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Voluntaristisch, meer dan ooit
Op het eerste gezicht lijken dit
vreemde tijden. In het maatschappelijk debat voert negativisme de
boventoon. Veel mensen maken zich
zorgen over de toekomst en zien het
leven, zeker voor hun kinderen, somber in. Het wantrouwen groeit tegenover instellingen, of het nu gaat om
de politiek, het gerecht of de media.
Toch bestaat er een andere
werkelijkheid: mensen die zich
engageren en die de samenleving
vooruit willen helpen. Zijn die
mensen dan naïef? Neen dus, zoals
blijkt uit acties als Rode Neuzen
of Music For Life die duizenden
op de been brengen om geld in te
zamelen voor het goede doel. En
wat te denken over de filantropen
die de weg naar de Stichting vinden?
Of de erfgoedverzamelaars die hun
privécollectie schenken opdat ook
volgende generaties ervan zouden
kunnen genieten? Stuk voor stuk
gaat het om mensen die zich, tegen
alle doemdenken in, blijven inzetten.
Ook de cijfers die de Stichting

verzameld heeft over haar eigen
werking in 2016, liegen er niet om.
Er werden 4.565 projectdossiers
ingediend en 2.211 ondersteund.
Maar liefst 2.326 vrijwilligers waren
actief in onze bestuurscomités,
begeleidingscomités en jury’s.
Zoveel engagement maakt dat de
Koning Boudewijnstichting – meer
dan ooit – de morele plicht heeft
om voluntaristisch te zijn, risico’s
te blijven nemen, creatief te zijn en
oplossingen aan te dragen voor
maatschappelijke uitdagingen.
Onze vele schenkers blijven zich
engageren en steken ons een hart
onder de riem. Bovendien voelen we
ons gesterkt door de beslissing van
de Nationale Loterij om de dotatie
van de Koning Boudewijnstichting de
komende jaren te verlengen.
Samen blijven we positief. Samen
werken we met vastberaden
overtuiging aan een betere
samenleving.

De Koning Boudewijnstichting is in België en Europa een actor van
verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de
maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact
te realiseren door de competenties van organisaties en personen te
versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en
ondernemingen. Ze werd opgericht in 1976 toen Koning Boudewijn
25 jaar koning was.
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DE ERFENIS VAN EREVOORZITTER
BARON HERMAN VANDEN BERGHE
(1933-2017)
Op 23 januari overleed Baron Herman Vanden
Berghe, professor erfelijkheidsleer van de KU
Leuven en van 1999 tot 2003 voorzitter van de
Koning Boudewijnstichting. Een bescheiden
man, maar ook een man die een belangrijke rol
speelde in de oriëntatie van ons actiedomein
Gezondheid. Een voorzitter die mee betrokken
was bij de internationalisering van de Stichting,
en die als muziekliefhebber een bijdrage
leverde aan de bescherming van het muzikaal
erfgoed in Vlaanderen.

AANDACHT VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE
KANT VAN GEZONDHEIDSZORG

In het begin van zijn mandaat als
voorzitter was de zorg het belangrijkste
raakvlak met de Stichting. Zo vond
Vanden Berghe, als arts, dat de Stichting
op een eigen manier aandacht moest
hebben voor het thema medische zorg.
“Dat wil zeggen: aandacht toegespitst
op diverse vormen van omkaderende
zorg, waaraan een dringende
nood bestond–van mantelzorg tot
institutionele zorg. De Stichting heeft
die boodschap uitstekend begrepen
en ernaar gehandeld.”

naar een aan het X-chromosoom
gebonden zware mentale handicap,
ben ik door een sociaal assistente
eens meegenomen naar een gezin in
Marcinelle met acht kinderen, van wie
er zeven–de jongens–die handicap
hadden. Alleen de dochter had geen
beperking. Dat gezin woonde in twee
kleine kamertjes, waarvan er één
helemaal in beslag werd genomen
door de reusachtige treintafel van de
vader. De ouders ontvingen zeven keer
dubbele kinderbijslag en werkten niet. Er
was daar geen ruimte en de sfeer werd
er gekenmerkt door drukte, incidenten
en lawaai. Toen ik dat had gezien, ben
ik naar de procureur gegaan met de
vraag om het gezonde dochtertje uit
die moeilijke leefomstandigheden
te halen. Het meisje werd in een
pleeggezin geplaatst. Jaren later
heb ik een brief van haar gekregen:
ze was afgestudeerd als juriste en
bedankte mij voor wat ik voor haar
had gedaan… In het kader van mijn
werk als geneticus ben ik dikwijls met
de ‘vierde wereld’ in contact gekomen.
Als we enkel oog hebben voor het puur
medische aspect, schieten we tekort.”

Maatschappelijke component

Internationalisering

Herman Vanden Berghe maakte naam
als specialist menselijke erfelijkheid
aan de KU Leuven en oprichter van het
Centrum Menselijke Erfelijkheid. Toen
hij gevraagd werd om voorzitter van
de Stichting te worden, was hij net met
emeritaat gegaan. Hij was nieuwsgierig
naar de meerwaarde van de Stichting
en wilde zich nog graag inzetten voor
de samenleving. “Er waren hier geen
grote veranderingen nodig. Ik kwam,
en zag dat het goed was”, zei Vanden
Berghe in een interview in opdracht van
de Koning Boudewijnstichting.

Zorg als raakvlak

“Toen ik in de eerste helft van de
jaren zestig erfelijk onderzoek deed

MEER INFO?

Parallel aan de lokale verankering
raakte de internationalisering van de

Lees het volledige interview op www.kbs-frb.be/nl/HermanVandenBerghe.html

Stichting tijdens het voorzitterschap
van Herman Vanden Berghe in
een stroomversnelling. Onder
andere door de uitbreiding van de
activiteiten van de King Baudouin
Foundation United States. “Er was
ook het strategisch partnership met
het European Policy Centre (een
onafhankelijke denktank in Brussel
rond Europese integratie) en de
uitbouw van Transnational Giving
Europe” (een Europees netwerk dat
het mogelijk maakt buitenlandse
schenkingen te doen die fiscaal
aftrekbaar zijn in het land van de
schenker).

Muzikaal erfgoed

De geneticus en wetenschapper
maakte ook nog op een andere manier
indruk, namelijk door zijn liefde voor
muziek. Meer dan 40 jaar zong hij
in een kerkkoor. Bovendien was hij
een verwoed jachthoornblazer, die
regelmatig mee de velden in trok met
de jagers. Als mede-oprichter van de
Alamire Foundation zette hij zich ook
in voor het behoud van het Vlaamse
muziekpatrimonium.
De Koning Boudewijnstichting denkt
met grote dankbaarheid terug aan
haar vroegere voorzitter en brengt
een eresaluut aan zijn nagedachtenis.
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“De Belgische tegels
werden vervaardigd
in een dertigtal
fabrieken en
uitgevoerd tot in
Latijns-Amerika.”
ROBERTO POZZO
verzamelaar

4

Erfgoed!
Patrimoine !
POZZOCOLLECTIE:
VAN DE BROCANTEMARKT NAAR HET MUSEUM!
Het verhaal van deze passie begint op een alledaagse
manier, in de jaren zeventig, met een paar aankopen op een
rommelmarkt. Vandaag heeft Roberto Pozzo zijn prachtige
collectie Belgische keramiek geschonken aan de Koning
Boudewijnstichting. Ze wordt een van de parels van het
museum van Hemiksem.
Ooit produceerden tientallen fabrieken in België keramiektegels die de
muren van veel huizen decoreerden. Roberto Pozzo begon zich per
toeval te interesseren voor dit rijke,
maar weinig bekende erfgoed. Na
zijn studies in België was deze socioloog in ons land gebleven om carrière te maken. Tijdens het weekend
schuimde hij graag antiekmarkten
af en flaneerde hij op de rommelmarkt van het Vossenplein in Brussel.
“In het begin was ik vooral op zoek
naar meetinstrumenten”, vertelt hij.
“Maar ik zag ook heel mooie tegeltjes in art-nouveaustijl. Het was in de
jaren 1970 en 1980, toen veel oude
Brusselse huizen gerenoveerd werden. Keramiektegels waren niet meer
in de mode en ze werden verkocht op
antiek- en rommelmarkten.”

