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ze hebben een compagnon de route nodig die als rode veilige draad aanwezig is vanuit een warme nabijheid.  
Een compagnon die hen sterker maakt, in hen gelooft, hen vleugels geeft … maar vooral iemand die hen 
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Brief aan jou, lieve lezer  
  
 

Op vandaag  bestaan er talloze vragenlijsten  
of eenvoudige quizzen over welke partner bij 
je past, of wat voor type mens je bent.  

Zo bestaat er ook een uiterst eenvoudige quiz 
op de Engelstalige website Buzzfeed, die ik 
toevallig tijdens het scrollen vond.  
De quiz laat je meten hoe geprivilegieerd je 
bent.  
Op zich is het simpel: je moet ieder onderdeel 
aanvinken dat toepasselijk is op je leven. Ik 
heb ze tot het einde ingevuld, maar stokte bij 
de laatste twee puntjes: 
  

Ik staarde er even naar: ik wou ze zo graag 
aanduiden. Maar het lukte niet ... 
  
Uiteindelijk  heb ik de quiz afgerond, met 
tranen in mijn ogen, zonder die twee 
gevoelens aan te vinken... 
Omdat ik besef dat ik me helemaal niet veilig,  
vrij of gelukkig voel. 
  
Enige vorm van jaloersheid stak dan ook de 
kop op omdat er wel burgers zijn die dit 
kunnen aanvinken.  
Maar vooral ben ik echt boos, want ik koos niet 
voor mijn situatie.  

Het overkwam me, ook al gelooft geen mens 
me als ik dit zeg... 
  
Dus ja, wat ben ik toch jaloers op iedereen die 
zich wel veilig of vrij kan voelen.  
Maar vooral ben ik boos dat ik zo jaloers ben 
op hen .... 
  
Want op de één of andere manier lijkt het 
alsof ik verdwaal in een doolhof waar de 
uitgang onmogelijk te vinden is.  
Het is alsof ik op zoek ben naar het onvindbare 
paradijs waar het echt menswaardig leven is, 
terwijl ik overleef in een smeulende chaos. 

Op zich wil ik niet behoren bij de 1% rijksten, 
maar ik wil hebben wat we een "menswaardig 
leven" noemen. Het lijkt mij geen grote luxe, 
maar gewoon een warm nest, rust in mijn 
hoofd, weinig muizenissen en een veilige 
haven . 

Door jaren te overleven als een soort van 
onkruid,  ben ik meer en meer ervan 
overtuigd dat iedereen goed kan zijn, in 
een wereld waarin het zien van onrecht 
een keuze is.  
  
En ja ik weet, dat het makkelijker is om 
van ons weg te kijken, in plaats van naar 
de smeulende chaos te waarin we ons 
bevinden.  
Het niet meer willen zien van de 
uitzichtloosheid van de ander is precies 
het nieuwe goed geworden. 
  
Daarom ben ik er dan ook van overtuigd 
dat er helemaal geen strijd meer gaande is 
tussen goed en kwaad.  
Er is een strijd gaande tegen het zien van 
onrecht.  
Goed en kwaad zijn dan ook volgens mij 
termen die alleen zouden kunnen bestaan 
in een wereld zonder onrecht.  

En hoe spijtig het ook is, in een dergelijk 
wereld leven we niet anno 2022.  

Het blijft nog steeds het onvindbare 
paradijs voor veel burgers en ook voor 
mezelf.  

Want als ik naar mijn leven kijk, stel ik vast 
dat ik niet de luxe heb of de keuze heb om 
zelf te bepalen of ik onrecht wil zien. 
  
Want als een dief in de nacht klopt het bij 
me aan, het verlamd me gewoon en zorgt 
voor onrust en frustraties. 

"I FEEL FREE' 
 'I FEEL SAFE'

En wie kan hier nu tegen zijn  
of mij die dromen niet gunnen? 



Immers meer en meer stel ik vast met 
heel wat andere kwetsbare burgers,  
dat onze grondrechten/mensenrechten 
onder druk komen te staan en worden 
we geconfronteerd met de taal van 
verdeeldheid, uitsluiting, angst en zelfs 
haat.  

Het wordt een verhaal doorspekt van  
WIJ tegen ZIJ.  
Het lijkt zelfs soms of onze samenleving 
hieraan went en dat dit het nieuwe 
normaal wordt.  
  
  

Het kan toch niet normaal worden 
gevonden dat mensen zoals ik worden 
uitgesloten of dat mensenrechten 
worden opzijgezet, als dat even beter 
uitkomt.  
  
Dat onze democratische rechtstaat 
wordt aangetast die we samen hebben 
opgebouwd en waar we allemaal zo 
enorm veel baat bij hebben. 
  
Misschien is die rechtstaat en onze 
rechten en vrijheid, zo vanzelfsprekend 
dat we het belang ervan niet meer altijd 
meer zien.  

Of misschien zien we het belang ervan 
niet meer van in omdat we onze ogen 
sluiten voor het onrecht.  

Toch moeten we in actie schieten, en 
onze ogen openen.  
  
Want het is meer dan vijf voor twaalf! 
  
We hebben dus geen keuze om samen 
NIET te gaan voor een andere 
samenleving. 
  
Ik ben er namelijk van overtuigd dat 
ieder van ons in een land wil wonen waar 
mensen zich bekommeren om anderen 
die het moeilijk hebben ook al is die 
andere ver weg. 
  

Bovenal maakt het me buitengewoon BANG ... 

  
Meer nog ik wil in een land leven waar 
stelling wordt genomen tegen armoede, 
discriminatie en uitsluiting, waar niet 
wordt weggekeken  als mensen 
onrechtvaardig behandeld worden.  
  
Een land waar verschillen van inzicht met 
passie, maar ook met respect voor het 
recht van anderen op het uiten van hun 
mening worden bediscussieerd. 
  
Het is dan ook onze morele plicht om 
voluit te gaan voor een warmere 
samenleving dan diegene die we kennen 
op vandaag.  
  
Als we niet willen verder verglijden, dan 
moeten we van ons laten horen.  
In gesprekken, in dialoog, op alle 
mogelijke fora voluit blijvend kiezen voor 
de garantie van mensenrechten en 
blijven aankaarten dat armoede niet 
moet worden bestreden, maar ten alle 
tijd moet worden voorkomen, met een 
degelijke bescherming.  
  
Meer nog armoede zou illegaal moeten 
worden verklaard , want ze heeft geen 
enkele bestaansreden. 
  
Er ligt dus nog werk op de plank voor ons 
allemaal. 
We hebben allemaal een ROL te spelen.  
  
Kan ik dan ook op JOU rekenen om 
samen met ons het verschil te maken? 
  
 Liefs,  
 G.

Daar ben ik om bezorgd

EN JA, IK OOK!





WIEDER SCHUDT WAKKER - HOUDT WAKKER 
Beste lezer, 

Vandaag zijn we hier samen om Wieder te 
vieren. Al 20 jaar maakt Wieder in Brugge 
mee het verschil voor mensen in armoede én 
door mensen in armoede.  
Natuurlijk zouden we waarschijnlijk allemaal 
liever zien dat armoedeverenigingen zoals 
Wieder overbodig zouden zijn omdat de 
armoede verdwenen is. Jammer genoeg is 
dat nog niet het geval. 
  
Maar, waar zit dan die meerwaarde van 
Wieder?  
Voor mij is ‘participatie’ het kernwoord.  
  
Participatie kent verschillende 
verschijningsvormen, maar in allemaal komt 
het belang van Wieder naar voor.  
  
Participatie is het kunnen ‘deelnemen aan’. 
Armoede werpt drempels op om deel te 
kunnen nemen aan activiteiten, aan 
verenigingen, aan cultuur, aan jeugdwerk … 
kortom aan de samenleving. Een vereniging 
als Wieder probeert die drempels af te 
breken. Door zelf een alternatief te bieden, 
activiteiten te organiseren, 
ontmoetingskansen te bieden of door samen 
te werken met partners om de drempels 
daar af te breken of minstens te verlagen. 
  
Participatie is ook het ‘mee vorm geven aan 
iets’, een stap verder dan het enkel kunnen of 
mogen deelnemen. Dat geldt dan voor wat 
er in de vereniging gebeurt, het gaat niet 
alleen over een vereniging voor mensen in 
armoede, maar een vereniging door mensen 
in armoede. Maar dat geldt ook voor wat er in 
de samenleving gebeurt, in je buurt, in 
Brugge, in Vlaanderen en in België.  
  
  
Waarom vind ik participatie zo belangrijk?  
Omdat het ons mens maakt tussen en met 
andere mensen. 
Het geeft voldoening anderen te ontmoeten, 
het geeft voldoening om samen iets te 
kunnen verwezenlijken. 
Om gehoord te worden,niet uit liefdadigheid 
maar omdat je stem ertoe doet 

Als mens en als minister ondervind ik, die 
zelf gelukkig nooit armoede moest ervaren, 
ook de meerwaarde daarvan. Ik wil een 
bondgenoot zijn van mensen in armoede, 
maar ben me zelf ook bewust van de blinde 
vlekken die ik heb.  
Daarom ga ik graag in gesprek met 
‘ervaringsdeskundigen’ of dat nu over 
armoedebestrijding gaat of over mijn 
bevoegdheid jeugd. 
  
Vandaag viert Wieder hun 20 jarig bestaan. 
Jullie kunnen met trots terugkijken en vol 
verwachting vooruit kijken. Brugge is mee 
onder impuls van Wieder een dialoogstad.  
Het stadsbestuur erkent en honoreert de 
waarde van participatie. In Vlaanderen is 
Wieder een van die verenigingen die ervoor 
zorgt dat mijn collega’s en ik op tijd en 
stond bevraagd worden op ons beleid.  
  
Maar, misschien wel boven alles, heeft 
Wieder in de 20 jaar het verschil kunnen 
maken voor heel wat mensen in armoede. 
Mensen opnieuw geloof doen krijgen in 
zichzelf, mensen opnieuw aansluiting laten 
vinden bij de samenleving, mensen 
opnieuw te laten dromen over de toekomst.  
  
Dat maakt van Wieder zo’n bijzondere plek, 
20 jaar geleden, gisteren, vandaag en 
morgen.  
  
Proficiat! 

Benjamin Dalle, Vlaams minister voor 
Brussel, Jeugd, Media en 
Armoedebestrijding



Beste lezer,  

'Wieder’… het is een West-Vlaams woord dat 
buiten de provincie waarschijnlijk 
wenkbrauwen doet fronsen.  
  
