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Akkoord over loonsverhoging
blijft uit > 7

1 op de 4 gezinnen moest al
wachten op medicijnen > 5

Het begin van het einde
voor kernwapens > 10

‘Tijdens de vakantie moesten we creatieve
oplossingen zoeken om de
coronamaatregelen toe te passen. Zo werd
in het restaurant de take away-formule
toegepast. Het doet deugd als je de
kinderen en de monitoren ziet glunderen.’

‘Ik bereid de motorritten voor de
OKRA-motorclub in Limburg voor.
Je ziet dat mensen ernaar uitkijken.
Als ze genieten, dan geniet ik mee.’
BERTO VANBRABANT, VRIJWILLIGER BIJ OKRA

ANKE BUYLE, VRIJWILLIGER BIJ KAZOU

Bedankt, vrijwilligers
Het is Week van de Vrijwilliger. Zonder de onbaatzuchtige inzet van honderdduizenden
mensen zou de samenleving er maar grijs uitzien. Ook in moeilijke coronatijden
zetten ze door, om het leven van anderen kleur te geven. In dit nummer laten we acht
vrijwilligers aan het woord over hun engagement, maar we zeggen tegen elke
vrijwilliger: DANK JE WEL!
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Vrijwilligerswerk en corona
In deze speciale Week van de Vrijwilliger breng
ik graag een bescheiden ode aan elke persoon
die zich vrijwillig engageert. Veel of weinig,
groots of bescheiden: elke inzet is belangrijk
en kan in een mensenleven een groot verschil
betekenen. De dankbare herinneringen aan
vrijwillige ondersteuning in moeilijkere momenten maken het leven licht. Verbeteringen
in een mensenleven die het gevolg zijn van die
inzet vormen het hart onder de riem van elke
vrijwilliger. Ik heb gekozen voor het guitige
Toverstokje van Annie M. G. Schmidt. Ik hoop
dat mijn vrije vertaling een glimlach om uw lippen kan toveren en dank ieder voor de inzet in
onze samenleving.

HET TOVERSTOKJE
(vrij naar: Annie MG Schmidt)

Toen Hansje Pansje Pingeling
vanmorgen aan ’t vrijwilligen ging
toen vond hij in het kippenhok
een toverstok.
Hij ging naar zijn PC, heel snel
Zoomen, Teamsen weet je wel.
Daar zaten zijn kompanen klaar,
hij dacht diep na, en zei zowaar:
‘Ik maak dat iedereen hier en daar
vrijwillig, vrij en zonder gevaar
vrij van ziektes of besmet
kan vrijwilligen met veel pret,
de vriendschap en het leven vieren
zonder invulformulieren
een knuffel geeft aan iedereen
zowaar net als voorheen.’
Zijn vrienden verblijdden aan het scherm
en vlogen buiten als een zwerm
ze knuffelden elke sterveling
betoverd door Hansje Pingeling.
Hunkerend naar ‘t bevrijdingsfeest
dansend als ‘n muziekbeest
kwam de vereniging lidkaarten tekort.
‘t Zou gebeuren … erg binnenkort.
Hansje zag overal jammer genoeg
covid nog daar ondanks gezwoeg
Dus riep hij Hokus Pokus Wielewaal
en alles was terug speciaal-normaal
Maar bloed kruipt waar het niet kan gaan
vrijwilligerswerk blijft steeds bestaan
Het toverstokje was niet nodig
voor grote inzet overbodig.

PETER WOUTERS
VOORZITTER
BEWEGING.NET

Anders, maar

Van 27 februari tot 7 maart is het Week van de Vrijwilliger. In Vlaanderen zijn zo’n
750 000 vrijwilligers in de weer. Sommigen dagelijks, anderen af en toe. Sommigen
al vele jaren lang, anderen nog maar pas. Maar één ding hebben ze allemaal
gemeen. De coronapandemie deed hun inzet veranderen, maar niet verminderen.
TEKST SIMON BELLENS, MARTINE CREVE, MICHIEL VERPLANCKE
FOTO’S MINE DALEMANS, WOUTER VAN VOOREN, DANIËL RYS, FOTO DELIEN

‘WhatsAppgroep
om drempel te verlagen’
RIK DESMET (58) UIT AARSELE
BIJNA VEERTIG JAAR MILITANT VOOR ACV-CSC METEA
Sinds zijn eerste deelname aan de sociale verkiezingen in 1983
is Rik onafgebroken vertegenwoordiger bij vloerkledenproducent
Balta in Tielt. Daarnaast is hij voorzitter van het dagelijks bestuur
van ACV-CSC METEA Midden-West-Vlaanderen. ‘Als vakbondsvertegenwoordiger is persoonlijk contact heel belangrijk om direct
te kunnen inspelen op een situatie. Doordat we nu online moeten werken, zijn mensen minder snel geneigd om hun mening te
geven. Zeker voor nieuwe mensen ligt de drempel vaak
hoog om actief aan het gesprek deel te nemen in een
Zoom- of Teams-meeting. Door een WhatsApp-groep
aan te maken, probeerden we dat gemakkelijker te
maken, maar het blijft een uitdaging.’ In november
maakte Rik zijn tiende verkiezing mee, knieproblemen
dwingen hem nu de fakkel door te geven. ‘Het allerbelangrijkste is om te werken als groep’, adviseert hij de
nieuwe generatie. ‘In een team kun je veel meer bereiken dan alleen.’