Tegeltje na tegeltje

Roberto Pozzo kocht enkele tegels
die hij zeer mooi vond. Daarna begon
hij er meer te kopen, hij begon zich
te interesseren voor de geschiedenis van de keramiek en haar technieken. Het werd al snel een passie die
het grootste deel van zijn vrije tijd in
beslag nam. Beetje bij beetje verzamelde hij verder, tot hij eindigde met
een indrukwekkende collectie van

meer dan 9.000 stuks. “Ze zijn niet
alle verschillend”, zegt hij. “Tegels zijn
gemaakt om naast elkaar bekeken te
worden. Ik heb daarom geprobeerd
om meerdere exemplaren van één
model te vinden, om een beter beeld
te geven van het beoogde effect.
Sommige moeten in een heel precieze volgorde geplaatst worden om
samen een motief te vormen zoals
een bloem of een landschap.”

De gouden tijd
van de keramiek

De collectie van Roberto Pozzo draait
helemaal rond de Belgische keramiektegel en is zo een referentiecollectie
geworden. Hij gaf zelf de art nouveau
een centrale rol. “In die tijd had België
een dertigtal gespecialiseerde fabrieken: in Vlaanderen, in Brabant, in La
Louvière met de aardewerkfabrieken
van Boch. Het belangrijkste productiecentrum lag in de buurt van de oude
abdij van Hemiksem, bij Antwerpen.
Met een productiecapaciteit van
300.000 tegels per dag exporteerde
deze fabriek tot in Latijns-Amerika.”

Ter beschikking
van het publiek

Roberto Pozzo wilde zijn collectie
toegankelijk maken voor het grote

publiek. “Ik heb contact gehad met
verschillende instellingen, maar
ik heb uiteindelijk voor de Koning
Boudewijnstichting gekozen, omdat
ze onafhankelijk en federaal is.
Ideaal vind ik dat de stukken tentoongesteld kunnen worden dicht
bij de plek waar ze vervaardigd werden. Op dit moment is er alleen het
Gilliot & Roelants Tegelmuseum dat
werd ingericht in de oude abdij van
Hemiksem en het is logisch dat mijn
collectie daar in bewaring wordt gegeven. Als er ooit een gespecialiseerd
museum in Brussel of in Wallonië
komt, kan een deel van de collectie
naar daar verhuizen. Door de collectie
af te staan aan de Stichting blijft die
mogelijkheid open.”

MEER INFO?

• De collectie Pozzo krijgt een ereplaats op de jaarlijkse Gilliotmarkt
in Hemiksem op 18 juni
• Er komt een website gewijd aan de
collectie
• www.erfgoed-kbs.be
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VERZAMELAARS EN MECENASSEN
GEVEN MUSEA ZUURSTOF
Filantropen en verzamelaars zijn een zinvolle schakel voor
de uitbreiding van de openbare collecties. Op de BRAFAkunstbeurs stelde de Stichting een aantal topstukken voor
die dankzij haar Erfgoedfondsen voortaan te bewonderen
zijn in musea over het hele land.
Veel gepassioneerde verzamelaars en mecenassen willen
dat hun topstukken ook door
de volgende generaties bewonderd kunnen worden. De Koning
Boudewijnstichting vormt de
schakel tussen een museum en
een schenker of verzamelaar. Met
een eigen Erfgoedfonds binnen de
Stichting zorgt die verzamelaar of
mecenas ervoor dat een bepaald
erfgoed bewaard blijft of aangekocht kan worden. Kunstwerken
worden permanent in bruikleen
gegeven aan het museum dat het
werk het best tot zijn recht laat
komen. Sommige stukken worden

tijdelijk uitgeleend voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
De Fondsen blijven steeds eigenaar
van de werken die ze in bewaring
geven. Ze steunen voor dit punt en
voor vele andere op de dienstverlening van het team Erfgoed van de
Stichting. Dit waakt erover dat de
kunstwerken in de juiste omstandigheden bewaard en tentoongesteld worden. Op BRAFA toonde
de Stichting enkele pareltjes die
onderstrepen hoe belangrijk verzamelaars en mecenassen zijn voor
het erfgoed van morgen.

Luisteren naar schenkers

Op 26 januari vond het derde luik plaats van het colloquium ‘Geven
voor erfgoed en cultuur in België’, deze keer over de geefmotivatie van
schenkers. Het colloquium is een initiatief van de Stichting en van FARO,
het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. De centrale vraag was
hoe musea de dialoog moeten voeren met potentiële schenkers.
Vastgesteld werd dat:
• de overheid een positief signaal moet geven aan schenkers.
• culturele organisaties hun projecten anders moeten framen,
zodat ze interessant worden voor schenkers en dat ze moeten
luisteren naar wat schenkers willen.
• het belangrijk is dat een breed publiek het belang ziet van investeren in
erfgoed door ook aandacht te hebben voor de context waarin een
werk tot stand kwam.
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La Fortune:
sleutelwerk in ivoor

Dankzij het Fonds Courtin-Bouché
werd ‘La Fortune’ van Charles
Samuel uit 1894 aangekocht. Het
ivoren beeldje werd tentoongesteld met een twintigtal andere
werken in de koloniale sectie
van de Wereldtentoonstelling in
Antwerpen in 1894. Het beeldje
krijgt een plaats in het Museum
voor Kunst en Geschiedenis in
het Jubelpark in Brussel.

Erfgoed!
Patrimoine !

Uitzondelijke Van Dyck en Jordaens

In het legaat van het Fonds Simone Generet zaten twee belangrijke kunstwerken. Het absolute topstuk is een 17de-eeuws portret van de apostel Mattheüs
van Anthony Van Dyck. Tijdens zijn eerste Antwerpse periode schilderde Van
Dyck omstreeks 1618-1620 een reeks apostelen waarvan dit het enige werk is
dat in België bewaard bleef. Directe inspiratie vond de jonge Van Dyck wellicht in
het atelier van zijn mentor Rubens. Het tweede werk, van omstreeks 1648-1650,
is het enige zelfportret van Jacob Jordaens in een Belgische collectie. Beide
werken worden ondergebracht in het Rubenshuis in Antwerpen.

Getijdenboek verleidt
een breed publiek

Het Fonds Claire en Michel Lemay ondersteunt de ontwikkeling van Picardisch
Wallonië op economisch, cultureel, sociaal en artistiek vlak. Aankopen zijn niet de
corebusiness van het Fonds, maar voor het
15de-eeuwse Getijdenboek van Tramerie
werd een uitzondering gemaakt. Het
Getijdenboek wordt in bruikleen gegeven
aan de Stedelijke Bibliotheek van Doornik,
die een groot deel van haar erfgoed verloor
tijdens de bombardementen van 1940.

Zeldzaam zilverwerk

De stichter van het Fonds Thierry de Looz-Corswarem is gepassioneerd door
decoratieve kunst uit de 18de en 19de eeuw. In 2016 deed het Fonds twee
bijzondere aankopen. Bij Christie’s in Parijs werd een zeldzame zilveren presentatieschotel aangekocht, vervaardigd in Doornik in 1679-1680 en versierd
met gestileerde schelpen, anjers, tulpen, pioenen en narcissen. Het Fonds de
Looz-Corswarem kocht ook een tafelfontein van zilver en Imariporselein uit de
18de eeuw. Van deze kan zijn slechts twee voorbeelden bekend in de Zuidelijke
Nederlanden. De stukken zijn in bruikleen gegeven aan DIVA (Antwerp
Home of Diamonds) en aan het Museum voor Edelsmeedkunst in het
Kasteel van Seneffe.

MEER INFO?
• www.erfgoed-kbs.be
• Bij het Mercatorfonds of bij uw boekhandelaar kan u de publicatie bestellen van Dominique Allard over het belang van
verzamelaars voor het behoud van ons erfgoed: ‘Verzamelaars, sta op!’ (€ 15).
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Individuen, families en bedrijven engageren zich al
jaren voor culturele, sociale of andere initiatieven
die de samenleving verbeteren. Met de 'Lente van
de Filantropie' wil de Stichting de filantropen van
vandaag inspireren.

Lente van de Filantropie
laat nieuwe ideeën groeien
De Stichting organiseert sinds
2008 om de drie jaar de Dag van
de Filantropie om de rol en het
belang van filantropie in België
en Europa onder de aandacht te
brengen. Met elke editie stijgt het
aantal deelnemende Belgische en
Europese filantropen, adviseurs,
vermogensbeheerders, private
bankers en beheerders van een
family office. In 2008 ging het om
400 deelnemers, twee edities later
al om 650.

Nieuwe benaderingen

Voor deze vierde editie heeft de
Stichting gekozen voor een heuse
‘Lente van de Filantropie’ – gespreid
over drie weken. Het evenement
bestaat uit verschillende lokale,

nationale en Europese sessies in
Antwerpen, Namen en Brussel, die
tonen dat filantropie werkt. Er wordt
dieper ingegaan op hedendaagse
filantropische thema’s, innovatieve
ideeën en nieuwe benaderingen.
Enkele thema’s die aan bod komen:
filantropie in het digitale tijdperk,
‘smar t ’ filantropie, filantropie
en onder wijs, f ilantropie en
ziekenhuizen, beroemdheden
en filantropie, filantropie in het
DNA van ondernemers… En er
zijn getuigenissen van filantroop
Ronald Bruder en van Shirin Ebadi,
laureate van de Nobelprijs voor de
Vrede.