Het betekent ‘Wij’,  
maar dan niet in een wij/zij verhaal,  
wat de sterkte van vzw Wieder benadrukt.   

Wieder is een vereniging die opkomt voor 
haar mensen en hen een stem geeft. Samen 
de strijd aangaan tegen het onrecht dat 
armoede is. Niet tégen het lokaal en 
bovenlokaal beleid of tégen burgers of 
organisaties, maar in het samen zoeken naar 
oplossingen.  
Wieder vertrekt altijd vanuit de ervaringen van 
mensen in armoede zelf. Daar staat Wieder 
voor en ik wil graag die samenwerking in 
Brugge ook zo warm houden.  

“Wieder zien nie akkoârt”.  
 “We zijn niet akkoord met hoe het loopt”.  

Ook dat heb ik de voorbije 20 jaar vaak 
gehoord.  
  
Wieder durft aan te kaarten waar het scheef 
loopt of toch wat beter kan.  
  
Geen protest om het protest, maar telkens een 
uitnodiging om te zoeken naar hoe het dan 
beter kan.  
  
Daarvoor neemt de vereniging haar 
medeverenigingen in Brugge stevig onder de 
arm.  
  
Het is de kracht van Wieder om op te komen 
voor de meest kwetsbare Bruggelingen, ook 
diegenen die we niet zien en horen.   

 

Wieder schudt wakker, houdt ons wakker.  
  
Ik denk aan de problematiek van de dak- en 
thuislozen die ook hier in Brugge aanwezig is. 
De daklozentelling die onlangs gehouden 
werd, zal ons cijfers geven om een plan te 
ontwikkelen dat hopelijk leidt tot wat groep 
Brugge zich voorneemt: Niemand slaapt op 
straat.  

Wieder heeft er 20 jaar werking op zitten en 
ik hoop dat de vereniging nog lang kan 
voortwerken, samen met de andere 
verenigingen, via Brugge Dialoogstad en dus 
ook met het lokale bestuur.  
Er ligt nog werk op de plank. Het verder 
uitbouwen van outreachend werk 
bijvoorbeeld. Om mensen te bereiken die zelf 
de weg naar de hulpverlening niet vinden. 
Maar ook om jongeren te bereiken die tussen 
de mazen van het net doorglippen.   

Wieder, voor mij is dat ook echt ‘wij samen’: 
de verenigingen, het hele middenveld, de 
hulpverlening  
en het bestuur.   

Proficiat met alles wat jullie tot nu toe 
bereikten en heel veel succes verder in de 
toekomst.  
Maar vooral: tot ziens.  
  
Dirk De fauw, Burgemeester Brugge



ONS VERHAAL
WIE IS VZW WIEDER 
Vzw Wieder is erkend door de Vlaamse 
gemeenschap als vereniging waar armen het 
woord nemen binnen het armoededecreet, 
waardoor we werken rond de  zes  
vooropgestelde criteria vanuit de Vlaamse 
regering. 
  
Centraal staan bij vzw Wieder de kwetsbare 
burgers zelf.   
Helemaal in lijn met het concept van de 
menselijke waardigheid om personen in armoede 
te behandelen als autonome burgers met het 
nodige respect voor hun recht om eigen 
beslissingen te nemen.  
Kortom zoals de draad van Ariadne, die ons helpt 
een weg te vinden in het doolhof van het 
leven.  Dit is wat vzw Wieder wil betekenen voor 
kwetsbare burgers. 

ORGANISATIE VISIE 
Doorheen de jaren hebben vleugels, vogels, 
alsook het verhaal van de ‘rode’ draad van Ariadne 
de symbolische fundamenten geweest van onze 
organisatievisie of onze visie over hoe wij denken 
dat werken met kwetsbare groepen werkt.  
Kwetsbare burgers zijn meesters in overleven en 
hebben geen betutteling of bepampering nodig, 
ze hebben een compagnon de route nodig die als 
rode veilige draad aanwezig is vanuit een warme 
nabijheid.  
  
Een compagnon die hen sterker maakt, in hen 
gelooft, hen vleugels geeft … maar vooral iemand 
die hen uitdaagt om opnieuw te vliegen.  
In de wetenschap dat de draad hen opnieuw 
brengt naar het veilige nest, waar ze even kunnen 
verpozen, maar zodra ze aangesterkt zijn opnieuw 
worden uitgedaagd om te vliegen. 

DOELSTELLING ORGANISATIE 
Het objectief van onze organisatie is om 
naast invulling te geven aan de 6 criteria 
waaraan een erkende vereniging waar 
armen het woord nemen moet voldoen, 
in Brugge outreachende en 
geïntegreerde acties/interventies op te 
zetten om onderbescherming of het niet 
opnemen van rechten tegen te gaan voor 
de zogenaamde ‘zorgmijders’.  
Die mits bijkomende laagdrempelige 
ondersteuning potentieel terug 
geïntegreerd kunnen worden in de 
maatschappij en voor wie het bestaande 
aanbod vanuit dienst/hulpverlening een 
voldoende duurzame oplossing zou 
kunnen bieden.  
Dit aanvullend spoor draagt bij aan het 
algemeen verbeteren van de 
dienstverlening en de toegankelijkheid 
ervan, naast het noodzakelijke 
aanspreekpunt/luisterend oor. 
Aanvullend proberen we door deze 
methode ook een antwoord te bieden op 
de uitdagingen waar de doelgroep & het 
middenveld mee geconfronteerd 
worden. 
... 
ONS VERHAAL DOOR DE OGEN VAN ... 
Naar aanleiding van 20 jaar Wieder, lieten 
we 20 burgers vanuit beleid, middenveld 
hun ongezouten mening geven over 
onze organisatie. 
  
Benieuwd naar hun mening? 
  





WAAROM 20 JAAR VIEREN...
Na twintig jaar werkzaamheid is het moment 
aangebroken om te reflecteren.  
Centraal staan bij deze reflectie de 
grondrechten en de vaak nog onoverwinbare 
drempels die kwetsbare burgers ervaren bij 
de realisatie van deze rechten.  
  
Want bij een democratische rechtstaat horen 
grondrechten, ook voor kwetsbare burgers.  
  
Meer nog: die zijn in ons land in de grondwet 
vastgelegd. 

Maar hoe staat het na 20 jaar Wieder met 
onze grondrechten? 
Spannen de overheden zich voldoende in 
om de rechten van alle burgers te 
beschermen? 
Moeten wij ons zorgen maken als het gaat 
om onze grondrechten? 
En of je in de goede richting werkt? 
Welke rol spelen verenigingen waar armen 
het woord nemen – zoals Wieder- in de 
bescherming van de rechten van de meest 
kwetsbare burgers.

We beseffen dat het zelfs na 20 jaar als 
armoedeorganisatie vaak nog een zoeken is 
naar de juiste antwoorden of de juiste keuzes.  
  
Want niet iedereen begrijpt bijvoorbeeld 
hetzelfde onder de woord ‘grondrechten’  
 & ‘armoedebestrijding’.   
  
Met dit colloquium willen we dan ook samen 
met verschillende deskundigen inzoomen op 
deze kwesties en uiteraard terugblikken op 
wat er de voorbije 20 jaar werd gerealiseerd, 
maar ook vooruitblikken. 
  
WAT ZIJN ONZE SOCIALE GRONDRECHTEN 
  
Sinds 1994 bevat de Belgische grondwet een 
bepaling van de Sociale Grondrechten van de 
Belg.   
  
Sociale grondrechten onderscheiden zich van 
de klassieke grondrechten doordat ze niet 
direct afdwingbaar zijn.  

De sociale grondrechten erkennen dat 
iedereen recht heeft op een menswaardig 
leven en vereisen dat de overheid actief 
optreedt. Deze grondregels zijn dan ook 
richtinggevend voor het beleid. 
  

De sociale grondrechten zijn opgenomen in 
artikel 23 en artikel 24. 
  
Art. 23. Ieder heeft het recht een 
menswaardig leven te leiden.
  
Die rechten omvatten inzonderheid: 
  
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze 
van beroepsarbeid in het raam van een 
algemeen 
werkgelegenheidsbeleid dat onder meer 
gericht is op het waarborgen van een zo 
hoog en stabiel 
mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op 
billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke 
beloning, als mede het recht op informatie, 
overleg en collectief onderhandelen; 
  
2° het recht op sociale zekerheid, 
bescherming van de gezondheid en sociale, 
geneeskundige en 
juridische bijstand; 
  
3° het recht op een behoorlijke 
huisvesting; 
  
4° het recht op de bescherming van een 
gezond leefmilieu; 
  
5° het recht op culturele en 
maatschappelijke ontplooiing. 
  
Art. 24 
§ 1. Het onderwijs is vrij; elke preventieve 
maatregel is verboden; de bestraffing van de 
misdrijven wordt 
alleen door de wet of het decreet geregeld. 



Vanuit VZW WIEDER maken we gebruik van volgende vertaling van  de sociale grondrechten:  

het recht op: erbij horen, toegankelijke hulp/dienstverlening, cultuur en vrije tijd, onderwijs, 
arbeid, inkomen en sociale zekerheid, huisvesting, gezond leefmilieu, gezondheid en bijstand. 
  
  
Enkele voorbeelden ter verduidelijking: 

Recht op erbij horen.  
Vb. mensen in armoede mogen mee beslissen hoe het beleidsplan voor de volgende legislatuur 
eruit ziet, ervaringsdeskundigen worden ingeschakeld in diverse organisaties 
  
Recht op cultuur en vrije tijd.  
 Vb. vakantieparticipatie, deel kunnen nemen aan sportactiviteiten (door financiële 
ondersteuning), via de verenigingen waar armen het woord nemen (ontspannings)activiteiten 
bekend maken 
  
Recht op onderwijs.  
 Vb. de juiste studierichting kunnen volgen, een studietoelage ontvangen om school te kunnen 
lopen, een duidelijk prijskaartje bij elke school 

Recht op arbeid.  
 Vb. hogere minimumlonen, waardering en erkenning van 
vrijwilligerswerk, hulp bij het vinden van betaalbare kinderopvang voor werkenden 
- 
Recht op inkomen en sociale zekerheid.  
 Vb. een menswaardig leefloon, iedereen ontvangt dezelfde basissteun bij ziekte 

Recht op behoorlijke huisvesting.  
 Vb. elektriciteit, gezonde woning, betaalbare woning, de woning is aangepast aan de specifieke 
noden van de bewoners 

Recht op bescherming van een gezond leefmilieu.  
 Vb. veilige buurt, gezonde wijk 

Recht op bescherming van de gezondheid.  
 Vb. de overheid neemt maatregelen om 
oorzaken van ongezondheid zoveel mogelijk weg te nemen, voorlichting om mensen te 
helpen hun eigen gezondheid te bewaken 

Recht op sociale, geneeskundige en juridische bijstand.  
Vb. gratis juridische bijstand, budgetbeheer en schuldbemiddeling, toegankelijke hulpverlening 
  
De voorbije 20 jaar kwamen bovenstaande grondrechten veelvuldig aan bod in onze 
thematische werkgroepen, dialoogmomenten, formele en informele momenten met kwetsbare 
burgers.  
  