‘Een nieuwe actie
geeft de groep energie’
MANAR EL FARTASI (38) UIT LAKEN
NIEUWE WERKING VOOR KWETSBARE GROEPEN BIJ FEMMA

‘Niet voor iedereen is de lockdown hetzelfde’, vertelt Manar. ‘Mijn moeder zat helemaal alleen
in Nederland en ik wist van verschillende gezinnen met meerdere kinderen die samen één
laptop moesten delen, of er zelfs helemaal geen hadden.’ Uit dat besef, en een wil ‘om iets te
doen’, ontstond tijdens de coronapandemie Femma Sisters in Brussel, een groep dames
van voornamelijk Nederlands-Marokkaanse afkomst die de lockdown in Brussel
draaglijker wilde maken voor de kwetsbaarste groepen. Samen met een goeie twintig leden zette Manar acties op, zoals een geldinzameling om dekens te kopen voor
mensen die tijdens de vriespiek op straat moesten slapen. ‘Het is niet gemakkelijk
om contact te houden tijdens de pandemie. We zagen elkaar wel op Zoommeetings, maar het begon een beetje te sluimeren. Je voelt dat zo’n nieuwe actie
de groep nieuwe energie geeft. En daaruit ontstaan ook weer nieuwe acties. Bij de
dekenactie ontmoetten we sommige vrouwen in een uitzichtloze situatie, heel
confronterend. We vroegen ons af welke basisbehoeften van die vrouwen we kunnen helpen vervullen, daar zijn we nu mee bezig.
Dat gaat bijvoorbeeld over materiële behoeften, zoals schriften en tekengerei voor hun
kinderen, maar vaker nog over de nood om
samen een wandelingetje te kunnen maken
en een babbeltje te slaan. Al is dat veel moeilijker te organiseren in deze periode.’
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nog harder nodig
‘Nieuwe mensen
vinden toch de
weg naar ons’
PAULA HENDERICKX (65) UIT ZANDHOVEN
WANDELEN IN KLEINE GROEPJES BIJ PASAR

‘Positieve reacties
geven voldoening’
GILBERT SWINNEN (71) UIT MOL
LUISTEREND OOR BIJ BOODSCHAPPENLIJN
VAN SAMANA
‘Door corona kon ik als vrijwilliger geen huiswerkbegeleiding meer geven. Samana zocht kandidaten voor de
Boodschappenlijn. Ik heb gereageerd en ben nu operator. Een tweetal uur per dag zit ik voor mijn computer om
de boodschappen te noteren van mensen die niet of
moeilijk uit de voeten kunnen of van hun mantelzorgers.
Nadien speel ik het lijstje door naar de boodschappers
die op pad gaan. Ik ben de tussenschakel. In het begin
beschouwde ik dit vooral als administratief vrijwilligerswerk. Maar hoe langer ik dit doe, hoe meer ik ervaar dat
er achter de effectieve boodschappen dikwijls een andere boodschap verborgen zit. Het gebeurt dat een oproep
een uur duurt. De eenzaamheid is toegenomen, veel
mensen zitten in een zorgsituatie. Soms krijg ik vragen
die ik niet kan beantwoorden. Dan schakel ik een
echelon hoger in. Regelmatig is er een overleg met
de andere operatoren om vragen en problemen te
bespreken. Ik krijg veel positieve reacties. Dat
geeft veel voldoening. Bovendien haalt dit vrijwilligerswerk ook mij uit mijn isolement. Ik
luister naar mensen uit alle hoeken van
Vlaanderen, ontcijfer verschillende dialecten. Door de telefoongesprekken maak ik
een virtuele reis door het land.’

Paula is voorzitter van Pasar Zandhoven en organiseert al dertig jaar lang een heleboel wandelingen,
fietstochten en culturele activiteiten. ‘De coronamaatregelen maken het moeilijk om mensen in beweging
te krijgen’, zegt ze. ‘We houden ons aan de regels en organiseren alleen activiteiten voor kleine groepjes
en dicht bij huis. Maar sommigen zijn gedemotiveerd en trekken zich helemaal op zichzelf terug. Oudere
leden hebben soms veel schrik om samen te komen, ook buiten in kleine kring. Het is veel aanmoedigen
en trekken om van ons te laten horen. Online delen we wandelingen op RouteYou, die slaan goed aan en
krijgen veel likes, maar ik vraag me af of onze vaste deelnemers allemaal terugkeren als alles weer normaal wordt. Toch vinden soms nieuwe mensen vandaag de weg naar ons. Sinds kort doet bijvoorbeeld een
alleenstaande vrouw die recent haar man verloor mee met al onze kleine activiteiten.’