Blik op de buitenwereld

De Koning Boudewijnstichting

nodigde ook twee buitenstaanders
uit om de evenementen bij te wonen
om nadien op het slotevenement
verslag uit te brengen van hun
indrukken. Francesca Vanthielen
is m e d e o pr i c htste r van d e
Klimaatzaak. “Ik ga met een open
gemoed luisteren. Je ziet hoe er
een tendens is om zich terug te
plooien op het eigen leven. Dan zijn
de acties van filantropen hoopvolle
signalen van mensen die hun blik
op de buitenwereld gericht houden.”
Michel Visart, economisch journalist bij de RTBF: “Filantropen
hebben altijd een grote rol gespeeld,
aanvullend op wat de overheid
doet. En dat is lovenswaardig. Er
zijn zoveel spelers actief, er leven
zoveel verschillende meningen. Ik
verwacht vooral veel van kleinere,
onbekende initiatieven. Ik kijk
ernaar uit om de sprekers te horen
en nadien met hen te discussiëren.”

“Acties van filantropen zijn hoopvolle signalen van mensen
die hun blik op de buitenwereld gericht houden.”
FRANCESCA VANTHIELEN

Lente van de Filantropie

• van 27 april tot 12 mei 2017
• thema’s: 27 april in Antwerpen ‘Nieuwe domeinen voor de filantropie’; 4 mei in Namen ‘Smart Philanthropy’;
11 mei in Brussel, slotevenement ‘De Lente van de Filantropie’; 12 mei in Brussel ‘Boost Philanthropy in Europe’
• voor details over het programma per evenement: www.kbs-frb.be
• de toegang is gratis, inschrijven vooraf is verplicht. Er is simultaanvertaling Frans-Nederlands
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Kwetsbare mensen:
praktische gids biedt houvast
aan familiale bewindvoerders
Als iemand niet (meer)
kan beslissen over zijn
financiën of over zichzelf,
kan de vrederechter een
bewindvoerder aanstellen
om die persoon bij te staan.
De wetgever geeft daarbij de
voorkeur aan een familiale
bewindvoerder. Veel mensen
schrikken echter terug voor
deze opdracht. Met een
praktische gids willen de
Koninklijke Federatie van
het Belgisch Notariaat en de
Koning Boudewijnstichting
de drempel verlagen.
Toen de moeder van Damienne
Linthaut dementie kreeg, waren
zij en haar vader niet bezig met de
praktische gevolgen van haar ziekte.
“Het was pijnlijk om te zien dat mijn
moeder niet meer de vrouw was die
ze geweest is. Tot op een dag ruim
twee jaar geleden, mijn vader een
som spaargeld dat op naam van
zijn vrouw stond, wilde herbeleggen,
en botste op een njet van de bank.
Omdat mijn moeder niet meer helder
genoeg was om te tekenen, vroeg de

“ Deze gids helpt
je maatregelen te nemen
voor het tot een familiaal
bewind komt.”
DAMIENNE LINTHAUT
familiaal bewindvoerster

bank een bewindvoerder. Zonder
diens handtekening wilde ze die som
niet vrijgeven. We stonden met de
rug tegen de muur.”
De vrederechter stelde uiteindelijk
Damienne, als enig kind, aan als
bewindvoerder. “Mijn vader had me
gevraagd om het te doen, al stond ik
niet te springen”, zegt ze. “Het is zo
hard. Ik wist wel dat mijn moeder niet
meer in staat was om zelf te beslissen,
maar dit was opeens de officiële
bevestiging ervan. Een praktische
gids kan mensen stimuleren om
eventueel maatregelen te nemen
voor het tot een bewind komt.” De
gids helpt mensen nadenken over
latere beschermingsmaatregelen
voor zichzelf of hun familielid, en
toont wat ze kunnen verwachten,
om zo ook de emotionele impact van
een bewind te verzachten.

Schroom wegwerken

Vaak stellen vrederechters vast
dat familiale bewindvoerders door
de bomen het bos niet meer zien.
“Een informatiegids voor familiale
bewindvoerders is een noodzaak,
zeker sinds de nieuwe wet van
2013”, zegt Guido Gutschoven,
vrederechter in Haacht. “Er zijn
meer procedures, het is belangrijk
dat familiale bewindvoerders goed
voorgelicht worden. Dat zal ook
een zekere schroom wegwerken
om de opdracht te aanvaarden.
Mensen schrikken terug voor de
administratieve rompslomp, zeker
wanneer het gaat om familieleden
die iets verder van de beschermde
persoon staan, zoals neven en
nichten. Ze dreigen af te haken. De
gids kan bijdragen tot de aanstelling
van meer familiale bewindvoerders.”

“ Een informatiegids voor familiale bewindvoerders
is een noodzaak, zeker sinds de nieuwe wet van 2013.”
GUIDO GUTSCHOVEN
vrederechter

MEER INFO?

• Wat doet een bewindvoerder? Hoe wordt een bewind gevraagd en hoe verloopt het beheer ervan? Wat is een zakgeldrekening? Wat als het huis verkocht moet worden? Op deze en andere vragen biedt de praktische gids voor
familiale bewindvoerders een antwoord. Hij richt zich tot mensen die over een vorm van bescherming nadenken
voor zichzelf of voor een familielid, niet tot professionele bewindvoerders. De gids is een initiatief van de Koning
Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.
• Download of bestel gratis de ‘Informatiegids voor familiale bewindvoerders’ op www.kbs-frb.be
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Water voor iedereen!
24 PROJECTEN TEGEN WATERARMOEDE
Wist u dat de prijs van water
bijna verdubbeld is in tien
jaar tijd? Voor mensen die al
moeite hebben om de eindjes
aan elkaar te knopen, wordt
dit onbetaalbaar. Meer dan
200.000 Belgische gezinnen
hebben moeilijkheden om
de waterfactuur te betalen of
hebben een afbetalingsplan.
De Stichting peilt naar de
omvang van het fenomeen
en ondersteunt 24 projecten
die waterarmoede bestrijden,
waaronder de actie van het
Welzijnshuis in Roeselare en
die van het OCMW Brussel.
Algemene sensibilisatiecam pagnes bereiken niet altijd de
kwetsbaarste bevolkingsgroepen.
Daarom trekt het Welzijnshuis in
Roeselare liever de kaart van individuele audits en begeleiding op
maat. “We doen een beroep op
een team van ‘energiesnoeiers’
die thuis langsgaan bij mensen die

moeite hebben om hun waterrekening te betalen”, zegt Ellen Derluyn.
”Het zijn ervaringsdeskundigen die
de leefwereld van deze mensen
kennen en die daardoor sneller
aanvaard worden dan klassieke
gesprekspartners. Zo hebben we
vorig jaar 47 audits kunnen doen.”
”Soms geven we eenvoudige tips
om zuiniger om te springen met
water – we delen overigens gratis mousserende filters en spaardouchekoppen uit – of helpen we
hen met administratieve kwesties
zoals onjuiste afrekeningen”, zegt
Joachim Maertens, verantwoordelijk voor het team van energiesnoeiers. ”Bij buitensporig verbruik
doen we een grondigere audit,
met precieze meteropnames en
opvolgbezoeken. Gemiddeld wordt
83m3 bespaard! Het record staat
op naam van een gezin dat van
408 naar 45m3 per jaar is gegaan.
De oorzaak: een lek aan het toilet
dat niet was opgemerkt.”

Leven in handen nemen

Van zijn kant organiseert het
OCMW van Brussel gerichte infor-

“ Dankzij de audit zag
een gezin zijn verbruik
dalen van 408 tot 45m3
per jaar!”
JOACHIM MAERTENS
verantwoordelijke van het team
van energiesnoeiers

matiemomenten. ”We hebben een
basismodule die we aanpassen
naargelang het doelpubliek: mensen die een alfabetiseringscursus
volgen, werknemers onder artikel
60 (re-integratie via werk door het
OCMW, red.), gezinnen in moeilijkheden”, zegt Alia Adant van de Cel
Energie. “We benadrukken natuurlijk hoe ze hun waterverbruik
kunnen verminderen met kleine
spaaracties en lekken opsporen. De waterrekening begrijpen
en beperken, bespaart niet enkel
geld: het stimuleert ook het besef
dat deze factuur niet ‘uit de lucht
komt gevallen’ zonder dat je er iets
aan kunt doen. Ik stel vast dat veel
deelnemers aan onze vormingen
hun eigen leven ook op andere
vlakken meer in handen gaan
nemen.”