Anno 2022 blijven we versteld staan dat deze evidente rechten, vaker uitzondering zijn dan 
regel. 
  
Hoog tijd, dus voor verandering! 
 





PROGRAMMA 
13h45 – 13h55 
  

14h00 – 14h15 
  
  
14h15 – 14h30 
  

14h30 – 15h15 
  
  
15h15 – 15h30 
  
  
15h30 – 16h15 
  
  
  
  
16h15 – 16h30 
  
  
16h30 – 16h40 

16h40 – 17h00 
  
  
  
  
17h00 – 18h00 

 Onthaal 
  
  
Verwelkoming coördinator vzw Wieder Pascale Cockhuyt 

 Fly, Phoenix, Fly – 2O jaar vzw Wieder gezien door verschillende blikken 

 Key -note spreker – Belang van grondrechten – dhr. Koen Hermans  

  
We hebben humor nodig in tijden van crisis – Veerle Malschaert - Vlaams 
actrice en comédienne 
  
Panelgesprek met verschillende vertegenwoordigers die voeling hebben 
met het thema; Heidi Degerickx  & Cindy Van Geldorp( Netwerk tegen 
armoede ), Shirley Ovaere ( VVSG ), Luc Kupers ( EXCELLO.net/ VIEWZ),  
Cies Gysen ( GD&A – advocaten) 

We hebben humor nodig in tijden van crisis deel 2 – Veerle Malschaert - 
Vlaams actrice en comédienne 

Reflectie vanuit lokaal bestuur schepen Pablo Annys 

Slotwoord door Vlaams minister Benjamin Dalle, bevoegd voor 
armoedebestrijding + opening tentoonstelling ‘Vuurvogels’ ( THEMA: 
MENSENRECHTEN/ MENSWAARDIG BESTAAN) door Michel Deveen & 
kwetsbare burgers 

Receptie 



WIE WAKKERT HET VUUR AAN ...

"We moeten ageren, actievoeren en politiseren. 
 Maar wel op een manier die deuren opent. 
 Dat is een grote uitdaging "- Koen Hermans 
  
Professor Koen Hermans (LUCAS, KULeuven) laat zijn licht 
schijnen op de vraag of onze grondrechten anno 2022 in 
gevaar zijn. 
  
Koen Hermans is docent sociaal werk en sociaal beleid aan 
de KU Leuven en projectleider bij LUCAS KU Leuven. In zijn 
onderzoek focust hij op de organisatie van de zorg aan en 
ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen in de 
samenleving. 
  
Nu inspireert en motiveert hij velen. Koen is een 
begeesterende spreker met kennis van zaken. Hij geeft 
mensen een stip aan de horizon, en biedt out of the box en 
inspirerende tips op het gebied van sociaal werk en sociaal 
beleid.  
  

  
  
  
 

Cies Gysen studeerde in 1992 af als Licentiaat in de Rechten en 
behaalde vervolgens diploma's in de specialisatieopleiding 
Internationaal en Europees Recht (1993) en in de grondige 
aanvullende studie Overheidsmanagement en Bestuurskunde 
(1997). In 1999 volgde hij de HIVA-vorming Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw.  
Na drie jaar werkzaam te zijn geweest voor de Europese 
commissie als extern wetenschappelijk medewerker, startte Cies 
Gysen samen met twee andere partners in 1996 een 
advocatenkantoor gespecialiseerd in administratief recht. In 2002 
startte Cies Gysen het advocatenkantoor GD&A Advocaten te 
Mechelen. Vandaag zorgt hij voor algemene inhoudelijke back-up 
en is hij Managing Partner/CEO. 

Cies verzorgde talrijke seminaries, studiedagen en colloquia 
omtrent overheidsopdrachten, publiek private samenwerking, 
ruimtelijke ordening, gemeenterecht, verzelfstandiging, 
milieurecht, Europees recht en fiscale procedure. 
  
Cies is een een onvervalste verhalenverteller die de toeschouwer in 
een meeslepend parcours weet te begeesteren voor de wondere 
wereld van justitie, van trends en toekomstverwachtingen, van wat 
is en wat zou kunnen zijn. 
 





Maak kennis met Luc Kupers, vicevoorzitter van EXELLO.net, lid van ESN, redactielid VIEWZ, 
en adjunct-algemeendirecteur van Gent, zijn home town in België.  
Voordat hij deze functie op zich nam, was Luc jaren OCMW secretaris in Hasselt en vervolgens 
in Gent.  
In zijn huidige rol als adjunct-algemeendirecteur heeft Luc onder zijn vele taken de 
overkoepelende verantwoordelijkheid voor netwerken en internationale samenwerking. 

Als adjunct-algemeendirecteur is Luc er trots op dat sociale inclusie een van de belangrijkste 
thema's is die het lokale beleid van Gent sturen. Hij vertelt over een goed geïmplementeerd 
steunstelsel van de federale staat dat extra financiële hulp biedt aan mensen in nood. Dit blijkt 
een effectieve ondersteuning te zijn om mensen uit extreme armoede te halen. Het belang 
van deze praktijk blijkt vooral uit de hoge concrete resultaten bij het dichten van de 
armoedekloof. 

Waardigheid en respect zijn de kernwaarden die in deze specifieke praktijk worden 
gepromoot. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan en dit kan worden gegarandeerd 
door mensen in kwetsbare posities financiële steun te bieden om voedsel, huisvestingskosten, 
onderwijs en de middelen om hun kinderen groot te brengen te betalen. 
  
Met zijn meer dan dertig jaar nationale /internationale ervaring en werkervaring doorheen 
Europa,  voelt Luc zich in het welzijnslandschap als een vis in het water. Hij heeft een breed 
netwerk en zoekt in zijn contacten altijd naar verbinding – ‘search for common ground’. Gelijke 
kansen voor iedereen lopen als een rode draad door zijn carrière.  

Door zijn grote en brede kennis en ervaring is Luc  in staat een unieke inkijk te geven in de 
wereld van zorg & welzijn. Hij  is een man met een missie die enorme energie uitstraalt en 
steeds opnieuw weet te inspireren.

WIE WAKKERT HET VUUR AAN ...
”Meer dan ooit hebben we de morele plicht om te geloven 

 in de maakbaarheid van de samenleving.  �
 We moeten durven dromen, want de antwoorden 

 op de  uitdagingen van vandaag zullen niet deze van gisteren zijn.”

Bart Martens in “Nieuw land in zicht: Sociaaldemocratische kompas voor de 21ste eeuw”, 2009



Heidi Degerickx werkt als coördinator voor het Netwerk tegen 
Armoede. Je zou Heidi kunnen omschreven als een wervelende 
spraakwaterval met kennis van zaken. Ze heeft de afgelopen 20 
jaar een uitgebreide expertise opgebouwd m.b.t. structurele 
armoedebestrijding. Van 2000 tot 2013 was ze werkzaam in de 
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst.  
Van 2014 tot 2020 heeft ze aan Universiteit Gent gewerkt als 
assistent aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek.  
Ze publiceerde er een historisch doctoraat, over wat het betekent 
om “stem te geven aan mensen in armoede” vanuit de 
verenigingen waar armen het woord nemen. Haar visie straalt 
kracht uit, maar ook een sterk uitgesproken engagement om 
samen met mensen die (over)leven in armoede te strijden tégen 
armoede en vóór mensenrechten 
  
Cindy Van Geldorp werkt  als ervaringsdeskundige en vormings-
medewerker voor ‘Netwerk tegen armoede’. Na een jarenlange 
strijd is het Cindy uiteindelijk gelukt om uit de wirwar van 
bureaucratische regels te ontsnappen. Nu inspireert en motiveert 
zij velen vanuit haar ervaring & expertise. Op die manier hoopt zij 
het taboe op armoede voor eens en altijd te doorbreken. Want een 
leven in armoede kan echt iedereen overkomen. Ook als je heel rijk 
bent en alles voor elkaar denkt te hebben. Als gerenommeerd 
armoede-expert adviseert Cindy, verenigingen, beleidsactoren, het 
bedrijfsleven, maar ook vele studenten. Als ervaringsdeskundige en 
spreker bestrijdt Cindy een maatschappelijk probleem: armoede & 
het recht op menswaardig bestaan. Zij maakt deze onderwerpen 
bespreekbaar op radio, tv en in de bladen, wat een goede stap is 
naar een Vlaanderen zonder armoede.  
 

Shirley Ovaere werkt als stafmedewerker Armoede voor 
VVSG.  
Het opkomen voor de belangen van de Vlaamse lokale 
besturen is een kernopdracht voor de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten. Dit leidt elk jaar tot vele tientallen 
Vlaamse, federale en Europese beleidsdossiers die de VVSG 
aankaart bij ministers en hun kabinet, in het parlement, op 
administraties, in tal van formele en informele contacten, met 
brieven, door aanwezigheid in commissies en raden, enz.   
  
Shirley staat als belangenbehartiger voor een inclusieve 
samenleving waarbij iedereen een kans op geluk heeft 
ongeacht het geld in je portemonnee, je leeftijd, waar je 
vandaan komt, waar je in gelooft of welk gender je bent.  
Kortom voor iedereen een plek! 
  
Shirley spreekt makkelijk en met flair. Zij gebruikt verhalen om 
complexe zaken invoelbaar te maken. Ze wordt gevraagd als 
spreker om haar combinatie van inhoud, snel kunnen 
schakelen en bevlogen vertellen. 





Waarom maak ik voorstellingen?  