‘Elkaar weer zien
geeft energie’
ANNELIES DE VOS (35) UIT NAZARETH
NOOD AAN ECHT CONTACT BIJ KWB
Met haar 35 jaar is Annelies meteen ook het jongste lid van het kwbbestuur in Nazareth. ‘Alle generaties zijn bij ons vertegenwoordigd. Dat
zorgt voor een goeie mix. Als ik bij onze activiteiten meer aan jonge gezinnen zou denken, voegen oudere bestuursleden meteen iets toe vanuit hun
invalshoek.’ Maar vaste laagdrempelige activiteiten waar jong en oud zich
welkom voelen, zoals een jaarlijkse Lego-bouwdag of het kindercarnaval,
konden door de coronamaatregelen niet doorgaan. ‘Eigenlijk konden we
alleen in de zomer een wekelijkse fietstocht organiseren, en in oktober
hadden we een beperkt ledenfeest. Toen kwam de tweede lockdown,
corona zorgde een beetje voor een winterslaap. Ik zit voor het werk al
een hele dag achter de computer, dus van online alternatieven ben ik
niet zo’n voorstander. Je merkt dat er nood is aan echt contact om
schwung te brengen. Voor onze
nieuwjaarsboodschap namen
we een filmpje op en elkaar
daarvoor weer zien, bracht
meteen die energie terug. Onze
leden zagen dat en vonden het
fijn dat we hen niet vergeten
waren.’
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‘Als mensen genieten,
geniet ik mee’
BERTO VANBRABANT (61) UIT SCHOONBEEK
STIPPELT MOTORRITTEN UIT BIJ OKRA
‘Mijn eerste brommertje kocht ik toen ik 16 was’, herinnert Berto Vanbrabant zich. ‘Dat
was heerlijk. Je kijkt vanuit een zetel naar het voorbijvarende landschap. Je voelt de
wind, de vrijheid. Op mijn achttiende ruilde ik mijn brommertje in voor een auto. Ik trouwde, kocht een huis, had geen tijd en geld meer voor een moto.’ Toch bleef het kriebelen.
En toen hij van zijn vrouw scheidde, stond er al gauw weer een moto in de garage.
Een Harley Davidson.
Ondertussen kan Berto als vrijwilliger bij OKRA zijn passie met anderen delen. ‘Sinds 2013 heeft OKRA
een motorclub in Limburg’, vertelt hij. Ook in de Kempen, Antwerpen, Gent en West-Vlaanderen vind je
kranige motards. ‘In Limburg hebben we 150 leden. Ik bereid de motorritten voor. Soms doe ik een toer
wel drie keer. Ik controleer of de parkings geasfalteerd zijn en groot genoeg zijn. Of cafés of restaurants
op de baan onze groep kunnen ontvangen. Als mensen genieten, dan geniet ik mee. Je ziet dat ze ernaar
uitkijken. Daar doe ik het voor.’

>>> Katleen.kerremans@okrasportplus.be, tel. 02 246 26 03

‘Soms een beetje
psycholoog’
CHARLY ROBAERT (33) UIT JABBEKE
HELPT COLLEGA’S MET PAPIERWERK VOOR ACV-CSC METEA
‘De inslag van de coronapandemie was voor ons een heel heftige periode’, vertelt Charly, al negen jaar ACV-afgevaardigde bij
Daikin. ‘Iedereen was bang om besmet te geraken. Er was paniek wanneer iemand van een collega had gehoord dat die positief had getest. Mensen wisten niet goed wat ze moesten doen. Bij
verplichte quarantaine komen veel papieren kijken en veel mensen
die nooit eerder gestempeld hadden, vielen terug op tijdelijke
werkloosheid — daar hebben we flink ons werk mee gehad. We probeerden hen zo snel mogelijk bij te staan,
het papierwerk in handen te nemen en de procedures
duidelijk te maken, zodat zij zich daarvan niets meer
moesten aantrekken. Als afgevaardigde ben je ook
een luisterend oor. Je probeert hen gerust te stellen, en het is belangrijk dat
ze hun hart kunnen luchten. Zeker tijdens de afgelopen periode, die soms
voor irritatie en wrevel zorgde, ben
je soms een beetje psycholoog. Dan
moet je luisteren, en iemand met een
positieve insteek proberen motiveren
zodat die er weer tegenaan kan.’

‘Ook dit jaar nog rekening
houden met corona’
ANKE BUYLE (40) UIT LIER
CORONAVEILIGE JEUGDVAKANTIES BIJ KAZOU
‘Voor de vijfde zomer op rij ga ik met Kazou mee als coördinator in
Massembre. Toen ik 17 was, ben ik bij Kazou gestart als monitor.
Nadien engageerde ik mij als hoofdmoni, instructeur, cursusleidster
en voorzitter van CM Mechelen. Dit vrijwilligerswerk heeft mij
gemaakt tot wie ik ben. Maar ik dacht dat mijn tijd bij Kazou er op
zat. Tot ik de vacature van coördinator zag. Met veel enthousiasme
ben ik erin gestapt.’
‘In het vakantiecentrum Domaine de Massembre in de Ardennen
logeren 700 kinderen en monitoren tegelijkertijd. Ik zorg ervoor dat
iedereen een bed heeft, dat de uren van de maaltijden zijn afgesproken, dat de ruimtes en pleinen voor activiteiten kunnen gereserveerd worden ... Samen met mijn coördinatieploeg leid ik het hele
vakantiegebeuren in goede banen.’
‘Voor de vakantie vergader ik met de verantwoordelijken van elke
ploeg om samen een planning te maken. Door corona moest dat
vorig jaar online. Dat was wennen. Ook tijdens de vakantie zelf
moesten we creatieve oplossingen zoeken om de coronamaatregelen toe te passen. Om de contacten te beperken, aten de kinderen ’s
middags niet in het restaurant maar werd de take away-formule
toegepast. Die werd bijzonder gesmaakt. Het doet deugd als je de
kinderen en monitoren ziet glunderen.’
‘’s Avonds met alle vakantieverantwoordelijken samen vergaderen,
mocht niet. In de plaats daarvan kwamen we in kleinere groepjes
samen. Dat maakte het contact intiemer, jonge vakantieverantwoordelijken coachen lukte nog beter. Ook dit jaar zullen we met corona
nog rekening moeten houden. Dat biedt kansen, het maakt de
vakantie anders.’

#kaboutersbestaanecht, het zijn vrijwilligers.
Met deze campagne zet CM het onopvallende zorgende werk
van vrijwilligers in de kijker. Bij CM zijn ze met meer dan
75 000, in Vlaanderen met 750 000. CM dankt hen voor hun
inzet.