MEER INFO?
• In 2016 steunde de Stichting
11 projecten die waterarmoede
bestrijden voor een totaalbedrag
van 105.000 euro. In 2017 werden
nog eens 13 initiatieven gekozen
voor een bedrag van 110.000
euro. Om te weten welke, kunt u
info over de gesteunde projecten
raadplegen op www.kbs-frb.be
• Voor meer informatie over de
omvang van het probleem van
waterarmoede download of bestel
gratis de ZOOM ‘Waterarmoede in
België’ op www.kbs-frb.be
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In de naam van
mijn (schoon)vader
Na het overlijden van hun (schoon)vader maakten meneer en
mevrouw Williams, die in België wonen, een gift over voor de Cardiff
University in het Verenigd Koninkrijk. Ze maakten gebruik van het
netwerk Transnational Giving Europe, een partnerschap tussen
Europese stichtingen, dat ervoor zorgt dat grensoverschrijdende
giften efficiënt op de juiste plaats terechtkomen.
“Met deze gift werd een Fonds
opgericht dat een beurs geeft aan
studenten op de Cardiff University
die het financieel moeilijk hebben”, vertelt Eleanor Hewett, Senior
Development Manager van Cardiff
University. “Het kapitaal van het
Fonds wordt geïnvesteerd, zodat we
elk jaar drie tot vier studenten kunnen helpen.”
“De procedure via Transnational
Giving Europe (TGE) verliep vlot. Het
was een veilige manier om een gift
over te maken voor een project in een
ander Europees land. Dankzij TGE
kon elke cent van de gift gebruikt
worden waarvoor hij bedoeld is.”

Meneer en mevrouw Williams
deden de gift ter nagedachtenis van hun (schoon)vader. “Mijn
schoonvader had zijn eigen vader
verloren toe hij erg jong was”, zegt
Peter Williams. “De man kwam
verzwakt terug uit de Eerste
Wereldoorlog: hij had een gasaanval meegemaakt en stierf kort
nadien. Mijn schoonvader werd
alleen door zijn moeder opgevoed,
en die kon geen dure opleiding aan
de universiteit betalen. Hoewel hij
heel intelligent was, stopte mijn
schoonvader op zijn 16de noodgedwongen met studeren om de
kost te gaan verdienen. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog diende ook

BELASTINGVRIENDELIJKE GIFTEN
OVER DE GRENZEN HEEN FACILITEREN
• TGE biedt een praktische, veilige en belastingvriendelijke oplossing aan
schenkers die binnen Europa grensoverschrijdende giften willen doen.
• TGE helpt schenkers de weg te vinden in de wirwar van wettelijke en fiscale
regels die verschillen van land tot land en helpt om giften, schenkingen of
legaten te doen om internationale goede doelen te steunen.
• Op Europees vlak is TGE op dit moment de enige praktische en veilige
oplossing voor belastingvriendelijke grensoverschrijdende geldgiften.

“ Dankzij TGE kon
elke cent van de gift
gebruikt worden
waarvoor hij bedoeld is.”
ELEANOR HEWETT

Senior Development Manager
Cardiff University

hij zijn land. En na de oorlog kreeg
hij van de overheid de kans om
een opleiding als leraar te volgen.
Als het leven anders was gelopen,
zou mijn schoonvader in Cardiff
wiskunde en natuurwetenschappen gestudeerd hebben, dat was
zijn droom.”
Dankzij de gift van meneer en
mevrouw Williams zullen elk jaar
een aantal studenten aan de
Cardiff University kunnen studeren. “Velen van hen zijn de eersten
in hun familie die naar de universiteit gaan”, voegt Peter Williams er
nog aan toe.

TGE

Transnatio nal Givin g Europe

MEER INFO?
www.transnationalgiving.eu
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Filantropie stimuleren achter de schermen
De Warmste Week van Music For Life (StuBru-VRT), waarbij over heel Vlaanderen honderden acties
voor een goed doel worden georganiseerd, brengt jaarlijks duizenden Vlamingen op de been. Ook
Rode Neuzen, de actie van VTM en Qmusic die initiatieven steunt om de geestelijke gezondheid
van kinderen en jongeren te verbeteren, was opnieuw een groot succes. “Bij beide initiatieven is de
Koning Boudewijnstichting achter de schermen actief”, zegt directeur Gerrit Rauws.
Wat doet de Koning
Boudewijnstichting voor Rode
Neuzen en Music For Life?
Gerrit Rauws: “Het RodeNeuzenfonds is een bedrijfsfonds van
Medialaan binnen de Koning
Boudewijnstichting dat projectoproepen lanceert. Voor Music For Life
zijn wij de schakel tussen schenker
en verenigingsleven. Voor de editie 2016 konden mensen kiezen uit
1.311 goede doelen die wij hadden
gescreend. Wij zorgen er nadien
voor dat elke gift bij de juiste vereniging terechtkomt.”

Waarom neemt de Stichting bij dergelijke grote acties een rol op?
“De Stichting bevordert filantropie
van individuen en organisaties. Het
is dus logisch dat we deze acties
ondersteunen. Rode Neuzen doorbreekt het taboe op psychische problemen bij kinderen en jongeren, en
steunt vernieuwende initiatieven in
het zorg- en hulpaanbod. De kracht
van Music For Life is de sterke
betrokkenheid tussen goed doel
en schenker. En het feit dat vergeten of onbekende maatschappelijke
thema’s onder de aandacht komen.”

MEER WETEN?

• Voor Rode Neuzen werd dit jaar €4.103.677 ingezameld. Het RodeNeuzenfonds, opgericht door
Medialaan eind 2015, steunt acties voor de (psychische) gezondheid van kinderen en jongeren:
inloophuizen, een digitaal platform en lokale initiatieven. Meer info: www.rodeneuzen.be
• Bij Music For Life kan iedereen een actie
opzetten of tijdens de Warmste Week tussen kerst en nieuw op StuBru (VRT) een
plaatje aanvragen. Voor de editie 2016 zorgde
de Koning Boudewijnstichting ervoor dat
€7.802.913 terechtkwam bij 1.311 goede doelen

Welke meerwaarde heeft de Stichting
bij deze acties?
“Onze betrokkenheid biedt actievoerders en schenkers de garantie
dat de middelen goed terechtkomen. Bij Rode Neuzen bieden we
met onze expertise over geestelijke
gezondheid ook inhoudelijke ondersteuning. Omgekeerd is er ook voor
ons een meerwaarde. Dankzij Music
For Life komen we veel te weten
over de dynamieken in het Vlaamse
verenigingsleven. En dankzij Rode
Neuzen leren we bij over geestelijke
gezondheidszorg. Dat nemen we
mee in onze werking.”

“ Onze betrokkenheid geeft
actievoerders en schenkers de garantie
dat de middelen goed terechtkomen.”
GERRIT RAUWS
directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Meer info: www.dewarmsteweek.be en www.stubru.be
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Het BELvue museum,
een buitengewoon parcours
Het vernieuwde BELvue
museum, beheerd door de
Koning Boudewijnstichting,
heeft voor elk wat wils. Het
museum is er voor jong en
oud, voor wie België pas leert
kennen, voor mensen met
een beperking… Je kan er
kijken, quizzen, een zoektocht
doen, dingen voelen… Wij
gingen op stap met een groep
nieuwkomers.
BELvue wil bezoekers helpen het
België van vandaag beter te begrijpen aan de hand van zijn geschiedenis. Het museum werkt ook samen
met verenigingen, scholen en instellingen. BELvue is een museum op
maat, aangepast aan een heterogeen
publiek, met individuele bezoeken en
rondleidingen, vormingen en workshops. Zo is het tegelijk een museum
en een centrum voor democratie.

1830

Parallel

De deelnemers meanderen doorheen de nieuwe opstelling van het
BELvue museum, geopend sinds
juli 2016. Bij een groot onafgewerkt
‘1830’ in de eerste zaal Democratie
ontspint zich meteen een gesprek.
“Wat betekent democratie? Waarom
is die 1830 niet af?” De aandacht is
gewekt en zal niet verslappen doorheen de zalen Welvaart, Solidariteit
en Pluralisme. Smartphones worden
bovengehaald voor selfies.

Het parcours eindigt in de galerij
waar meer dan 200 voorwerpen het
collectieve geheugen van België vormen. Christophe, lesgever bij VIA:
“Dit gedeelte vinden bezoekers het
leukst. Maar de rest van het parcours
valt ook in de smaak. Velen keren
nadien terug met hun kinderen.”