Dat vroeg ik me onlangs weer af toen ik 
zenuwachtig in de coulissen samen met 
Tania Poppe klaar stond om de scène 
op te gaan vlak voor onze première van 
Helpende Handen. 
  
“Waarom al die stress?”, denk je dan op 
zo'n moment.  
Want het is en blijft spannend om je 
zelfgemaakte voorstelling voor het eerst 
te tonen aan een publiek en de pers.  

Natúúrlijk wil ik dat ze het van de eerste 
tot de laatste allemaal fantastisch 
vinden en dat er een schitterende 
recensie geschreven wordt die ons de 
hemel in prijst. 
  
Wil ik erkenning? Ja. 
Wil ik aandacht?  
Sta ik daarom op een podium? 

Ook ja. 
  
Maar is het daarom dat ik maak wat ik 
maak? 

Eigenlijk niet. 
Is het dan omdat ik graag speel?  
Ja. 
Omdat ik graag voorstellingen maak? 
Ja. 

Maar vooral omdat ik een noodzaak 
voel, de noodzaak om iets te vertellen.  

Van kinds af al, als leerling op school, 
als misdienaar zelfs: ik wou altijd al 
graag iets vertellen, liefst door een 
microfoon en op een podium. 
  
En ik wil niet zomaar iets vertellen.

Ik wil graag iets  vertellen dat ik relevant vind.  

Iets waarvan ik echt de noodzaak voel om het 
te vertellen. 
Een inzicht, waardoor ik het leven en het mens 
zijn zelf probeer te begrijpen en belichten of 
toch weer een stukje ervan.  

Iets wat mij zelf ook raakt en boeit en  
zo ook een publiek kan raken en boeien. 
  
Want ik wil niet alleen vertellen, ik wil het 
ook delen.  
Ik wil de gedachten, de woorden, de 
tekst, de emotie, de muziek, de beelden delen 
met mensen, met een publiek.  
  
En waarom wil ik dat per se zo graag delen? 
Om mij te verbinden met de mens(en).  
Om iets schoons te geven, iets 
essentieel. 

Het gaat om geven. Ik sta in eerste instantie 
niet op dat podium om iets te proberen 
krijgen, zoals erkenning of applaus, maar om 
iets te delen en te geven.  
Je zou het zelfs liefde kunnen noemen. 
  
En als ik voel dat ik écht binnen ben kunnen 
komen bij mensen en ze mijn voorstelling écht 
hebben ontvangen en er iets aan hebben 
gehad, dán krijg ik voldoening. 
  
  
We proberen uiteindelijk allemaal met ons 
talent liefde te geven én krijgen. 
  
  
 Liefs, 
  
 Veerle Malschaert



Waarom humor in tijden van crisis ... 
We zitten midden in de energiecrisis,  
het wordt steeds donkerder buiten en we 
weten niet of onze strijd ooit gestreden zal 
zijn. 
   
Weinig om vrolijk van te worden, en nog 
minder om mee te lachen... 
  
Het is dan ook misschien tijd om een 
ernstig debat te voeren over humor. En met 
verdieping en nuance bovendien. Want 
geloof het of niet, zo luidt de opdracht van 
ene heer Dick Zijp, een humoronderzoeker 
aan de Universiteit Utrecht. De bewuste 
onderzoeker doceerde in een opiniestuk in 
de Volkskrant dat ‘humor altijd is 
verbonden met macht’ en dat ‘macht 
ongelijk is verdeeld’.  

Meer nog, hij waarschuwt voor het 
misverstand dat er grappen kunnen 
worden gemaakt over minderheden omdat 
die nou eenmaal onmachtig zijn. Zulke 
mensen zijn volgens hem niet in staat een 
grap te pareren aangezien een goede 
repliek ‘behoorlijk wat cultureel kapitaal’ 
vereist. Dat hebben die verdraaide 
minderheden natuurlijk niet.  
  
De lolbroekwetenschapper alarmeert :  
  
 ‘Iedere maand staat er een schrijver of 
humorist op die beweert dat we nergens 
meer grappen over kunnen maken.  
De huidige situatie heeft alle trekken van 
morele paniek. 
Het zijn desondanks steevast BV’ers en 
opiniemakers met een groot podium die 
zich bedreigd voelen door ‘woke’ activisten 
en zich opwerpen als ridders van het vrije 
woord. […] Dat debat wordt echter in de 
kiem gesmoord als elke uiting van kritiek of 
protest wordt weggezet als censuurpoging 
of uiting van overgevoeligheid.  
Laten we ophouden met die morele paniek 
over humor, en een serieus en inhoudelijk 
debat voeren over zijn kracht en 
beperkingen.’ 

  
  

  

  
Als organisatie waren we ons zelfs na 20 
jaar werking, waar we vooral de kracht van 
humor konden vaststellen, totaal niet 
bewust van de paniek waarin wij kennelijk 
verkeren;  
goddank heeft Zijp ons erop gewezen.  
  
Laten we elkaar vasthouden en bidden.  
  
Het is in tijden als deze zoeken naar 
woorden van troost.  
  
 Nu ligt het niet op onze weg om dergelijke 
woorden  
te verschaffen; want volgens sommigen 
vertegenwoordigen we slechts een 
machteloze minderheid.  
  
Toegegeven, er zijn dagen dat we onze 
achtergrond dreigen te vergeten, maar 
gelukkig zijn er altijd mensen als Zijp om 
ons te herinneren aan de mensonwaardige 
situatie en bovenal gemarginaliseerde 
positie waar de kwetsbare burgers zich in 
bevinden.   
  
En toch kunnen we zijn oproep niet 
weerstaan 
 .  
Humor gaat namelijk helemaal niet over 
verhoudingen tussen machthebbers en 
machtelozen, het is juist een bevrijding 
daarvan.  
  

PANIEK



PIJN ALS UITGANGSPUNT

A MATCH MADE IN HEAVEN 

  
Het sensitiviteitsdenken dat steeds verder in de samenleving 
lijkt door te sijpelen, benadert minderheden als slachtoffers. 
Het neemt hun pijn als uitgangspunt bij de vraag wat er nog 
gezegd mag worden. Dat lijkt ons een vreemde oplossing, 
aangezien je pijn niet wegneemt door minder tegen elkaar 
te zeggen. Want ons inziens neem je pijn enkel weg door het 
gesprek aan te gaan.  
Samen te denken, samen te voelen maar vooral samen 
zoeken naar een oplossing.

Om die redenen zijn we dan ook in zee gegaan met Veerle.  
Instant voelden we dat dit een match made in heaven was/ is. Veerle 
kent als geen ander de kracht van humor, maar ook zijn belangrijke 
rol in onze maatschappij. Want laat ons wel wezen, we hebben humor 
in onze strijd meer dan nodig. 
  
Het is voor ons dan ook een teken van zelfvertrouwen en creativiteit.  
Humor bevrijdt, verrast, geeft lucht en is bovendien gewoon leuk.   

De enige beperking toont zich wanneer verkeerde handen ermee aan 
de haal gaan;  
er schijnen mensen op deze planeet rond te lopen die in het geheel 
niet beschikken over een gevoel van humor.  
  
Het is nauwelijks voor te stellen, maar ze bestaan echt.  

 Dat soort lieden hebben trouwens opvallend vaak een nóg lagere 
pijngrens dan minderheden.  
  
Tel uit je winst.  





VLIEGEN ZONDER VLEUGELS

Het project 'Vliegen zonder vleugels' is een 
participatief project waarin de uitdagingen 
mbt een volwaardige opname van de sociale 
grondrechten naar voor gebracht zullen 
worden door kwetsbare burgers.  
  
Anno 2022 blijven we namelijk vaststellen dat 
er iets scheelt met de verdelings-
mechanismen van de natuurlijke rijkdommen 
en van de geproduceerde diensten en 
goederen in ons land.  
  
Om het onverbloemd samen te vatten 
kunnen we stellen dat enkelen te veel 
ontvangen en te veel burgers ontvangen te 
weinig.  

 Meer nog een te groot aantal ontvangt 
ondermaats en wordt uitgesloten binnen 
onze solidaire samenleving.  

Een antwoord hoe we hiermee moeten 
omgaan als samenleving, kunnen we je niet 
direct geven.  
  
Wat we wel kunnen zeggen is dat we als 
armoedeorganisatie de voorbije 20 jaar niet 
als een konijn willen werken dat verstard kijkt 
in de schijnsels van de lichtbak.  
  
Want de signalen werden gegeven en dit op 
verschillende niveaus om op die manier te 
komen tot een samenleving waar iedere 
burger, ook de kwetsbare burger volwaardig 
en gelijkwaardig kan deelnemen.  
  
En ja misschien is dat te vrijblijvend,  
want het effect blijft soms uit  
 of wordt op de lange baan geschoven.  
  
Dus ja, er is meer nodig! 
  

Kleine succesjes die aanstekelijk werken 
voor alle partijen, sterk engagement in 
samenwerkings-verbanden.  

Want door de juiste kleine duwtjes te 
geven, zijn we overtuigd dat je soms grote 
veranderingen kan realiseren.  
  
Een dergelijk project zorgt opnieuw dat het 
thema op beleidsniveau wordt getild. 
   
Bovendien leren deelnemers nieuwe 
vaardigheden,  versterken ze hun 
talenten,  om zo volwaardig te kunnen 
participeren aan de maatschappij.  
  
Vanuit de organisatie geloven we dan ook 
oprecht in de maakbaarheid van de 
samenleving, en de goodwill van alle 
betrokken actoren.  
  
Maar we zijn ook realistisch: in een 
veranderingsproces heb je altijd 20 procent 
die mee is,  
20 procent die weerstand biedt  
 en 60 procent die de kat uit de boom kijkt.  
  
Bij de opstart van een signaal/ input naar 
het beleid mikken we op die 20 procent die 
mee aan de kar wil trekken.  
  
De positieve uitstraling zou in het ideale 
scenario de 60 procent twijfelaars naar de 
juiste kant moeten/ kunnen trekken. En ja 
die 20 procent die op de rem gaat staan, zal 
je waarschijnlijk altijd wel hebben.  
  
Maar zonder fans geen bands zeggen ze 
toch?! 





ROL KWETSBARE BURGERS 
  
Wanneer we de deelnemers de vraag stelden, 
hoe ze het verhaal wilden brengen rond het 
thema grondrechten/ menswaardig bestaan, 
werd unaniem gekozen om te gaan voor een 
participatief sociaal artistiek project. 
  