ACTUEEL
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Medicijn niet op voorraad

Ruim 1 op de 4 Belgische
gezinnen moest al
wachten op geneesmiddel
Misschien heb je het ook al meegemaakt. Je vraagt een geneesmiddel aan de
apotheker, maar die blijkt het niet meer op voorraad te hebben. Dat komt
steeds vaker voor. Volgens een enquête van Test Aankoop maakte meer dan
een op de vier Belgische gezinnen dat in de voorbije twee jaar mee.
TEKST MICHIEL VERPLANCKE

ILLUSTRATIE RUTGER VAN PARYS

D

e moderne geneeskunde beschikt over een uitgebreid medicijnkastje, maar wat als de apotheker je vertelt dat het geneesmiddel waar je naar vraagt tijdelijk niet beschikbaar is? Test Aankoop bevroeg eind
2020 meer dan 2 100 Belgen. 28,5 procent
van de Belgische gezinnen gaf aan dat ze in
de voorbije twee jaar al eens tevergeefs aan
de toonbank van de apotheek stonden. Voor
16 procent was dat zelfs meermaals het geval.
Dat het een groeiend probleem is, toont
een soortgelijke bevraging uit 2015. Toen
werd 21 procent van de Belgische gezinnen over een periode van vijf jaar met dit
probleem geconfronteerd.
Op het moment van schrijven zijn er
zo bijna 500 geneesmiddelen tijdelijk
onbeschikbaar. Dat staat te lezen op
www.farmastatus.be, de officiële lijst
van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
(FAGG). Nog eens bijna zoveel geneesmiddelen verdwenen uit de handel.

Symptomen verergeren
Meestal is er in België wel een oplossing
te vinden voor het probleem. Je kunt aankloppen bij een andere apotheek of jouw
apotheker kan het middel in het buitenland bestellen. Er zijn vaak ook alternatieve geneesmiddelen voorhanden met hetzelfde actieve bestanddeel of de apotheker
kan zelf een bereiding maken. Maar soms
is er enkel een ander middel beschikbaar
met een gelijkaardige werking, waarbij het
onzeker is of de behandeling even goed
aanslaat.

Oplossingen zijn er dus meestal wel, maar
die komen er altijd met de nodige omwegen en lastige vertragingen. Dat de tekorten daardoor een reële impact op de patiënten hebben, blijkt uit de cijfers. Bijna de
helft van de mensen die met het probleem
te maken kreeg, zegt een of meerdere problemen ondervonden te hebben door het
tekort. Extra stress en zorgen haalden ze
hierbij het vaakste aan. Bij bijna een derde
van de mensen verergerden de symptomen, en een op de twintig mensen moest
zelfs opgenomen worden in het ziekenhuis.

‘Niet kunnen beschikken over
geneesmiddelen of moeten
kiezen voor een andere
behandeling veroorzaakt
altijd aanzienlijke stress’
LUC VAN GORP, VOORZITTER CM

Extra kosten voor patiënt
Daarnaast bracht zo’n tekort voor 32 procent
van de mensen extra kosten met zich mee,
omdat ze opnieuw naar hun arts moesten of
omdat het alternatief geneesmiddel duurder
is of niet terugbetaald wordt. Gemiddeld bedroegen de extra kosten van het nieuwe geneesmiddel 26 euro per patiënt.
Ook CM krijgt steeds vaker klachten over
geneesmiddelentekorten. ‘Getroffen patiënten moeten niet alleen meer betalen, ze ervaren ook ernstige gevolgen
voor hun gezondheid’, zegt CM-voorzitter
Luc Van Gorp. ‘Niet kunnen beschikken
over geneesmiddelen of moeten kiezen
voor een andere behandeling veroorzaakt
altijd aanzienlijke stress.’

Om geldgewin
Hoe komt het nu dat een geneesmiddel
geregeld niet op voorraad is? Voordat het
in de apotheek ligt, legt een geneesmiddel
een lange weg af van productie, over distributie tot verkoop in de groothandel en
apotheek. In elk van die stappen kan iets
mislopen: een actief bestanddeel dat niet
geleverd is, een vertraging in transport …
Vaak zijn financiële redenen de oorzaak
van een tekort. Farmaceutische bedrijven
proberen op kosten te besparen door een
deel van de productie naar Azië te brengen,
de productie en opslag te concentreren op
enkele sites en voorraden te verminderen.
Daardoor kan één probleem in de keten
grote gevolgen hebben in de apotheek.
Bovendien vond Test Aankoop haast geen
enkel nieuw product met een bijhorend
hoog prijskaartje terug in de lijst van tekorten. Het ging vooral om oudere merkproducten of generische geneesmiddelen.
Die laatste zijn gelijkwaardig aan de oorspronkelijke merkproducten, maar zijn gemaakt nadat het patent vervallen is. Ze zijn
daarom goedkoper. Omdat goedkopere geneesmiddelen minder rendabel zijn, willen
bedrijven niet zoveel meer investeren om
ze vlot beschikbaar te houden.
Tot slot is er nog het kat-en-muisspel tussen groothandelaars en farmabedrijven.
Groothandelaars verkopen soms geneesmiddelen aan het buitenland. Daar worden
de producten voor een hogere prijs verkocht in de winkels. Dat is een streep door
de rekening van farmabedrijven. Zij leveren daarom enkel het hoogstnoodzakelijke
aan de groothandelaars. Van dit spelletje
kan de patiënt de dupe zijn.