VIA, het onthaalbureau voor nieuwkomers, bezoekt BELvue vandaag
met zijn cursisten burgerschapsvorming. In de groep zitten mensen
uit Marokko, Libanon, Pakistan en
Colombia. Ze worden enthousiast
verwelkomd door de gids van Alter
Brussels, een vereniging die bruggen bouwt tussen de inwoners van
Brussel.

“Ik onthoud wat België heeft meegemaakt. Vandaag is
dit een land waar mensen in veiligheid leven.”
SAÏD (Marokko)

Het langst blijft de groep in de zaal
Migratie. In een kast kunnen mensen een persoonlijk voorwerp achterlaten, als getuige van hun leven.
Asmaa, gids bij Alter Brussels, trekt
een parallel tussen de geschiedenis
van deze cursisten en de geschiedenis van België. “Belgen hebben ook
hun land verlaten tijdens oorlogen
en economische crisissen.”

MEER INFO?
• Het BELvue museum is open van
dinsdag tot vrijdag van 9.30 u tot 17 u,
op zaterdag en zondag van 10 tot 18 u.
• www.belvue.be

“Ik wil nu nog meer te weten te komen over de geschiedenis
van dit land. België heeft een belangrijke plek in de wereld
en in Latijns-Amerika weet niemand dat! ”
ALEJANDRA (Colombia)
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Ontmoeten helpt! Vluchtelingen thuis
De media berichten veel en vaak negatief over vluchtelingen. Ook in België. Tegelijk zorgde
de asielcrisis in ons land voor een nooit geziene golf van solidariteit, met organisaties die
ontmoetingen tussen vluchtelingen en burgers blijven stimuleren, met de steun van de Stichting.
Daar sta je: je mag het asielcentrum
verlaten, met je papieren en je
weinige bezittingen in de hand.
En dan? Dan zijn er gelukkig de
vrijwilligers van ‘Une Migr’action à
partager’ van Form’ Anim in Seraing,
een van de vele organisaties die
enthousiast reageerden op de
tweede oproep van de Koning
Boudewijnstichting voor initiatieven
die burgers en vluchtelingen met
elkaar in contact brengen.

Ze helpen in de crèche van Form’
Anim, waar vluchtelingen hun
peuters laten terwijl ze een opleiding
volgen of papierwerk regelen. De
vrijwilligers maken nieuwkomers
wegwijs in de buurt, nemen ze mee
naar het naaiatelier, of gaan samen
naar de bibliotheek. “Deze contacten
versterken het sociaal weefsel”, zegt
Michèle Simon van Form’ Anim, dat
al voor de tweede keer steun kreeg
van de Stichting.

De vrijwilligers helpen vluchtelingen
bij de zoektocht naar een woning.

“We kunnen rekenen op een 20-tal
vrijwilligers. Vaak gepensioneerden
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of mensen die werkzoekend zijn en
iets willen doen voor de samenleving.
Soms zijn het mensen die hetzelfde
parcours hebben afgelegd als de
vluchtelingen. Dat creëert niet alleen
een andere vorm van solidariteit, het
geeft nieuwkomers ook de hoop dat
ze het zelf zullen redden. Door deze
contacten met de buurt worden
de vluchtelingen uit hun isolement
gehaald. Ze kunnen sneller op eigen
benen staan. Zo versterken we niet
alleen het sociaal weefsel, we helpen
mensen ook hun waardigheid terug
te vinden.”

“ Door contacten
met de buurt kunnen
vluchtelingen sneller
op eigen benen staan.”
MICHÈLE SIMON
Form’ Anim

VERHALEN UIT DE CARAVAN
Deze zomer kunnen Genkenaars op markten en evenementen in hun stad kennismaken
met Caravan Refugee, een gepimpte caravan waarin vluchtelingen hun levensverhaal vertellen. “Een van onze educatieve medewerkers, Alberto Mazzoni, die in het opvangcentrum
van Helchteren activiteiten organiseert, merkte dat er bij deze mensen een grote behoefte
leeft om hun verhaal te vertellen”, zegt Natascha Katnik, coördinator bij AIF+.
“Anderzijds hebben veel Vlamingen een verkeerd beeld van vluchtelingen. Vanaf deze
zomer staan we een vijftal keer per week met een caravan op markten in Genk, met telkens
twee of drie vluchtelingen die Genkenaars uitnodigen om binnen te komen. Een caravan
staat symbool voor reizen: met je hebben en houden naar een andere plaats trekken. De
bedoeling is dat mensen bij een hapje en een drankje uit het land van oorsprong van de
vluchtelingen komen luisteren naar hun verhaal en vragen stellen. We maken ook met elke
vluchteling een filmpje waarin die zichzelf en zijn land van oorsprong voorstelt.”
AIF+ stelt op dit moment een team van een vijftiental vluchtelingen samen voor Caravan
Refugee. “Ze moeten voldoende Nederlands spreken en een positief advies hebben gekregen om een langere tijd in België te blijven. Op dit moment krijgen ze taalles in het opvangcentrum. Daarna gaan wij ook nog een workshop ‘spreken voor publiek’ organiseren.
Caravan Refugee debuteert op 20 juni, de Dag van de Vluchteling. Als de caravan aanslaat
in Genk, zal hij nadien ook naar andere provincies rijden.

MEER INFO:
ONTMOETEN HELPT!
De Koning Boudewijnstichting
lanceerde de projectoproep
‘Onthaal en integratie van
Vluchtelingen: burgers in actie’
eind 2015, in volle vluchtelingencrisis. Na het succes van de eerste
oproep volgde er een tweede in
2016. Daarvoor werden maar
liefst 172 dossiers ingediend. Een
onafhankelijke jury selecteerde
37 projecten, 18 Nederlandstalige
en 19 Franstalige, voor een
bedrag van 299.970 euro.
Achtergrondinformatie bij alle
geselecteerde projecten vindt
u in de databank ‘Steun’ op
www.kbs-frb.be.

15

“ Het is fijn dat je er niet
alleen voor staat, je kunt
ideeën uitwisselen.”
SOPHIE MERGEN
journaliste

Belgodyssee verruimt de blik
van aspirant-journalisten
Studenten journalistiek kleuren binnenkort via hun werk het
medialandschap van dit land. Belgodyssee biedt hun de kans om
een andere taalgemeenschap van ons land te ontdekken en geeft
meteen hun loopbaan een zetje. In totaal namen al 176 jongeren
deel. Zo ook Sophie Mergen, die nu bij de RTBF aan de slag is.
In het najaar 2015, toen de aanslagen
in Parijs nog nazinderden, ging laatstejaarsstudente journalistiek Sophie
Mergen met haar Nederlandstalige
collega Yan-Sebastiaan Vinckx een
week lang in duo aan de slag voor
Belgodyssee, een initiatief van het Prins
Filipfonds, VRT, RTBF, Metro en L’Avenir.
“We maakten een radioreportage bij
Ras El Hanout, een Molenbeekse vereniging die jongeren helpt te praten
over hun ervaringen met discriminatie,
via komisch theater.”

Haar reportage werd uitgezonden
op RTBF-radio. Daarnaast schreef
Mergen een bijdrage voor L’Avenir en
belichtte ze acht weken lang solidariteitsinitiatieven van jonge moslims via
een blog.

Begeleid door professionals

Springplank

De interviews deden ze apart, de
research en de zoektocht naar de juiste
gesprekspartners deden ze samen.
“Het is fijn dat je er niet alleen voor
staat, je kunt ideeën uitwisselen. Ons
duo was eigenlijk diversiteit maal twee:
we dompelden ons onder in organisaties van jonge moslims, maar tezelfdertijd waren we als duo zelf ook divers.”

Ze werd begeleid door ervaren professionals. “Je leert technische aspecten
zoals je stem moduleren op antenne,
maar ook hoe je eenzelfde onderwerp
vertaalt naar verschillende mediaplatformen.”

Bovenal leren deelnemers wat er leeft
aan weerszijden van de taalgrens. “We
konden op korte tijd veel terreinwerk
doen.” Het was bovendien een eerste
confrontatie met strakke deadlines.
De reportages waren op menselijk vlak
verrijkend, maar Belgodyssee bleek ook
professioneel een springplank te zijn.
“Zo maak ik nu onder andere stukjes

voor Les Belges du bout du monde van
Adrien Jovenau, die in de jury zat.”
Dankzij Belgodyssee kunnen Mergen
en haar collega’s een netwerk uitbouwen, onder ander via de jaarlijkse
prijsuitreiking, de Facebook community en een masterclass journalistiek.
Op die manier reikt de impact van
Belgodyssee veel verder dan die ene
week.