Voor hen was het er geen discussie mogelijk, 
hun verhaal ZOU kracht uitstralen.  
  
Kortom geen ellenlange teksten, of een 
dossier die mogelijks stof zou vergaren.  

Maar concreet aan de slag met stevige 
beelden gebaseerd op hun verhalen/ 
ervaringen met betrekking tot de 
grondrechten. 
 
Beelden die hun verhaal in zijn kracht 
brengen; 
Beelden die binnenkomen, ‘in your face’ 
zoals ze zeggen; 
Beelden die blijven plakken tot in de diepste 
vezels van de toeschouwer; 
Beelden die de toeschouwer rillingen geven; 
Beelden die de toeschouwer doen DENKEN; 
Beelden die de toeschouwer doen VOELEN; 
  
Maar vooral beelden die de toeschouwer 
aanzetten tot het DOEN. 
Het DOEN naar SAMEN STRIJDEN voor 
verandering. 
  

Om deze beelden vorm te geven, gingen 
we samen met de deelnemers op zoek 
naar een titel die de lading dekt, maar 
die ook het verhaal van onze organisatie 
vertelt.  
  
 De titel met name  ‘Vuurvogels - 
#eenvliegenzondervleugels, is een 
verwijzing naar ons organisatieverhaal 
aangevuld met de mythe van de 
alomgekende Icarus.  
  
Net als Icarus willen kwetsbare burgers 
ook participeren aan de maatschappij, 
maar slagen ze er niet in om volwaardig 
deel te zijn/ hebben.  
  
Verschillende obstakels kruisen hun 
wegen en zorgen er jammer genoeg 
maar al te vaak voor dat ze net zoals 
Icarus hun ‘fragiele’ vleugels verbranden.  
  
Met vzw Wieder leveren we de rode 
draad die naar de uitgang leidt net zoals 
in de mythe van Ariadne. 
  
 



Voor ‘Vuurvogels, #vliegenzondervleugels werd 
bewust gekozen om in zee te gaan met Michel 
DEVEEN. 
  
Michel DEVEEN fotografeert al sinds zijn 
vijftiende. Hij behaalde een Master in Geografie 
en een tweede Master in Ruimtelijke Planning 
aan de Universiteit van Gent. Hij besefte 
evenwel al vroeg dat afwisseling en het verder 
verbreden van zijn eigen landschappen een 
creatieve noodzaak was.  
  
Hij combineerde al gauw zijn activiteiten in 
stedenbouw, stadsontwerp, -ontwikkeling en -
architectuur met een bloeiende 
modellencarrière sinds zijn 24ste.   
  
Net door zoveel samen te werken met 
(inter)nationale topfotografen op talrijke sets 
(vóór de lens - als model) begon die artistieke 
kiem helemaal te ontluiken.  

 Hij besefte dan ook welke 'droomstage' dit was 
(en nog steeds is) voor elke fotograaf om op 
zoveel sets te kunnen staan.  
Hij volgde dan al gauw zes jaar Fotografie & 
Beeldbewerking in avondonderwijs om 
technisch alles te willen beheersen, zowel in 
cameratechniek als in beeldbewerking om 
vervolgens ook als freelance fotograaf zijn 
sporen te verdienen.  
  
Michel blijft zich steeds verdiepen en volgde 
onder meer verdere opleidingen voor 
audiovisuele toepassingen voor bewegend 
beeld en geluid (Adobe Premiere Pro – After 
Effects - Audition,…).   

Michel is de subtiele & poëtische man die een 
toeschouwer raakt maar vooral iemand die 
anderen beklijft met zijn ‘out of the box’ werk.  

 

WIE MAAKT MEE ONS VERHAAL ... 

In opdracht van Vzw Wieder trok Deveen de 
stad in om haar burgers te fotograferen over 
het thema ‘zijn onze grondrechten in 
gevaar’. Het resultaat is Vuurvogels 
#vliegenzondervleugels, een prachtige 
selectie uit meer dan 1500 zwart-
witportretten. 
Hier geen verbloemde emoties, maar 
krachtige signalen vanuit burgers. Het 
gebruik van de zwart-wit portretten geeft 
een verrassend mooi contrast met de harde 
realiteit die we anno 2022 kennen.  Deveen’s 
portretten tonen de emoties en signalen op 
zijn puurst. Zijn werk kenmerkt zich door zijn 
passie voor mensen, maar vooral de 
gedrevenheid/geloof om samen te gaan voor 
een nog warmere samenleving.  

En net daar zit het verschil.  
  
Door de signatuur van Deveen, voel je 
instant dat hij met zijn werk niet alleen 
mooie beelden wil maken, maar ook dat hij 
impact wil hebben.  
Het is voor ons als organisatie dan ook een 
enorm voorrecht dat Michel mee met ons 
zee wil gaan, en dit vanaf de embryonale 
fase van het project tot het eindproduct. 
  



Dit mooie verhaal werd tevens versterkt door Charlotte Vander Zande, 
echtgenote en muze van Michel Deveen en leading lady van 
dansschool Dancelot in Brugge. 
  
Als ervaren choreografe en dansdocent heeft ze de gave om mensen te 
inspireren en te laten groeien.  
  
Vanuit een warme en gerichte benadering leert ze hen hun grenzen 
aftasten, te transformeren en geeft ze de persoon voor zich nieuw 
inzicht op bewegen en performen. 

De kracht van deze choreografe en coach zit in haar onblusbare 
energie en warmte voor de mens.  

Ze is bevlogen, kordaat en perfectionistisch met een groot hart voor 
Dancelot, haar dansers, maar ook voor onze unieke deelnemers die ze 
mee onder haar hoede nam. 

ONZE VUURVOGELS 
  
Vuurvogels brengt inspirerende foto’s die de complexiteit van het 
thema in al zijn dimensies weerspiegelt.  

De pure emoties tonen de constante golfbeweging waar kwetsbare 
burgers zich in bevinden.  
  
De modellen die meewerkten waren een heerlijke smeltkroes van 
onze samenleving, maar ook stuk voor stuk unieke burgers die een 
verschil willen maken. Als geen ander slaagden zij erin om de 
signalen & emoties weer te geven, en te tonen zonder franjes.  

Lieve Ellen, Gaël, Zita, Stefaan, Gwen, Laurence, Bo, Wolf, Elena, Ona , 
Björn, Phoenix, ongelofelijk merci voor alles en nog zoveel meer. 



WIE WAREN ONZE MUZEN ...
Verhalen vertellen doen we al sinds 
mensenheugenis. Wetenschappers denken 
dat we zelfs onze overleving aan het vertellen 
van verhalen te danken hebben.  
  
Met verhalen maakten onze voorouders 
elkaar duidelijk hoe ze herten vingen en 
daarbij sabeltandtijgers te slim af waren.  
Sterke verhalen om elkaar bij het kampvuur 
mee te vermaken, maar tegelijkertijd 
leerzame ‘best practices’ voor jonge en 
onervaren jagers. 

Deze overlevingsmechanismen uit de oertijd 
bepalen nog steeds voor een groot deel onze 
voorliefde voor verhalen.  
  
Het zijn niet allereerst de prachtige taal, de 
meeslepende dialogen of de 
sfeerbeschrijvingen die ons zo intrigeren;  
het is de roes van endorfine die we 
ongemerkt krijgen toegediend.  

Telkens wanneer we iets nieuws leren, krijgen 
we een stoot van deze natuurlijke drug in 
onze aderen.  
  
Het is een biologisch beloningsmechanisme 
om onze overlevingskansen te vergroten, 
want het spoort ons aan om nieuwe 
ontdekkingen te doen. 

Je staat er niet bij stil als je midden in de 
nacht een spannend boek uitleest, maar 
plotwendingen en cliffhangers weten onze 
nieuwsgierigheid tot het maximale te 
prikkelen.  
  
Een goed verhaal bevat namelijk een conflict 
of een probleem dat op een of andere manier 
moet worden opgelost: de ‘plot’. Het lezen 
van een verrassend verhaal is niets anders 
dan een manier om leerervaringen op te 
doen en onze natuurlijke behoeften te 
bevredigen. 
  
  
Met een knuffel op de achterbank 

 

Toch zijn verhalen niet alleen 
endorfineleveranciers.  
Ze beschikken over nog enkele andere 
bijzondere kenmerken, waardoor ze krachtig 
binnenkomen bij lezers of toehoorders.  
  
Verhalen zetten automatisch mensen centraal 
(of figuren met menselijke eigenschappen) en 
onthullen iemands drijfveren: wat is het dat 
iemand in beweging zet?  
Deze drijfveren hebben we nodig om iemand 
werkelijk te snappen.  
  
Als we ons als lezer direct kunnen 
identificeren met deze hoofdpersoon en diens 
emoties, zullen diens belevenissen of 
overwegingen ons gemakkelijk raken. 
Emoties blijken op verschillende manieren te 
bepalen hoe we onze beslissingen nemen en 
keuzes maken.  
De emoties zijn er meestal het eerst, daarna 
volgen pas de argumenten. Alleen als je het 
hart van de ontvanger raakt, dring je door tot 
zijn hoofd .. 

Anno 2022 stellen we vast dat over het 
narratieve vaak neerbuigend worden gedaan.  
  
Sociaal werkers, beleidswerkers worden 
aangespoord zich allereerst te richten op de 
harde feiten; want meten is weten.  
Gevoelens dienen in dossiers hoogstens als 
franje, en ja de emotioneel  gekleurde 
verhalen zijn weliswaar handig om lezers te 
prikkelen, maar op zichzelf niet serieus te 
nemen. 
  
Toch is niets minder waar. En is het geen 
kwestie van de keuze tussen emotie of harde 
indicatoren.  
  
 Het is een en - en verhaal .. 



Om die redenen hebben we de voorbije 20 
jaar iedere kans benut om de verhalen te 
beluisteren, maar ook deze te vertellen, 
aangevuld met de harde feiten die niet te 
weerleggen zijn. 
  
Want hoe wijs en alwetend we ons soms 
voordoen, 
we hebben allemaal nood aan; 
  
iemand die onze ogen opent ,  
iemand die ons met de neus of de feiten 
drukt wanneer we het bos door de bomen 
dreigen niet meer te zien 
iemand die ons een spiegel voorhoudt, 
wanneer we enkel maar één reflectie nog 
zien 
Iemand die ons wakker schudt wanneer we 
dreigen in te dommelen 
  
Kortom we hebben muzen nodig .... 
  