Dat kan voor CM niet door de beugel.
‘Het is noch aan de patiënten, noch aan
de verplichte ziekteverzekering, om deze
meerkost op zich te nemen of om de tekortkomingen van de farmabedrijven te
compenseren’, benadrukt Van Gorp. ‘Wettelijk blijft het de verantwoordelijkheid van
die bedrijven te zorgen voor voldoende
voorraden en de continuïteit van de zorg te
verzekeren.’

Actie ondernemen
Daarom willen CM en Test Aankoop dat de
overheid maatregelen neemt om patiënten
te beschermen. Ze moet bijvoorbeeld meer
zicht kunnen houden op de geneesmiddelenmarkt, zodat ze op tijd kan ingrijpen
als er een tekort dreigt van een bepaald
geneesmiddel. Daarnaast moet de verplichting van firma’s en groothandelaars
om de markt continu te bevoorraden beter
afdwingbaar zijn met de nodige sancties.
‘Gezondheid is een gemeenschappelijk
goed van onschatbare waarde’, besluit
Van Gorp. ‘De huidige gezondheidscrisis
illustreert dit al vele maanden. Het is dan
ook onaanvaardbaar dat deze bedrijven
straffeloos onbeperkte winst kunnen maken ten koste van onze gezondheid en op
kosten van de samenleving.’

>>> www.testaankoop.be/tekorten
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YOU’VE GOT MAIL
LORENZO BUTI
DOCTORAATSONDERZOEKER
AAN HET HOGER INSTITUUT VOOR
WIJSBEGEERTE (KU LEUVEN)

Sans-papiers zijn
echte democraten

M

eestal lijkt een politieke gemeenschap op een solide bouwwerk. De
regels en instituties liggen vast, de
thema’s zijn gekend en de ruimte
waarin het debat zich afspeelt, is afgebakend.
Maar op specifieke momenten doemen politieke acties op die de stevigheid van die gedeelde
sociale ruimte in vraag durven te stellen. De
politieke bezetting van de Brusselse Begijnhofkerk door sans-papiers is er zo een van.
Zo kunnen we niet meer negeren dat onze sociale en politieke grenzen definitief veranderd
zijn. De internationalisering van de Belgische
economie versoepelde de mobiliteit van arbeid
en goederen. De schaduwkant van dit fenomeen is een onzichtbare groep die leeft in de
illegaliteit en ten prooi valt aan sociale exclusie
en economische uitbuiting. Sans-papiers bewijzen dat onze grenzen niet alleen verder reiken dan Fort Europa, maar ook dat die grenzen
doorlopen tot in het hart van onze hoofdstad.
Sans-papiers zijn het gezicht van de globalisering in al haar gewelddadigheid.
En ze leren ons iets over democratie. Echte
democratie leeft niet van vooraf bepaalde thema’s, maar van nieuwe problemen waarop we
op voorhand geen duidelijk antwoord kunnen
bieden. De democratie hangt af van mensen
die de kaders van het publieke debat blijven
uitdagen — om te toetsen of onze bestuurders
meer zijn dan technocraten met een succesvol
Twitterprofiel. De sans-papiers onthullen dat
er ook in de democratie geen garantie is op een
gelijk speelveld, maar dat de democratie zelf
een strijd is voor dat gelijke speelveld.
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy
Mahdi liet al weten dat hij zich niet wilde laten
‘chanteren’ door de bezetting van de Begijnhofkerk. Herkent Mahdi de democratie dan niet
wanneer die zich recht voor zijn neus afspeelt?
De sans-papiers houden zich niet strikt aan de
regels, maar betwisten hun rechtvaardigheid.
Dat is een ethische actie. Op welke basis zouden we sans-papiers immers het recht kunnen
ontzeggen om deel te nemen aan de samenleving waar sommigen onder hen al decennialang wonen, werken en leven? Maar de actie is
ook politiek, omdat ze erop wijst dat onze democratie veranderbaar is, zowel voor diegenen
die zich in de politieke gemeenschap bevinden,
als voor diegenen die ze tot de illegaliteit veroordeelt.

MARC LEEMANS VOORZITTER ACV

Het ‘Postvak In’. Vaak een bron van extra werk. Soms
van ergernis. Regelmatig ook leuke boodschappen.
En soms superinteressant. Zoals de nieuwsbrief ‘Social News’ van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid. Ik citeer uit de laatste editie (februari
2021):
‘Ondanks deze aanzienlijke verbetering blijven de
meeste minimumuitkeringen onder de Europese armoederisicogrens liggen … Dit geldt zeker voor de bijstandsuitkeringen zoals het leefloon, de IVT en de IGO.
Maar ook sociale zekerheidsuitkeringen liggen soms
onder de armoederisicodrempel. In de werkloosheidverzekering geldt dit voor alle bestudeerde gezinstypes
met een minimumuitkering. In de ziekte- en invaliditeitsverzekering reiken de minima voor personen met
gezinslast veelal niet tot de armoederisicodrempel. …
De ramingen voor de meest recente jaren lijken echter
te wijzen op een kentering. Deze werd reeds ingezet op
het einde van de vorige legislatuur, onder meer door de
uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe
2019-2020. Daarbovenop komen de verhogingen van
een aantal minimumuitkeringen op 1 januari 2021.’
Samengevat: wie het moet rooien met een minimumuitkering van de ziekte- of werkloosheidsverzekering, met een minimumpensioen en wie geen andere
inkomensbronnen heeft of wie moet terugvallen op
een leefloon van het OCMW, redt het financieel niet.
Ik moet bekennen: dat wist ik natuurlijk wel al. Om de
twee jaar mag ik samen met de andere vakbondscollega’s en met de werkgeversorganisaties onderhandelen over de verdeling van de welvaartsenveloppe.
En dan komen die cijfers natuurlijk ook op tafel. Die
enveloppe is er gekomen in 2005, na stevige acties
van de ziekenfondsen en vakbonden. Met een budget
van ongeveer 700 miljoen euro kunnen we om de