MEER INFO?
Belgodyssee bestaat sinds 2005.
Het is een initiatief van het Prins
Filipfonds, VRT, RTBF, Metro en
L’Avenir, met steun van de Kanselarij
van de Eerste Minister en Brussels
Airlines. Jonge journalisten uit de
drie Gemeenschappen werken in
duo een reportage uit over een jaarlijks wisselend thema. Tot nu namen
176 aspirant-journalisten deel.
Meer info op www.kbs-frb.be

GETUIGENISSEN VAN BELGODYSSEE-DEELNEMERS
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“Het was voor mij de allereerste kennismaking met het vak.
Toen ze bij Radio 2 Limburg een week zonder presentator
zaten, kwamen ze mij daarvoor vragen. Die allereerste presentatieopdracht heb ik aan Belgodyssee te danken.”

“Belgodyssee draagt echt bij aan de contacten tussen de Gemeenschappen, hoe moeilijk dat in de praktijk soms ook is. Na Belgodyssee ben ik actiever het
andere landsdeel gaan opzoeken.”

JORIS VERGEYLE, lichting 2005,
werkt sinds 2007 voltijds voor de VRT

DORUNTINA ISLAMAJ, lichting 2011,
redacteur voor De Afspraak op Canvas

Wat doet armoede met de
gezondheid van pasgeborenen? Een onderzoek van een
team van de ULB, uitgevoerd
met steun van de Stichting,
heeft een objectief antwoord
op die vraag. Het werd voorgesteld en besproken op een
rondetafel met professionals
en beleidsmensen.

Ongelijk van bij de geboorte
In de studie halen Myriam De
Spiegelaere van de Ecole de Santé
Publique van de ULB en haar team
twee mechanismen aan die een
tegenovergesteld effect hebben
op de gezondheid van borelingen:
armoede verhoogt het risico terwijl
nationaliteit of buitenlandse origine
het risico vermindert. Bij een gelijk
diploma van de moeder en gelijke
arbeidssituatie van de ouders
hebben de kinderen van moeders
van buitenlandse origine minder
risico op een laag geboortegewicht
dan kinderen van moeders van
Belgische origine. Bij de meest
achtergestelde groepen zijn het de
kinderen van Belgische origine die
het kwetsbaarst zijn op het vlak van
perinatale gezondheid.

MEER WETEN?

Op het terrein

Samen met een andere vroedvrouw
heeft Mar tine Vanderkam
Aquarelle opgericht, een dienst
voor geboortebegeleiding. “We
begeleiden elk jaar vele honderden
zwangere vrouwen in armoede,
van een zestigtal verschillende
nationaliteiten. Aquarelle volgt hun
zwangerschap op met regelmatige
pre- en postnatale raadplegingen.
We zijn verbonden met het U.M.C.
Sint-Pieter en dus kunnen de
moeders ook behandeld worden
voor eventuele andere ziekten
zoals diabetes. We kunnen samen
met hen het bevallingskwartier
bezoeken, dat stelt hen gerust.”

• In Brussel leven 4 pasgeborenen op de 10 onder de armoededrempel
• In Brussel wordt 1 kind op de 6 geboren in een eenoudergezin
• 75% van de moeders die in Brussel bevallen heeft een migratieachtergrond
• Het grootste risico op armoede hebben kinderen van niet-Belgische
moeders uit Sub-Saharaans Afrika
• Kinderen van moeders met een migratieachtergrond hebben in België
meer kans om te overlijden in de perinatale periode dan kinderen van
moeders van Belgische origine
• Het rapport ‘Armoede en migratietrajecten: invloed op de gezondheid rond de geboorte’ en de ZOOM ‘Perinatale gezondheid : Ongelijk
van bij de geboorte’ kunnen besteld of gratis gedownload worden via
onze website www.kbs-frb.be

Een globale aanpak

“Een goede begeleiding bij de
geboorte is niet alleen medisch
maar ook sociaal. Bij onze
huisbezoeken stellen we soms
schrijnende toestanden vast.
Ik herinner me een moeder die
borstvoeding gaf en die al drie
dagen alleen thee had gedronken!
Of vrouwen van Afrikaanse origine
die er helemaal alleen voor staan,
sommigen hebben zelfs geen vaste
verblijfplaats. We hebben een klein
budget om vrouwen financieel te
helpen in dringende gevallen: voor
een babybed, een voedselpakket,
geneesmiddelen en vitamines...
We wijzen hen ook de weg naar
voedselbanken of sociale diensten
bij hen in de buurt.”

“ Een goede begeleiding bij
de geboorte is niet alleen
medisch maar ook sociaal.”
MARTINE VANDERKAM
medeoprichtster van Aquarelle,
dienst voor geboortebegeleiding
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KONINGIN MATHILDEFONDS
STEUNT KWETSBARE JONGEREN
Het Koningin Mathildefonds, dat wordt beheerd door de Koning
Boudewijnstichting, zet zich al jaren in voor kwetsbare jongeren.
De Koningin Mathildeprijs 2016 werd in mei door de Koningin op het
Paleis in Brussel uitgereikt aan een tutoringproject van studenten
van de Luikse Hogeschool HELMo en de huiswerkschool Assisa.
De Koningin blijft de laureaten volgen. Op 9 februari 2017 ging Zij op
werkbezoek.
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Pinar Kaylesiz, studente in het tweede
jaar bachelor Menswetenschappen
in HELMo getuigde tijdens het
werkbezoek van de Koningin over
het Tandemproject van HELMo. Het
project wil leerkrachten in spe de
kans geven om samen te werken
met leerlingen uit sociaal kwetsbare milieus, vaak met een migratieachtergrond. Het is voor hen een
manier om clichés en stereotypen
te doorbreken. Voor de tutees is het
een kans om te leren van en met een
jongere die dezelfde taal spreekt en
samen met hen op zoek gaat naar
antwoorden, in plaats van ze te dicteren.

Problemen buiten de les

Pinar had echter geen introductie
nodig tot de leefwereld van haar
tutees. “Ik weet uit eigen ervaring
dat het niet gemakkelijk is. Ik sprak
de taal niet toen ik in het tweede
leerjaar aanpikte en ik kende de cultuur niet. Mijn ouders konden me

niet helpen met huiswerk. Ik voelde
me verloren. Wat de leerlingen van
de huiswerkschool Assisa meemaken, is voor mij niet vreemd.” Ze
weet hoe belangrijk het is dat er ook
oog is voor problemen buiten de les.
“Dat doe ik dus ook met de tutees in
de huiswerkklas. Ik luister naar hen
als ze eerst willen praten over iets
wat op school of thuis gebeurd is.
Daarna gaan we aan het werk. Dan
hebben ze de moed om er tegenaan
te gaan.”

Coach

De studenten hebben niet echt
vaste tutees, omdat vele leerlingen
niet elke week naar de huiswerkklas komen. ”Dit betekent ook dat
je moet leren om je aanpak telkens
opnieuw af te stemmen op de tutee
die je voor je hebt. Ze mogen dan
gelijkaardige problemen hebben,
het zijn allemaal andere persoonlijkheden. Je bent niet alleen tutor, je
bent ook coach en ja, psycholoog.

Het is luisteren, beschikbaar zijn,
begrijpen wat er bij je tutee leeft,
zorgen dat hij/zij echt mee is.”
“Assisa leerde me dat een goede
leerkracht altijd blijft herhalen: “Jij
kan slagen. Ik geloof in jou!” en dat
in alle situaties en aan alle tutees in
moeilijkheden.”

“Assisa leerde mij
om te blijven herhalen:
'Jij kan slagen,
ik geloof in jou!'”
PINAR KAYLESIZ
tutor

MEER INFO?
• De Koningin Mathildeprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor kwetsbare jongeren.
• De oproep ‘Each One, Teach One’ van het Koningin Mathildefonds stond in het teken van tutoring.
• In totaal werden 17 projecten geselecteerd, die samen 151.000 euro kregen. De databank ‘Steun’ van
www.kbs-frb.be geeft achtergrondinformatie bij elke laureaat.
• De oproep ‘Music connects’ ging op zoek naar originele projecten waarbij muziek kwetsbare jongeren troost,
steun of een boost geven. Een jury van deskundigen en een jongerenjury stonden in voor de selectie.
• Op 4 mei 2017 wordt in het Koninklijk Paleis opnieuw de Koningin Mathildeprijs uitgereikt.
• www.koninginmathildefonds.be
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Recente wetgevende initiatieven willen de terugkeer naar de werkvloer na een ziekteverlof
vergemakkelijken. Om dit te doen werken, moeten ook de geesten evolueren. Welke zijn de
hefbomen en de remmen in de ogen van twee sleutelspelers, met name werkgevers en artsen?
De Koning Boudewijnstichting gaat in opdracht van het Riziv op zoek naar hun standpunt.