Muzen die ons meenemen op ontdekkingsreis 
in hun verhaal, in hun harde, grauwe soms 
misselijk makkend realiteit 
Muzen die ons een reality check geven dat het 
hoog tijd is voor verandering. 
Muzen die ons inspireren  
Muzen die ons bij de les houden 
Muzen die ons raken en beïnvloeden 
  
Doorheen de afgelopen 20 jaar, maar ook voor 
het project #vliegenzondervleugels hebben 
we ons laten leiden door unieke burgers.  
Een smeltkroes van personen die ons 
navigeerde als volleerde kapiteins in een 
onstuimige zee.  
  
Keer op keer slaagden ze erin om de focus te 
behouden, maar vooral om op koers te blijven.  
  
Het traject die we samen liepen, was meer 
dan boeiend, maar vaak ongelofelijk 
confronterend.  
  
  
  
 

We werden meer dan eens geraakt tot het 
diepste van onze ziel, hadden slapeloze 
nachten, maar steevast gaf het ons ook 
vleugels en courage.  
Maar vooral ook  bakken vol energie om 
blijvend samen te strijden. Want de verhalen 
van onze muzen verplichten ons om te leren 
wat hen echt raakt, waar ze echt van wakker 
liggen, wat voor hen belangrijk is. 
  
Door het samenwerken met onze muzen 
hebben we nog groter respect gekregen 
voor hen, die juist of dankzij al wat ze 
meemaakten, de moed opbrengen om hun 
verhaal te vertellen hun stem te laten horen, 
hun emoties in al hun pure schoonheid te 
tonen aan Michel & Charlotte, aan ons, maar 
ook aan de rest van de wereld. 

 Beseffend dat hun stem of beeld de wereld 
morgen nog niet zal veranderen, maar toch 
geloven dat de eerste fundamenten hierdoor 
door hen gelegd werden. 
  
Als organisatoren kunnen we dan ook niet 
genoeg benadrukken hoe bevoorrecht we 
hierdoor waren, maar vooral ook enorm 
getoucheerd en dankbaar. 
Dus, lieve muzen, die de voorbije 20 jaar ons 
pad kruisten, die voor de lens van Michel 
wilden staan, die hun stem lieten horen, die 
hun verhaal wilden vertellen, ongelofelijk 
merci.  
Zonder jullie zou het verhaal van Wieder 
nooit zijn wat het is geworden op vandaag. 
  
We hopen dan ook oprecht dat tegenover 
zoveel moed van onze deelnemers, ook wij, 
hulpverleners, burgers, beleid & middenveld, 
de moed hebben om tijd te nemen, ons mee 
op sleeptouw te laten nemen.  
Maar vooral onszelf in de spiegel te laten 
kijken, en weten dat het tijd is voor andere 
keuzes.



Wat na 20 jaar
Het is moeilijk om een organisatie zoals de 
onze te vatten in woorden. Niet alleen de 
feiten en de data die Wieder markeren, 
maar ook de essentie en de ziel – onze 
hoogtes en laagtes, ons vreugde en verdriet, 
onze stille momenten en unieke kwaliteiten, 
onze overwinningen en nederlagen 
doorheen de voorbije 20 jaar.  
Hoe veel moeilijker is het om dat te doen 
voor een gigant van de geschiedenis zoals 
Nelson Mandela die een volk op weg zette 
naar rechtvaardigheid, en in dat proces 
miljoenen mensen heeft geraakt.  
  
Mandela leidde net als Gandhi een 
verzetsbeweging, en gaf zoals King een 
krachtige stem aan de onderdrukten en aan 
de morele noodzaak van gerechtigheid.  
Hij toonde ons wat het betekent om risico te 
nemen voor je idealen.  
 Gezien zijn prestaties is het verleidelijk 
Mandela te herdenken als een icoon,  
 ver van de dagelijkse werkelijkheid. Maar 
daar was hij zelf geen voorstander van.  
 Hij wilde geen heilige zijn. Hij was een zoon, 
een echtgenoot, een vader en een vriend, en 
een man van vlees en bloed.  

Daarom hebben we zo veel van hem 
geleerd.  
Daarom kunnen we nog altijd van hem 
leren.  
  
Mandela was gedisciplineerd in zijn woede. 
Hij kanaliseerde zijn strijdvaardigheid via 
georganiseerde actie, zodat mensen zich 
konden inzetten voor hun waardigheid.  
Bovendien aanvaardde hij de gevolgen van 
zijn daden - wetende dat er een prijs staat 
op de strijd tegen onrecht.  
  
  

 

Na 20 jaar werking zijn we net als Mandela 
nog steeds overtuigd van de kracht van onze 
organisatie. We leerden doorheen de jaren 
de kracht van de actie, maar ook de kracht 
van ideeën van onderuit, het belang van de 
dialoog, rede en argumentatie.
Echter weten we na 20 jaar dat actie en 
ideeën niet volstaan. Hoe goed ook, ze 
moeten gebeiteld worden in wetten en 
instellingen. Daarom blijven we volharden als 
hardleerse pitbulls, en zullen we nooit op 
basisprincipes zoals onze visie over garantie 
van grondrechten voor iedere burger een 
duimbreed toegeven.  
 Alsook onze strijd om armoede te 
voorkomen. 
Maar we zullen steeds bereid zijn om in 
dialoog te gaan en tot compromissen te 
komen waar het kan. Samen met kwetsbare 
burgers, beleid, middenveld willen we 
verandering bekomen, maar we willen ook 
harten veroveren onder het mom van 
iedereen wieder, iedereen wij.  
  
En zonder enige twijfel hebben we de 
afgelopen jaren heel wat vooruitgang 
geboekt, echter is er nog een lange weg te 
gaan. 
  
Want al decennia lang hebben we als doel in 
ons land om te zorgen voor een 
menswaardig bestaan voor onze burgers.  
Het is geen hoge lat, maar wel een mooie, 
die we als armoede organisatie alleen maar 
kunnen toejuichen. Toch stellen we vast dat 
zelfs na 20 jaar dit doel niet gebeiteld is, en 
nog minder altijd behaald wordt. 
Meer nog dat het doel zelfs tot discussies 
zorgde en dat een paar jaar geleden ( 
regering Michel) de intentie er was om dit te 
schrappen. 
  
Gelukkig zijn ze nooit tot de uitvoering 
gekomen.  

 



Maar toch stellen we vast dat er nog altijd 
burgers een dubbele strijd voeren tegen het 
onrecht dat hen wordt aangedaan   
 en de schaamte hieromtrent. 
  
We zien nog steeds lege brooddozen 
We zien nog steeds burgers die geen huis of 
thuis hebben 
We zien nog steeds burgers die overleven in 
plaats van leven 
We zien nog steeds burgers die hun rechten 
niet durven opeisen. 
  
Armoede blijft anno 2022 namelijk een 
verhullende en beladen term, die zelden de 
lading dekt. Het lijden dat ermee gepaard 
gaat, het noodgedwongen leven in de 
overlevingsstand, de stress die de keuze 
tussen brood of nieuwe schoenen met zich 
meebrengt; daar zijn nauwelijks woorden 
voor.  

En laat ons een kat een kat noemen. Heel wat 
mensen pretenderen dat ze waarden van 
gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid 
steunen, maar geen verantwoordelijkheid 
dragen om deze waarden ook na te leven. Er 
zijn te veel van ons die aan de zijlijn blijven 
staan en zelfvoldaan of cynisch 
achteroverleunen. 
Om daar verandering in te brengen, moeten 
we blijven kloppen op dezelfde nagel. En 
laten inzien wat een onzeker bestaan echt 
inhoudt.  
Geen advies, geen conclusies, maar gewoon 
luisteren naar de mensen om wie het gaat, 
en met hen in dialoog te gaan.  
Dus ja, er is nog werk op de plank. Vanuit 
Wieder geloven we sterk in de maakbaarheid 
van de samenleving, en blijven we ijveren 
voor BETER en MEER. 
  
Het is voor ons als organisatie geen strijd 
meer tegen armoede, maar vooral een strijd 
geworden doorheen de jaren hoe we 
armoede kunnen voorkomen. 
  
Verandering is mogelijk en niets is 
onmogelijk zolang we maar actie 
ondernemen.  
  
We kunnen samen kiezen voor een 
samenleving die niet wordt bepaald  door 
verschil maar door gedeelde hoop.  
Een wereld die niet wordt 
gedetermineerd  door conflict, maar door 
gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. 

Maar laten we haast maken, want de tijd 
dringt ons inziens meer dan ooit. Structurele 
problemen vragen om structurele 
oplossingen, en niet om legislatuur 
oplossingen. Een gebrek aan betaalbare 
woonruimte, een langdurig te laag 
bestaansminimum zoals het minimumloon of 
een leefloon en onzekere flexcontracten kun je 
niet in je eentje oplossen.  
Daarvoor heb je anderen nodig en een 
overheid die ondersteunt & volwaardig zorgt.  
  
Op vandaag hebben we nog een lange weg te 
gaan voordat we dit ideaal hebben bereikt. 
Maar, zoals Franklin Delano Roosevelt 
betoogde toen de VS vastzaten in de Grote 
Depressie:  
  
 “Het land vereist gedurfde, aanhoudende 
experimenten. Het is gezond verstand om een 
methode te nemen en het te proberen: als het 
faalt, geef het dan eerlijk toe en probeer een 
andere. Maar probeer vooral iets.”  
  
Uiteindelijk kunnen we ons als maatschappij 
de status-quo niet veroorloven dat niet 
iedereen volwaardig deel uitmaakt van onze 
maatschappij. Het is onze taak om te blijven 
strijden voor een maatschappij waar ieder van 
ons zijn/haar volwaardige plaats heeft en ten 
volle zijn rechten kan opnemen. Met minder 
mag je niet tevreden zij, anders verraad je niet 
alleen jezelf maar ook je 'gasten'.  

Dus laat ons allemaal samen, voluit gaan voor 
een gelijkwaardige en rechtvaardige 
samenleving. 
  
We rekenen ook op JOU, voor de komende 
jaren! 
  
 Pascale Cockhuyt - coördinator vzw Wieder





STRUISVOGEL OF VUURVOGEL
Iedereen ziet het 
Iedereen denkt het 
Iedereen voelt het 

Maar de vraag is wie doet iets... 
  