Jouw
kijk

Truc van de foor

Paul De Grauwe heeft gelijk over de
effectentaks, het is inderdaad een
miskleun. Meer zelfs: het is niet meer
dan een ingenieus trucje van de foor
om slechts een klein deel van het
vermogen van de rijksten onder ons
te belasten en aldus een vermogensbelasting te ontlopen.
Mijn schoonmoeders pensioentje
van bruto 1 386,65 euro werd vorig
jaar uiteindelijk met 4 procent (voorheffing + aanvullende belastingen)
belast. Terwijl op een effectenportefeuille met een gemiddelde waarde
van 1 miljoen euro of (veel) meer
vanaf dit jaar steeds dezelfde pietluttige effectentaks van 0,15 procent zal
worden geheven, en daarbovenop de
aandelen op naam ongemoeid zullen worden gelaten? Dat is sociaal
niet alleen bijzonder onrechtvaardig,
maar ook fiscaal schandalig. Het is
gewoon de wereld op zijn kop.
Michel Van Uytfanghe

twee jaar bepaalde uitkeringen wat extra verhogen,
bovenop de index. Om zo de opgelopen achterstand
op de veel sneller gestegen welvaart wat in te lopen.
De vakbondsonderhandelaars zetten heel sterk in
op verhogingen van de laagste uitkeringen, want
daar zitten dus de grootste problemen.

‘Wie het moet rooien met een
minimumuitkering van de ziekte- of
werkloosheidsverzekering, met een
minimumpensioen of wie moet
terugvallen op een leefloon van het
OCMW, redt het financieel niet’
Maar om de twee jaar doen de werkgeversorganisaties bijzonder moeilijk. Dat is deze keer niet anders.
De wet voorziet dat we al een akkoord moesten hebben over de verdeling van de welvaartsenveloppe
tegen 15 september 2020. We zijn nu een half jaar
later, en er is nog geen akkoord. De uitleg is eenvoudig: de welvaartsenveloppe wordt door werkgeversorganisaties gebruikt als pasmunt in de loononderhandelingen. Wat ze ons in het ene dossier geven,
nemen ze graag terug in het andere.
Over de slachtoffers van die patronale onderhandelingsstrategie, daar ging het in de nieuwsbrief van
de FOD Sociale Zekerheid dus over. De welvaartsenveloppe is belangrijk om het leven van heel wat
mensen te verbeteren. Daar speel je geen spelletjes
mee. De wet is de wet. Ook voor de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Ze mogen de wet gerust
contesteren. Maar ze moeten ze wel naleven. En
zich misschien ook abonneren op de nieuwsbrief van
de FOD Sociale Zekerheid.

Door de strot

Iedere leeftijdscategorie blijkt wel
winnaar te zijn in de wedstrijd ‘wij
hebben het moeilijk’. Toch breek ik
graag een lans voor de gepensioneerden. In deze coronatijd neemt de digitalisering enorm toe. Ze wordt ons
bijna door de strot geduwd. Loketten
zijn gesloten. Lang leve de post waar
we dan lang aanschuiven tussen de
gehaaste Zalandogeneratie. Onlangs
wilde ik mij registreren als verpleegkundig vrijwilliger bij de vaccinatie,
na lang sukkelen ben ik nu ergens
ingeschreven maar ik ontving tot nu
enkel vacatures voor werk in de zorg.
Een vriendin die arts is geraakte zelfs
niet zo ver wegens problemen met het
wachtwoord. Wie denkt dat 65-plussers zich gemakkelijk gaan verplaatsen naar grote centra met nog grotere
parkings? Samen rijden mag niet.
Waarom niet inenten in de dienstencentra, daar hebben we onze loop?

Naam bekend bij de redactie

Artsenlonen

In de laatste editie stond de visie van
Luc Van Gorp over de verloning van
artsen. Ik vind dat het debat uitgebreid moet worden met de numerus
clausus die er is voor de beroepen van
geneesheer en tandarts. De beperkte
toetreding tot die beroepen heeft na
vele jaren tot gevolg dat er bijna geen
tandarts of geneesheer-specialist is
die nog geconventioneerd is en aldus
factureert wat hij of zij wil.
Ik ben van oordeel dat als de toegang
tot deze beroepen ruimer opengesteld wordt, er na enkele jaren meer
geconventioneerde artsen zullen zijn
en de uitspattingen van sommige remuneraties zullen afnemen.

Guy Vanhecke

Wat denk jij? Mail ons op
lezers@visieredactie.be
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Geen akkoord over loonsverhoging

Daarom verdienen zij meer waardering
Werkgevers blijven vasthouden aan zeer beperkte ruimte
voor loonsverhoging. Volgens vakbonden te weinig, vooral in sectoren waar het de voorbije maanden voor de
wind ging. ‘De grote inzet van werknemers tijdens
corona mag blijkbaar niet beloond worden.’
Ondertussen wordt een verhoging van pensioenen
en andere uitkeringen tegengehouden als pasmunt.