AAN HET WERK NA ZIEKTE
WERKGEVERS EN ARTSEN DENKEN MEE
François Perl is directeur van de
dienst Uitkeringen van het Riziv.
“België heeft een lagere werkgelegenheidsgraad dan vele buurlanden,
vooral voor werknemers aan het
einde van hun loopbaan. Tezelfdertijd
blijft het aantal personen dat langdurig arbeidsongeschikt is, stijgen. Dit
komt vooral door de scherpe toename van afwezigheden als gevolg
van psychische problemen – in de
eerste plaats burn-outs. Die zijn vandaag de belangrijkste oorzaak van
arbeidsongeschiktheid. Het gaat
vaak om afwezigheden van (zeer)
lange duur. Arbeidsongeschiktheid

heeft zo steeds meer weg van vervroegd pensioen, terwijl veel mensen
mits aangepaste begeleiding zouden
kunnen terugkeren naar hun oude
baan of in een andere baan starten.”
Hoe pak je die terugkeer naar de
werkvloer aan?
François Perl: “Tijd is een doorslaggevende factor. Hoe langer het ziekteverlof duurt, hoe kleiner de kans
is dat iemand opnieuw aan de slag
gaat. Daarom zijn er sinds dit jaar
nieuwe maatregelen van kracht om
sneller te evalueren of iemand die
arbeidsongeschikt is opnieuw aan

het werk kan gaan. Er kan een reintegratietraject op maat worden uitgewerkt, in overleg met de bedrijfsarts en de adviserende arts, met
eventueel deeltijds hervatten van het
werk (met behoud van de uitkering
voor arbeidsongeschiktheid), of professionele heroriëntatie.”
Waarom hebt u een beroep gedaan op
de Stichting?
François Perl: “Het wettelijk kader
is één ding, maar alle betrokken
partijen moeten het systeem ook in
de praktijk doen werken. We wilden
daarom het standpunt kennen van

“De deelnemers aan de rondetafels sturen aan op
een overlegde aanpak, met een bredere waaier aan
formules voor re-integratie op de werkvloer.”
FRANÇOIS PERL
directeur van de dienst Uitkeringen van het Riziv
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twee groepen die van dichtbij betrokken zijn: artsen, zowel huisartsen
als psychiaters en reumatologen, en
werkgevers. Wat is hun ervaring met
het systeem, welke kritiek hebben zij,
welke bezorgdheden? We hebben de
Koning Boudewijnstichting gevraagd
om deze rondetafels te organiseren,
omdat we wilden dat de deelnemers
zich in alle vrijheid en in een neutraal
kader konden uitspreken. Bovendien
werkt de Stichting al lang rond

gezondheid, we hebben al verschillende keren met succes samengewerkt.”
Kunnen we al enkele lessen trekken
uit deze dialoog?
“Het is nog wat vroeg, het proces is
nog bezig. Maar wat me treft wanneer ik de tussentijdse rapporten lees,
is de grote vraag naar meer flexibiliteit en dialoog tussen de medische
wereld en die van de werkgevers. Het

systeem van arbeidsongeschiktheid
en invaliditeit blijkt te rigide, ieder is
op zijn eilandje bezig, zonder de werkelijkheid van de ander te kennen.
De deelnemers aan de rondetafels
sturen aan op een overlegde aanpak,
met een bredere waaier aan formules voor een geleidelijke terugkeer
naar de werkvloer. Dat is een goed
teken, want dat is ook de geest van
de nieuwe wettelijke maatregelen!”

MEER INFO?

• In het tussentijdse rapport ‘Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit: het standpunt van artsen
en werkgevers’ geven artsen en werkgevers enkele denksporen mee voor de hervorming van het systeem van
arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. De werkgroepen identificeerden drie grote lijnen voor een hervorming:
meer flexibiliteit, meer overleg, en responsabilisering van alle betrokken spelers. Het rapport is te raadplegen op
www.kbs-frb.be
• Eerder al bracht de Stichting een rapport uit over de manier waarop mensen die arbeidsongeschikt zijn, worden
gezien door de samenleving: www.kbs-frb.be/nl/framing.htm

GETUIGENIS:
TERUG AAN HET WERK NA BORSTKANKER
Het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning
Boudewijnstichting, wil een breed publiek informeren over alle aspecten
van borstkanker, van onderzoek tot het kwaliteitsvol leven met de ziekte.
En het terug aan het werk gaan na je behandeling tegen kanker.
“Ik werkte als verantwoordelijke in een kinderdagverblijf“, vertelt Els Mannaerts. “Toen ik het verdict borstkanker
kreeg, stortte mijn wereld in, ik ben meteen thuisgebleven. Ik mailde mijn werkgever met het slechte nieuws. Ons
kinderdagverblijf was net overgenomen door een grote vzw, met de nieuwe werkgever had ik geen band. Tijdens
mijn afwezigheid hielden mijn vervangster noch mijn werkgever me op de hoogte van het reilen en zeilen daar,
hoewel ik er zelf om vroeg. Gelukkig hebben de begeleidsters en de ouders me onvoorstelbaar gesteund. Ik ben
hen daar dankbaar voor, want ik was zo bang om ‘vergeten’ te worden.”
“Na de behandeling wilde ik zo snel mogelijk weer aan de slag. Tijdens het eerste gesprek overviel mijn werkgever
me met een voorstel: een nieuwe grote crèche leiden. Op een ander moment in mijn leven was dit een grote kans
geweest, maar nu wilde ik gewoon terug naar mijn eigen ‘crècheke’ en langzaam de draad oppikken. De ziekte had
me onderuitgehaald, mijn zelfvertrouwen stond op een laag pitje. Mijn werkgever begreep niet waarom ik zo’n kans
liet liggen. Een terugkeer naar mijn oude baan zat er niet in. Ik kreeg een puur administratieve baan. Ik werd uit mijn
comfortzone gerukt, zei de adviserend geneesheer, op een moment dat ik die erg nodig had. Hij had gevraagd om
me te laten beginnen in een systeem van twee volledige werkdagen met telkens een rustdag tussen, maar ook
daar werd geen rekening mee gehouden. Vier halve dagen, te nemen of te laten“.
“Ik ben veel te snel opnieuw beginnen te werken. We zijn nu acht maanden verder en ik moet nog elke namiddag bijslapen.
Ik hoop snel weer voltijds aan de slag te kunnen, maar ik moet leren alles tijd te geven. Ik heb lang het gevoel gehad dat
ik tweemaal ‘gestraft’ ben: eerst door de ziekte, dan omdat ik mijn baan kwijt ben. Mijn advies aan borstkankerpatiënten:
hervat het werk niet te snel. Geef jezelf tijd om te bekomen voor je weer in de drukte van je job terechtkomt.”
Dit is een ingekorte versie van de getuigenis van Els Mannaerts. De volledige tekst is terug te vinden op www.pink-ribbon.be.
Lees er ook de ervaringen van andere borstkankerpatiënten over dit thema.
Het Pink Ribbon Fonds steunde een onderzoeksproject over de terugkeer naar de werkvloer na borstkanker. Het project werd
geleid door professor Philippe Mairiaux (ULg) en professor Elke Van Hoof (VUB).
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KINSHASA:

VERPLEEGKUNDIGEN OOK BUITEN HUN UREN IN DE BRES
VOOR TUBERCULOSEPATIËNTEN
Constant Bushiri Assani zag mensen hun bezittingen verkopen om hulp te krijgen voor bepaalde
complicaties van lepra en tuberculose. Mede dankzij het Fonds Jourdain heeft hij daarom in Kinshasa,
samen met collega-verpleegkundigen, een netwerk opgezet dat de draad opneemt waar de officiële,
gratis tuberculosezorg stopt.

“ Momenteel helpen we in Kinshasa een 80-tal
tbc-patiënten. Mensen die er anders alleen
zouden voorstaan.”
CONSTANT BUSHIRI ASSANI
voorzitter van RIAPED
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Overdag zijn de verpleegkundigen van RIAPED, het ‘Réseau des
Infirmiers Amis du Père Damien’, aan
de slag in de officiële lepra- en tuberculosecentra en in andere gezondheidsinstellingen in Kinshasa. “We
stelden echter vast dat er hiaten
zaten in de zorg voor bepaalde
lepra- en tuberculosepatiënten”,
vertelt Constant Bushiri Assani,
voorzitter van RIAPED. “Kinderen
jonger dan 14 jaar bij wie tbc de ruggengraat heeft vervormd. Soms zijn
ze ook verlamd en kunnen ze niet
naar een gespecialiseerd centrum.
Daarnaast zijn er ook bedlegerige
zieken met lepra en vaak met herhaaldelijk behandelde of multiresistente tuberculose.”
“Door bepaalde complicaties die
met de ziekte gepaard gaan hebben
sommige zieken extra zorg nodig.
De overheid geeft gratis geneesmiddelen voor lepra en tbc, maar
voor extra zorg moeten patiënten
betalen. Dit leidt tot schrijnende
toestanden. Ik heb mensen gezien
die hun goederen of machines en
soms zelfs hun huis verkochten om
hun kind, hun echtgenoot of andere
familieleden te helpen. En wie niets
kon verkopen, stond machteloos.”