Voor vrienden of familie vinden we het 
helemaal niet erg om iets aardigs te doen. 
Of te zorgen dat ze alles hebben wat hun 
hart begeert, en dat ze voorzien worden op 
alles wat ze recht hebben.  
En eerlijk is eerlijk, wanneer we iemand 
nodig hebben of wanneer we iets weten dat 
we iets terug kunnen verwachten, lukt het 
ons meestal ook om heel vriendelijk te zijn.  
Maar wanneer we haast hebben, we lang 
moeten wachten … of als de auto voor me 
70km/H rijdt terwijl we 80 mogen.  
Nee … dan zijn we niet de meest vrolijke 
wezens waarschijnlijk met veel geduld en 
een vriendelijke glimlach. 
  
Als we om ons heen kijken zien we dat we 
niet de enige zijn, die in hetzelfde bedje ziek 
zijn.  
  
In de rij bij de supermarkt zien we zelden 
zonnestraaltjes, en  eigenlijk alleen maar 
mensen met ongeduldige gezichten.  
Arme caissière zouden we nu moeten 
denken, want zij heeft hoofdzakelijk de hele 
dag met chagrijnige mensen te maken!  
Echter af en toe, heeft ze geluk, en maakt 
iemand een praatje met haar.  
  
Iemand ziet haar, en doet haar stralen.  
  
Met een simpel gebaar kun je iemands dag 
een stuk leuker maken dus, en het beste 
van alles is dat het je weinig of niets kost. 
  
Wanneer we dan bijkomend rond ons 
kijken, en armoede onder de loep nemen, 
stellen we vast dat we daar dreigen onze 
kwetsbare burgers niet meer te zien, en hen 
niet meer te doen stralen. En als ze dan al 
gezien worden, worden ze vaak gezien als 
ongedierte, of onkruid die we asap moeten 
wieden. 
Armoede en kwetsbare burgers zijn dan ook 
geen sexy thema's, en missen te weinig 
aaibaarheidsfactor.  
Zelfs na 20 jaar armoedeorganisatie blijft het 
een beladen thema, die ons inziens nog 
teveel nog in de taboesfeer zit. 
  
  

We willen dan ook in Brugge, en ver buiten de 
stadsgrenzen, een beweging op gang brengen.  
Met het inspireren en inzetten van burgers, 
beleidsmakers, sociaal werkers hopen we een 
verandering op gang te brengen.   
Die zich voor de volle 110% smijt voor de garantie 
van de grondrechten voor al onze burgers. 
  
Want zou de wereld er niet een stuk leuker uit 
zijn, als we allemaal in het onvindbare paradijs 
kunnen samenleven.  

Voor onszelf als organisatie hebben we de 
ambitie om verder met jullie deze uitdaging aan 
te gaan.  
 Nog meer bewuster te gaan voor een warme 
samenleving, ver weg van de 
struisvogelhouding. 
  
We zouden het heel tof vinden als je met ons 
meedoet!  
Alleen, of samen met je team, lokaal bestuur of 
vereniging.  
Want iedereen kan een vuurvogel worden. 
  
De opdracht is simpel! 
  
Strijd mee tegen onrecht, hou het vuur warm.  
Overtuig anderen dat iedereen meetelt in 
onze samenleving! 
Laat van je horen! 
Kies voluit voor de garantie van 
mensenrechten in dialoog, en op alle 
mogelijke fora! 
Blijf aankaarten dat armoede niet moet 
worden bestreden, maar te allen tijde moet 
worden voorkomen, met een degelijke 
bescherming! 
  
Weinig inspiratie?  
Wees niet bang, we helpen je graag mee op 
weg.  
Tips, tricks en inspirerende verhalen en 
voorbeelden in overvloed, die we graag met je 
delen. 
  
Kortom geen enkel excuus is goed genoeg,  
om niet voluit te kiezen voor verandering. 
  
En helemaal een vuurvogel te worden 

Heel veel succes! 



 Artikel 23 van de Belgische grondwet luidt:  
  
 “Ieder heeft het recht een menswaardig leven 
te leiden”. 
  
 Een welvarend land als België met 
welvarende regio’s zoals Vlaanderen zouden 
niet voor minder mogen gaan. Al van bij de 
geboorte van onze rechtstaat was men er dus 
van overtuigd dat we zorg moeten dragen 
voor iedereen die deel uitmaakt van de 
samenleving.  

Bijna 200 jaar later zijn we erin geslaagd een 
zeer robuust systeem uit te bouwen om die 
zorg te garanderen.  
  
Garanderen, omdat het over rechten gaat 
waarvoor we geen dankjewel meer moeten 
zeggen.  
Als je ziek wordt, krijg je een vervangende 
uitkering.  
Verlies je je werk, dan garandeert de overheid 
een inkomen voor je.  
En zelfs als je nog geen toegang hebt tot de 
sociale zekerheid hebben we het ultieme 
vangnet van het recht op maatschappelijke 
integratie (ook wel het leefloon genoemd). 
Wordt je intussen ziek, dan kan je bijna gratis 
naar de dokter.  
Krijg je kinderen, dan zal de staat je een 
financieel duwtje in de rug geven – en als je 
een lager inkomen hebt krijg je een groter 
duwtje.  
Intussen krijg je een premie om je huis op te 
knappen die misschien niet meer helemaal is 
aangepast en als je kinderen wat groter 
worden kunnen die spotgoedkoop een 
universitaire studie volgen.  
En daarna als ze willen nog één.  

Eigenlijk is er geen vuiltje aan de lucht.  
Onze grondrechten zijn gegarandeerd en we 
doen schitterend werk.  

  

We kijken vooruit ...

Intussen zien we dat de armoedecijfers 
niet dalen.  
  
  
We zien dat mensen niet naar de dokter 
gaan,  
omdat ze hun energiefactuur anders niet 
meer kunnen betalen.  
  
We zien huizen waar het binnen waait en 
de muren grijs kleuren van de schimmel.  
  
We zien vrouwen die onder bedenkelijke 
voorwaarden in huis genomen worden 
bij mannen  
om zelfs nog maar een onderdak te 
hebben.  
  
We zien dat het al een prestatie is om 
kinderen met enigszins propere kleren 
op school te krijgen,  
dus laat staan dat er al moet worden 
nagedacht over verdere studies.  
  
En intussen zien we dat de rijen bij de 
voedselhulp langer worden,  
 omdat het inkomen niet meer volstaat 
om een winkelkarretje in de supermarkt 
te vullen.  

We zien dat het al van bij voorbaat 
tevergeefs lijkt om op sollicitatiegesprek 
te gaan omdat een zoveelste afwijzing 
volgt.

EN TOCH ...



  

Het is voor mij wel duidelijk.  
  
Onze grondrechten zijn in gevaar.  

 En ja, ook die van jou en mij.  
  
 Als mijn 5 jaar voorzitterschap mij iets heeft 
geleerd, is het wel dat écht iedereen in 
armoede kan belanden. Een echtscheiding, 
een faillissement, … je hebt soms niet meer 
dan dat nodig. 

Maar moedeloos worden,  
daar doen we niet aan.  
  
We kijken vooruit.  

Laat ons de handen in elkaar slaan en zelf 
het goede voorbeeld geven.  
  
Engageer je als vrijwilliger, wees kritisch 
voor het beleid of ga desnoods zelf op een 
lijst van een politieke partij staan.  
  
Zo lang we overtuigd blijven en de strijd 
niet opgeven,  
zullen jij en ook ik het verschil ook écht 
maken.  

 Voorzitter vzw Wieder 
  
 John - Nathan Hocepied 

 

Er is een groeiende groep mensen die 
het niet enkel financieel moeilijk heeft. 
Er zijn mensen die op verschillende 
levensdomeinen grote tekortkomingen 
ervaren, en dat vaak tegelijk. En zo 
spreken we niet enkel meer over 
materiële deprivatie, maar een situatie 
waarbij de lichamelijke integriteit wordt 
aangetast, het zelfbeeld fundamenteel 
wordt beschadigd en de aansluiting bij 
de samenleving – er bij kunnen horen – 
volledig verdwijnt.  

Wanneer de jaarlijkse routine van de 
begrotingsdiscussies terug de kop 
opsteekt laat me dat zelden volledig 
koud. Helaas word ik er ook zelden 
enthousiast van en is verontwaardiging 
een woord die mijn gemoedstoestand 
beter kan omschrijven. Want wanneer 
we het hebben over een zeer 
kwetsbare groep (die zelfs statistisch 
gezien nauwelijks onderschat kan 
worden) blijven we bakkelijen over 
punten en komma’s. 
  
  
Waar zijn onze leiders die zich de vraag 
stellen of de structuren die bestaan wel 
ten dienste staan van diegene die ze 
moeten dienen? Waar zijn de 
staatsmannen en staatsvrouwen die 
een visie kunnen ontwikkelen over hoe 
we onze sociale grondrechten écht 
kunnen verzekeren, in plaats van te 
verzeilen in een beleidsdomein die als 
silo’s bestuurd moeten worden? Waar 
zijn de voorbeelden die 
verdraagzaamheid en verbondenheid 
als leidende principes hanteren en zo 
als inspiratiebron kunnen dienen voor 
de samenleving?  
 





EINDELOOS DANK JE WEL
"En wat zeg je dan?" zei bebonneke vroeger 
wel eens, wanneer we onze aangeleerde 
beleefdheid compleet vergaten toe te 
passen. Wanneer – mijn zussen en ik – iets te 
enthousiast, te wild, te ontembaar, of uit 
vanzelfsprekendheid genoten van 
andermans vrijgevigheid. ‘Dan zeg je 
alsjeblieft? Of dankjewel’ Omdat ik de meest 
ontembare van de drie was keek ik mijn 
zussen steevast met bambi ogen om mij uit 
te brand te helpen. Alle ogen waren nu op 
hun engelengezichten gericht en mijn 
zussen waren toen al zo gesofisticeerd om 
exact te weten wat te zeggen. ‘Dankjewel! 
Dankjewel!  
  
We leerden de les van dankbaarheid, op zijn 
vroegst en zo ook hoe goed het voelt om het 
woord uit te spreken, op het juiste moment. 
Dit driedelige woord heeft naarmate we 
opgroeiden veel meer betekenis gekregen 
dan gewoon een vorm van beleefdheid te 
zijn, of een symptoom van bebonneke’s 
opvoeding.  
  
