten
Lijkt wel ziek heb je dat in de gaten

Je hebt me beschadigd
Met de pijn van je verzopen daden
En zo heb je me achter gelaten
Lijkt wel ziek heb je dat in de gaten

Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom
Had mezelf  het gezegd, en mezelf  het beloofd
Dat het afgesloten, weg met verdriet
En ik zou het vergeten maar het lukt me weer niet
Want de pijn die blijft het zit dieper dan dat
Ik zou een moord doen zodat ik je woorden vergat
Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan
Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan

Wil jij jouw verhaal kwijt? 
Nood aan een gesprek?
In elk huisvandeMens vind je een luisterend oor.  
Tijdens een eerste gesprek staat je vraag centraal.  
We proberen zo goed mogelijk te begrijpen waarover het 
gaat en vertellen je wat je mag verwachten van een vrijzinnig 
humanistische begeleiding. Na die eerste afspraak start een 
begeleidingstraject. In deze vertrouwelijke gesprekken krijg je 
een duidelijker inzicht in je vragen en problemen.  
Ons aanbod richt zich tot volwassenen en jongeren vanaf   
16 jaar.

Gesprekken zijn vrijblijvend en kosteloos.

Contacteer een huisvandeMens in jouw buurt voor meer info 
en/of  een afspraak!

Veerle Magits
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KAL
ENDER

×  van JULI  tot  
SEPTEMBER 2022 ×

Kijk steeds op vrijzinnigbrabant.be/agenda voor de meest recente informatie over 
onze activiteiten. Wil je zeker weten of een activiteit doorgaat? Neem contact op 
met de organisator.
Onder vrijzinnigbrabant.be/organisaties vind je een overzicht van alle 
huizenvandeMens en de vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaams-Brabant. 
Staat jouw vereniging er niet bij? Mail dan naar vlaamsbrabant@demens.nu

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

01.07
15.00 – 17.00 u. -  hvdM Vilvoorde 
(Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde)

Yarnbombing Café hvdM Vilvoorde  
en Yarnbombing Vilvoorde

Bij een kopje thee of koffie haken of breien we voor verschillende streetartprojecten. Doe mee. Haak in!

03.07 10.30 - 12.30 u. - ‘t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

04.07 14.00 u. - hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle) Praatgroep Eenzaamheid hvdM Halle

Praatgroep die mensen wil samenbrengen om lief en leed te delen, onder begeleiding van Melina (hvdM Halle) 
en Peter (ervaringswerker). Info en inschrijvingen via 02 383 10 50 of halle@demens.nu

15.07
15.00 – 17.00 u. -  hvdM Vilvoorde
(Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde)

Yarnbombing Café hvdM Vilvoorde en Yarnbombing 
Vilvoorde

Bij een kopje thee of koffie haken of breien we voor verschillende streetartprojecten. Doe mee. Haak in!

17.07 10.30 - 12.30 u. - ‘t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

18.07 14.00 u. - hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle) Praatgroep Eenzaamheid hvdM Halle

Praatgroep die mensen wil samenbrengen om lief en leed te delen, onder begeleiding van Melina (hvdM Halle) 
en Peter (ervaringswerker). Info en inschrijvingen via 02 383 10 50 of halle@demens.nu

31.07 10.30 - 12.30 u. - ‘t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 
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01.08 14.00 u. - hvdM Halle
(Molenborre 28, 1500 Halle) Praatgroep Eenzaamheid hvdM Halle

Praatgroep die mensen wil samenbrengen om lief en leed te delen, onder begeleiding van Melina (hvdM Halle) 
en Peter (ervaringswerker). Info en inschrijvingen via 02 383 10 50 of halle@demens.nu

07.08 10.30 - 12.30 u. - ‘t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

12.08
15.00 – 17.00 u. -  hvdM Vilvoorde
(Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde)

Yarnbombing Café hvdM Vilvoorde en Yarnbombing 
Vilvoorde

Bij een kopje thee of koffie haken of breien we voor verschillende streetartprojecten. Doe mee. Haak in!

21.08 10.30 - 12.30 u. - ‘t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

26.08
15.00 – 17.00 u. -  hvdM Vilvoorde
(Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde)

Yarnbombing Café hvdM Vilvoorde en Yarnbombing 
Vilvoorde

Bij een kopje thee of koffie haken of breien we voor verschillende streetartprojecten. Doe mee. Haak in!

04.09 10.30 - 12.30 u. - ‘t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

08.09 20.00 - 21.30 u. -  zaal ‘De Met’
(Grote Markt 7, 1800 Vilvoorde)

25 jaar hvdM Vilvoorde:  
Het einde van de wereld hvdM Vilvoorde 

HvdM Vilvoorde viert zijn 25e verjaardag met de ‘eco-comedy show’ van Steven Vromman: ‘Het einde van de 
wereld? Een try-out!’.  Aansluitend receptie. Inschrijving verplicht, meer info: p. 23 

08.09 20.00 – 22.00 u. - ‘t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) FIlocafé met Wies Pairoux Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Deelnemers zijn beperkt. Alle info: p. 15 

09.09
15.00 – 17.00 u. -  hvdM Vilvoorde
(Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde)

Yarnbombing Café hvdM Vilvoorde en Yarnbombing 
Vilvoorde

Bij een kopje thee of koffie haken of breien we voor verschillende streetartprojecten. Doe mee. Haak in!

18.09 10.30 - 12.30 u. - ‘t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje. Gratis deelname. 

23.09
15.00 – 17.00 u. -  hvdM Vilvoorde
(Frans Geldersstraat 23,  
1800 Vilvoorde)

Yarnbombing Café hvdM Vilvoorde en Yarnbombing 
Vilvoorde

Bij een kopje thee of koffie haken of breien we voor verschillende streetartprojecten. Doe mee. Haak in!

24.09
7.45 - 18.00 u.  
Vertrek bus op de parking achter 
het gemeentehuis “De Kouter”  
(Spoorwegstraat 6, 3020 Herent)

Daguitstap Hamont-Achel Mensen en Wetenschap

Rondleiding met gids in de Achelse kluis - Lunch - Stadswandeling Hamont. Volledig programma en 
inschrijvingen via michel.magits@mail.be  

30.09 
02.10

Uren: zie p. 17 - ‘t Vrij Gedacht 
(M. Theysstraat 5, 3290 Diest) Tentoonstelling Piet Vandenhende Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Kunstenaar Piet Vandenhende stelt zijn krachtige en betekenisvolle sculpturen en schilderijen tentoon in  
’t Vrij Gedacht. Alle info: p. 10 en 15