Kwaliteitsvolle zorg geven

“We konden die mensen niet aan
hun lot overlaten. ’s Avonds na onze
werkuren en tijdens het weekend
doen we de ronde in enkele stadswijken om deze patiënten bij te
staan. Als er nieuwe gevallen opduiken, bekijkt een commissie of de
opgespoorde patiënten zorg nodig
hebben. Als dat zo is, geven wij hun
uitgebreid advies op maat en de
nodige medische zorg.”
“Voor kinderen jonger dan 14 jaar
met tuberculose die de botten aantast, kunnen we het grootste verschil maken. Als de ziekte nog niet
te ver gevorderd is, brengen we
hen naar een kliniek waar de wervelkolom vastgezet wordt met een
gipsverband. Wij betalen alle kos-

ten.” Om de drie maanden wordt de
toestand geëvalueerd. “Soms blijft
het gips dan nog eens drie tot zes
maanden langer, naargelang de
ernst van de misvorming. Nadien
kunnen deze kinderen in 80 procent
van de gevallen redelijk tot gewoon
functioneren.”
“Bij bedlegerige volwassen patiënten gaan we bij hen thuis om
hun de nodige zorg en soms ook
de geneesmiddelen tegen lepra en
tuberculose toe te dienen. Zo vermijden we dat de patiënten daarvoor
kinesisten en andere verpleegkundigen moeten betalen. We verzorgen
ook doorligwonden, betalen voor
bijkomende onderzoeken of voor
extra medicatie om ongewenste bijwerkingen tegen te gaan. Bij mensen die niets te eten hebben, zorgen
we elke dag voor een kleine maaltijd.
Dat is nodig nadat ze de geneesmiddelen hebben ingenomen.”

Opsteker voor verpleegkundigen

Al deze zorg kan RIAPED gratis
aanbieden, onder meer dankzij het
Fonds Jourdain dat door de Koning
Boudewijnstichting wordt beheerd.
De steun van het Fonds Jourdain
is volgens Constant ook een opsteker voor de verpleegkundigen. “Wij
tonen dat verpleegkundigen die
mensen verzorgen, er alles aan
doen om de levenskwaliteit van hun
patiënten te verhogen.”
RIAPED kreeg al erkenning voor zijn
werk via zijn partnerschappen met
de Damiaanactie, de pediatrische
dienst van Kimbondo in Kinshasa
en de Nationale Programma’s
voor de bestrijding van Lepra en
Tuberculose.
Om de vereniging nog te versterken en te helpen verder te professionaliseren, heeft de Koning
Boudewijnstichting een Congolese
consultant ter beschikking gesteld.
Die moet RIAPED ook helpen om de
werking verder uit te breiden naar
het binnenland.

MEER INFO?
Fonds Jourdain: medische hulp in het Zuiden: www.goededoelen.be

NIEUWE
FONDSEN

Filantropen blijven zich engageren,
onder meer door een Fonds op te
richten onder de vleugels van de
Koning Boudewijnstichting.

• Het Victorfonds steunt projecten die
leesplezier stimuleren bij kinderen en
tieners.
• Het Lucie en Monique Louettefonds
ondersteunt medisch-wetenschappelijk
onderzoek in de strijd tegen leukemie en
helpt arme of zieke kinderen in de hele
wereld.
• Het Fonds Marie Moulliard helpt mensen die lepra of tuberculose hebben,
mensen met een beperking of slachtoffers van natuurrampen.
• Het Fonds Georgette Vanderschelden
financiert projecten over kindermishandeling.
• Het Alcuinfonds voor onderwijs steunt
educatieve initiatieven in België en
Europa.
• Het Alberte Delferrièrefonds financiert
medisch-wetenschappelijk onderzoek
rond kinderkanker. Het steunt ook projecten rond drinkbaar water voor kinderen in Congo en Haïti.
• Het Anne-Joseph Galerfonds wil
morele en materiële hulp bieden aan
geïsoleerde of kansarme ouderen in de
streek van Ohey.
• Het Fonds Lea en Jean-Louis steunt
vernieuwende onderzoeksprojecten in
de strijd tegen (borst)kanker, en projecten die slechtzienden helpen in de
Luikse regio.
• Het Fonds Monique Declercq steunt
medisch onderzoek naar verschillende
dodelijke ziekten.
• Het Fonds Bonmariage de Bouyalski
ondersteunt medisch-wetenschappelijk
onderzoek naar degeneratieve hersenziekten.
• Het Lisafonds financiert onderzoek
naar kanker en helpt mensen met een
visuele handicap.
• Het Sillonfonds voor kunst ondersteunt
kwaliteitsvolle culturele en artistieke
animatie in de provincie Luxemburg.
• Het Marie Parisfonds wil kansarme kinderen helpen die aan hun lot zijn overgelaten, evenals behoeftige ouderen.
MEER INFO:
www.kbs-frb.be,
rubriek Centrum voor Filantropie
www. goededoelen.be
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Et cetera...
BELvue drukst bezochte museum
tijdens Museum Night Fever
Wie zich wilde onderdompelen in het Belgisch gevoel tijdens de
Museum Night Fever in Brussel, kon terecht in het gloednieuwe
BELvue museum. Het was er al België wat de klok slaat.
Op het programma stonden concerten, een Belgendoos vol
jonge artiesten van Art-T-School die hun inspiratie haalden uit
de permanente tentoonstelling, en een levensgroot tijdlijnspel
georganiseerd door de studenten van de spelletjeskring van de VUB.
In totaal namen 9800 mensen deel aan deze museumavond, waarbij
23 Brusselse musea voor de tiende keer al ’s avonds de deuren
opengooiden voor spektakel en plezier.
Meer info: www.belvue.be

Stichting herdenkt vicevoorzitter
Luc Coene
De Koning Boudewijnstichting moest in januari niet alleen afscheid
nemen van haar erevoorzitter Herman Vanden Berghe (zie pagina 3),
maar ook van Luc Coene, minister van Staat en eregouverneur van
de Nationale Bank, maar voor de Stichting ook vicevoorzitter van
de raad van bestuur van 2012 tot 2015. Luc Coene maakte al sinds
2008 deel uit van diezelfde raad van bestuur. Met groot respect
herdenkt de Stichting een man die zeer betrokken was bij haar
werking. Hij had niet alleen oog voor het financieel beheer, maar ook
voor acties die het verenigingsleven steunen en voor het stimuleren
van talent in onze samenleving.

Jonge sociale ondernemers
van IDCity ontmoeten elkaar
Op 8 maart organiseerde het Prins Filipfonds, dat wordt beheerd door de
Koning Boudewijnstichting, een ontmoeting tussen de laureaten van IDCity
2016. Koning Filip was aanwezig op deze ontmoeting. ‘IDCity, Your City,
Your Ideas’ is een wedstrijd voor jongeren van 18 tot 25 jaar die dialoog en
solidariteit in hun stad, gemeente of wijk stimuleren. Origineel aan IDCity
is dat per stad de kandidaten zelf de laureaten kiezen. In 2016 kregen acht
jonge sociale ondernemers uit Mechelen, Charleroi en Schaarbeek financiële steun en begeleiding om hun idee uit te voeren. De volgende campagne
van IDCity, ‘Your City, Your Ideas’, gaat van start in mei in Kortrijk en doet
Verviers en Dison aan in de herfst. Begin 2018 komt ze dan naar Brussel.
Meer info: www.idcity.be

De Koning Boudewijnstichting dankt de Nationale Loterij en alle schenkers voor hun gewaardeerde steun.
Deze driemaandelijkse nieuwsbrief ‘Blikveld’ verschijnt in het Nederlands en Frans. U kunt hem nalezen op www.kbs-frb.be. Daar kunt u zich abonneren op een digitale of
papieren versie. U kunt ook bellen 02-500 45 55 of mailen publi@kbs-frb.be
Twee keer per jaar verschijnt onze international newsletter. En een tweewekelijkse e-news houdt u op de hoogte van al onze activiteiten. Vanzelfsprekend zijn alle
abonnementen op onze nieuwsbrieven gratis.