 ‘Dank’ heeft een moeilijk te achterhalen 
oorsprong, maar rijmt op erkentelijkheid. 
Het woord ‘erkentelijkheid’ gaat om het 
erkennen van het goede, erkennen wat de 
ander voor je doet of heeft gedaan, 
erkennen dat er misschien zelfs geen 
wederdienst is, die het zou kunnen 
evenaren. Dankbaar is de uiting van dit 
erkennen. 
  
En iedere dag opnieuw probeer ik een lijstje 
te maken met drie dingen waar ik dankbaar 
voor ben. Sommige dagen is dat ver zoeken 
in het diepe dal, andere dagen is dat 
appeltje eitje.  
  

  
  

Toch voel ik (en mijn collega waarschijnlijk ook) 
al maandenlang een eindeloos dankjewel. Het 
soort dat niet te stillen valt — als een peuter die 
voor het eerst bij de peuterspeelzaal wordt 
afgezet en weent totdat zijn mama hem ‘s 
avond op komt halen, of een uit de hand 
gelopen feestje, zo, niet te stillen. Dus bij het 
schrijven van dit dankwoord voel ik dezelfde 
eindeloos dankjewel. Want het verhaal van 
Wieder is een verhaal van Iedereen geworden 
door de jaren. Het is een verhaal die geschreven 
werd met vallen en opstaan.  
  
Er zijn dan ook ontiegelijk veel mensen die op 
de één of andere manieren oprecht hebben 
bijgedragen aan dit verhaal. 
  
Een allereerste eindeloos dank je wel is in de 
eerste plaats voor onze vogels van Wieder in de 
eerste, want aan hen zijn we zeer veel 
dankbaarheid verschuldigd.Doorheen de jaren 
stonden we naast jullie, en gingen we met jullie 
op pad. Oprecht merci dat jullie de 
medewerkers, vrijwilligers van Wieder toelieten 
in jullie leefwereld. Dat jullie terwijl jullie 
midden in de frontlinie zwoegen en ploeteren 
jullie ervaringen wilden delen. Dat jullie tussen 
alle muizenissen door mee ons verhaal 
schreven, en blijven schrijven. Maar vooral dat 
jullie ons hebben toegelaten als compagnon de 
route, en samen de rode draad te volgen. Ieder 
van jullie, heeft ons zonder meer geraakt, een 
plaats verworven in ons hart, maar bovenal een 
onuitwisbare indruk nagelaten. 
  
Vervolgens onze vertrouwde gezichten die onze 
organisatie als een warme schaduw volgden 
doorheen de jaren. We zijn oprecht trots als 
organisatie dat we doorheen de jaren steevast 
konden rekenen op die vertrouwde gezichten, 
die soms uitgroeiden tot ware mentors . 
Oprecht merci dan ook om de druk op de ketel 
te houden, ons in toom te houden maar vooral 
om oprecht en onvoorwaardelijk in ons geloven.  
  



Uiteraard bedanken we ook onze collega’s uit 
het middenveld die doorheen de voorbije 20 
jaar een deel hebben uitgemaakt en nog 
steeds maken van ons verhaal. Als frisse 
winden hielden jullie ons mee gefocust. Er 
bestaat geen grotere diversiteit dan in onze 
smeltkroes van collega’s vanuit de 
verschillende organisaties waarmee we 
hebben samengewerkt. Stuk voor stuk unieke 
burgers die geloven in de maakbaarheid van 
onze samenleving; Maar eerlijk is eerlijk jullie 
zijn een heerlijk zootje ongeregeld soms.  
  
Claudine,  Fréderic,Lieve, Ann, Patrick, Ward, 
Hilde, Angelino, Nele, Véronique, Jeroen, Jana, 
Sabine, Hafi, Haroun, Lien, Lize, Heidi, Farida, 
Norma, Sarah, Hanne, Norma, Femke, 
Kathy,  en nog zoveel anderen jullie maakten 
ons verhaal tot een ongelofelijke avontuur, 
maar vooral tot een sterk gedragen verhaal.  
  

Dit zowel in onze memorable overleggen, als 
tijdens onze oeverloze discussies op betere 
weides.  

Eindeloos merci ook voor onze paranimfen: 
Steven, Renaat, Joost, Cis, Femke, Robert, JuJu, 
Christie, Sara, Jasmijn. Bedankt in de eerste 
plaats om er onvoorwaardelijk te zijn. Als geen 
ander kennen jullie ons, en onze handleiding. 
Maar bovenal zijn jullie ook de vrouwen en de 
mannen waarop we ten alle tijden kunnen 
terugvallen als het nodig is. Eindeloos merci 
voor al jullie hulp, steun, de eindeloze 
inhoudelijke discussies, het meedenken en 
structureren van ons verhaal, maar ook om ons 
heerlijk te laten ventileren. Maar vooral 
eindeloos merci voor wie jullie zijn als mens. 
Eindeloos merci voor jullie 
doorzettingsvermogen om ons in toom te 
houden wanneer alles even te hoog zat, maar 
vooral om onze veilige haven steevast te zijn. 
Het is een ongelofelijk voorrecht om jullie in 
ons verhaal als paranimfen te hebben, als 
medestrijders maar ook als vrienden. 
  

Eindeloos merci ook aan de leden van het 
bestuursorgaan van vzw Wieder, de cel 
lokaal sociaal beleid en al de spelers uit het 
middenveld voor hun volgehouden 
engagement en zinvolle opmerkingen. Het 
was stimulerend om met zo veel mensen 
rond de tafel te zitten vanuit een gedeelde 
betrokkenheid op deze problematiek. 

Graag willen we ook eindeloos ons warm 
Brugs lokaal bestuur bedanken en hun 
administratie.  
  
Dirk, Pablo, Pieter, Franky, Mathijs, Annick, 
Mieke, Minou, Jasper, Mercedes, Renaat, 
Frank, Martine, Patrick, eindeloos merci 
voor jullie vertrouwen, maar vooral omdat 
jullie ook voluit de kaart willen trekken van 
een Brugge waar het oprecht om iedere 
burger draait. Aangevuld met de 
broodnodige financiële injectie vanuit 
zowel het lokaal bestuur, als vanuit het 
departement WVG, want zonder 
ingrediënten kunnen we niet koken.  
  
Bart, Marie, Inge,Muriël, Melissa, Faïza, 
Anke, Barbara, Charlotte, Lize, Sabine, 
Fabienne, Thibault, Mieke, Blerta, Luc, Chris, 
Alana, Vincent, Anne, Tinneke, Stefaan, 
Koen, Veerle, Ann, Steve, Christian, Colin en 
alle medewerkers vanuit Groep Brugge, die 
ver of nabij betrokken waren in ons verhaal, 
een dikke merci voor jullie vertrouwen en 
de onvoorwaardelijke steun van bij het 
prille begin. Het was mede door jullie 
innemende persoonlijkheden, enthousiaste 
ondersteuning vanaf de zijlijn of soms van 
heel dichtbij, dat het vuur bij ons bleef 
branden.  
Eindeloos merci om ons ons bij de les te 
houden, jullie opbouwende feedback en 
kritische noten. Bedankt om mee te 
denken over ons verhaal, en het delen van 
onze frustraties. Maar bovenal bedankt 
voor wie jullie zijn als mens.  
Bedankt voor jullie broodnodige warmte.



  
Bart, Marie, Inge,Muriël, Melissa, Faïza, 
Anke, Barbara, Charlotte, Lize, Sabine, 
Fabienne, Thibault, Mieke, Blerta, Luc, 
Chris, Alana, Vincent, Anne, Tinneke, 
Stefaan, Koen, Veerle, Ann, Steve, 
Christian, Colin en alle medewerkers 
vanuit Groep Brugge, die ver of nabij 
betrokken waren in ons verhaal,  
 een dikke merci voor jullie vertrouwen en 
de onvoorwaardelijke steun van bij het 
prille begin.  

Het was mede door jullie innemende 
persoonlijkheden, enthousiaste 
ondersteuning vanaf de zijlijn of soms van 
heel dichtbij, dat het vuur bij ons bleef 
branden.  
  
Eindeloos merci om ons ons bij de les te 
houden, jullie opbouwende feedback en 
kritische noten.  

Bedankt om mee te denken over ons 
verhaal, en het delen van onze frustraties. 

Maar bovenal bedankt voor wie jullie zijn 
als mens.  
  
Bedankt voor jullie broodnodige warmte.  
  
En als laatste onze partners, familie en 
vrienden van de medewerkers, die 
toekijken hoe we ons blijvend in dit 
verhaal smijten, alles geven voor de volle 
110%.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

We geven volmondig toe dat we hen soms 
verwaarlozen voor de goede zaak, want Wieder 
is zoveel meer dan werk, maar door jullie steun 
krijgen we energie om onvoorwaardelijk te 
blijven gaan voor een warmere samenleving.. 
Eindeloos dank je wel om er te zijn begrip te 
tonen, jullie weg te cijferen, onze ‘four seasons 
in one day’ te tolereren, onze tranen te drogen, 
onze overwinningen mee te vieren, en onze rust 
in alle chaos te zijn. Maar vooral om ons de 
ruimte te geven om te doen wat we het liefst 
doen. 

Tot slot, eindeloos lieve woorden en veel merci-
tjes voor alle mensen die van ver of nabij ons 
verhaal hebben opgevolgd.  
  
Zonder elk van jullie was ons verhaal nooit 
mogelijk geweest. 

Aan allen, eindeloos merci!!! 
  
  
  
  
Eindeloos dankjewel 

  
Eindeloos 
  
 EINDELOOS 

Namens de organisatie 
  
  

Pascale Cockhuyt – coördinaor vzw Wieder 
Björn Brysbaert – outreacher





Scan deze QR - codes in:

vzw Wieder is een erkende vereniging waar armen het woord nemen - vanuit het departement WVG van de Vlaamse Overheid. 
  
Als organisatie kunnen we steevast rekenen op de steun, expertise en advies vanuit groep Brugge, Mintus, Brugge Dialoogstad & Netwerk 
tegen Armoede. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Bijkomend worden we als werking financieel ondersteund door structurele subsidies vanuit groep Brugge en het departement WVG 
Vlaamse Overheid, aangevuld met giften.

Animatie organisatie visie vzw Wieder Ons verhaal

VUURVOGELS #vliegenzondervleugels
ons verhaal door de ogen van ...



Voor meer informatie: 
  

Follow us! 

Kom langs in onze werking: 
Rozendal 3, 8000 Brugge 
  
Mail ons: 
vzwwieder@hotmail.com 
  
Bel ons: 
0471/38 98 24 
 