Omar Aouled AkzoNobel
‘Corona heeft ons nooit weggehouden van de werkvloer. Integendeel,
we hebben het voorbije jaar net extra zaterdagen en avonden gewerkt.
De mensen die thuis in lockdown zaten, begonnen natuurlijk aan hun
lange lijst met klusjes. De vraag naar verf was zo groot dat wij en de
doe-het-zelfwinkels niet konden volgen. De emmers verf werden zelfs
gehamsterd, net zoals wc-papier. Het was dus een vrij stressvolle periode. En het gaat trouwens nog steeds door. Vorige maand hebben we
1,8 miljoen liter verf gemaakt. Eigenlijk heeft AkzoNobel heel veel geluk
gehad met corona. Maar vooral omdat iedereen toch is blijven werken, ondanks alle angst voor corona.’

TEKST NILS DE NEUBOURG
FOTO’S JAMES ARTHUR

H

et is stil aan de overkant. We horen het door corona al
een hele tijd niet meer in voetbalstadions. Maar het
scheelt niet veel of vakbonden zetten het deuntje in bij de
loononderhandelingen. Want op de vraag om sommige
werknemers de komende twee jaar meer dan 0,4 procent loonsverhoging te gunnen, komt vanuit de werkgevers geen antwoord.

Liselotte Vermeulen Lidl
‘Sinds het uitbreken van de pandemie hebben wij heel wat werk bijgekregen. Er zijn meer klanten, de rekken werden leeggeplunderd en we
moesten extra shifts draaien om ze weer aangevuld te krijgen. Nooit
heb ik zo’n drukke periode meegemaakt. Mensen kunnen niet meer
op restaurant gaan. Het is dan ook logisch dat we meer voeding verkopen. Om het allemaal te kunnen bolwerken moeten we extra flexibel
zijn. Bovendien stonden wij constant in de vuurlinie. En ook nu blijft het
moeilijk werken, met de anderhalve meter en de mondmaskers. Daar mag
iets tegenover staan.’

‘Natuurlijk zijn sommige sectoren hard getroffen door corona en de maatregelen’, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans.
‘Daar een grote loonsverhoging vragen zou niet redelijk zijn.
Maar er zijn ook sectoren die het afgelopen jaar heel goed
boerden. Dat was in veel gevallen alleen mogelijk door de grote
inzet van de werknemers. Helaas is die inzet blijkbaar niet meer
waard dan een loonsverhoging van de prijs van twee broden.’

Gegijzeld
De patstelling heeft niet alleen gevolgen voor werknemers, ook gepensioneerden en andere ontvangers van uitkeringen dragen de
gevolgen. Leemans: ‘Eigenlijk gijzelen de werkgevers de ouderen en kwetsbaren in de samenleving.’ Daarmee verwijst de
ACV-voorzitter naar het koppelen van loonafspraken aan de
welvaartsenveloppe. Die enveloppe is een budget om uitkeringen zoals pensioenen en ziekte-uitkeringen te verhogen.
De regering geeft werkgevers- en werknemersorganisaties
de opdracht dat budget te verdelen. ‘De welvaartsenveloppe
en de loononderhandelingen staan eigenlijk los van elkaar.
We hadden de pensioenen en andere uitkeringen al maanden
geleden kunnen verhogen, maar werkgevers houden het tegen
zolang vakbonden niet akkoord gaan met de zogenaamde loonsverhoging van slechts 0,4 procent.’

Joeri Kerremans Novartis
‘Ook los van corona zijn mensen ziek of hebben ze gezondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk dat wij met de farmasector zijn blijven
draaien. De omstandigheden zorgden wel voor extra prestatiedruk.
Dankzij overleg was het veilig werken, ondanks de steeds veranderende maatregelen. Niet alleen Novartis, maar vooral de werknemers
hebben zich flexibel opgesteld. Want door corona was het een hele puzzel om alle diensten te bemannen. Personeelsleden moesten vaak van
afdeling veranderen. Maar ook thuis was het niet altijd evident om de
quarantaine van familieleden streng op te volgen of in opvang voor de kinderen te voorzien om toch maar te kunnen blijven werken.’

comfortabel geholpen bij urineverlies
Heb je als (jongere) man last van urineverlies? Maak er geen taboe van. 1 op de 4 mannen
boven de vijftig krijgt te maken met incontinentie. Je staat er dus niet alleen voor.
Maak een afspraak met een specialist continentiezorg bij Goed. We helpen je
kiezen uit een uitgebreid gamma hulpmiddelen. Je krijgt ook praktische tips
en advies om je urineverlies te verminderen. Door onze discrete en persoonlijke
zorg blijf je in alle comfort voluit van je leven genieten.

beschermd

Lees meer over urineverlies op
www.goed.be/incontinentie-mannen.
Onze vestigingen vind je op www.goed.be.
Koop bij Goed het incontinentiemateriaal dat bij jou past.
Per aankoopschijf van 10 euro op een geselecteerd aanbod
van TENA en iD ontvang je getrouwheidsstickers waarmee
je mooie en nuttige geschenken bij elkaar spaart.

Maak een afspraak met een specialist
via 03 205 69 22.
Ontdek ook ons online aanbod op
www.goed.be/webshop.
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Waarom betaal ik een zorgpremie?

Jouw bijdrage steunt
300 000 mensen
Medische kosten door ziekte of een ongeval krijg je terugbetaald via de ziekteverzekering. Door ouderdom of een handicap heb je vaak extra zorg in het dagelijkse leven nodig. In die
kosten komt de Vlaamse sociale bescherming tegemoet.
Daarvoor betaal je jaarlijks de zorgpremie aan CM-Zorgkas.
Enkele opvallende cijfers.
TEKST MARTINE CREVE

300 000 mensen ondersteund
Dankzij jouw bijdrage krijgen meer dan 300 000 zorgbehoevende mensen een tegemoetkoming van de Vlaamse sociale bescherming. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld thuiszorg, aangepast vervoer of poetshulp betalen. Zo kunnen zij hun levenskwaliteit verbeteren.

Vanaf 26 jaar
Als je in Vlaanderen woont en er sociaal verzekerd bent, dan ben
je na je 25ste verplicht om elk jaar de zorgpremie te betalen. Want
de Vlaamse sociale bescherming is gebaseerd op solidariteit en wordt
voor een deel gefinancierd met
de bijdrage die jij jaarlijks betaalt aan CM-Zorgkas. Wie in
Dankzij jouw bijdrage
Brussel woont of wie sociaal
verzekerd is in een andere lidkunnen hulpbehoevende
staat van de Europese Unie, kan
mensen bijvoorbeeld
ervoor kiezen om dat te doen.
thuiszorg, aangepast
Word je dit jaar 26, dan krijg je
vervoer of poetshulp
voor de eerste keer een uitnodiging om te betalen.
betalen.

54 of 27 euro
De zorgpremie bedraagt nu 54 euro. Voor mensen die op 1 januari 2020
recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming is dat 27 euro. Verlies
de betaling van de zorgpremie niet uit het oog. Want als je twee keer
de zorgpremie niet of onvolledig betaalt, kan de Vlaamse overheid een
boete tot 250 euro opleggen.
Van CM-Zorgkas krijg je eind februari een uitnodiging in je brievenbus, mailbox of via Doccle om het bedrag te storten. Doe je de betaling via domiciliëring? Dan gaat de zorgpremie op 5 maart 2021 van
je rekening. Als je een tegemoetkoming krijgt van de Vlaamse sociale bescherming, dan hoef je de zorgpremie niet apart te betalen. De
zorgpremie wordt in april afgehouden van je zorgbudget.

3 zorgbudgetten
Wie hulpbehoevend is, kan elke maand een zorgbudget krijgen. Er zijn
drie verschillende formules.
Een eerste zorgbudget van 130 euro per maand is voorzien voor
zwaar zorgbehoevende mensen die thuis veel hulp nodig hebben. Ook ouderen in een woonzorgcentrum en bewoners van een
psychiatrisch verzorgingstehuis hebben er recht op.
Voor 65-plussers met een beperkt inkomen die zorgbehoevend
zijn, geldt een tweede zorgbudget. Dat bedraagt maximaal 594
euro per maand.
Het derde zorgbudget gaat naar sommige mensen met een handicap. Deze tegemoetkoming bedraagt 300 euro per maand. Je kunt
geen aanvraag doen. Zodra je in aanmerking komt voor dit zorgbudget, neemt CM-Zorgkas contact met jou op.
Andere tegemoetkomingen voor wie verblijft in een woonzorgcentrum,
centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum en voor een mobiliteitshulpmiddel worden rechtstreeks vereffend met de voorziening
of met verstrekker van het mobiliteitshulpmiddel.

>>> www.cm.be/zorgkas, tel. 078 15 40 40

MADE IN BELGIUM
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FOTO JAMES ARTHUR
TEKS T SIMON BELLENS

Sibelco, opgericht in 1872 in de streek van Mol en
Lommel
Ontgint, transformeert en verdeelt industriële
mineralen, zoals kwartszand, veldspaat, klei en olivijn
Is een wereldwijde leider in zandontginning en
glasrecyclage, actief in 31 landen
Met onder meer vestigingen in Dessel, Lommel en
Maasmechelen
Heeft in heel België ongeveer 350 werknemers

100 %

Belgisch zand
Peter (53)
VAKBONDSAFGEVAARDIGDE

‘Het moet al 27 jaar zijn dat ik voor Sibelco
werk. Eerst 12 jaar op de baggerboten, daarna
naar de controlekamer. Daar volgen we het
productieproces van zandveredeling, waar het
gesorteerd wordt op grootte. Vrachtwagens, treinen
en schepen komen het zand hier vervolgens afhalen. Als het
bij ons niet goed zit, kunnen degenen die na ons komen er niets
mee, dus iedereen besteedt aandacht aan de kwaliteit van het
product. Sibelco is een echt familiebedrijf. Met Meneer Stany
(Stanislas Emsens, medegrondlegger van Sibelco, overleden in
2018 red.) kon er al eens geklapt worden of hij kwam weleens
aan de oren trekken.’

Tommy (40)
CONTROLEKAMER

‘Zelf woon ik in Mol, vlakbij. Sibelco is
een bekende werkgever in de Kempen. De
mensen uit de streek weten dat je goed zit als
je hier kunt beginnen. De grondstoffen die wij
verwerken, verwerken andere bedrijven op hun beurt tot
allerlei materialen. Van zonnepanelen, tot applicaties in de
auto-industrie, schuurpapier, glasvezelkabels, tandpasta,
zelfs in waspoeder of augurkenpotten ... Die toepassingen
evolueren heel snel. Als je ziet waar de grondstoffen allemaal
terechtkomen, dan is het toch bijzonder om daaraan te
kunnen meewerken.’
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Merel Selleslach over het VN-verdrag over het verbod op kernwapens

‘Begin van het einde voor kern
In de jaren 80 waren de straten van Brussel meer dan
eens gevuld met betogers tegen de kernwapens. De
aandacht voor kernwapens is sinds het einde van de
Koude Oorlog wat weggeëbd, maar dat betekent allerminst dat het probleem is opgelost. Al geeft een nieuw
VN-verdrag wel hoop. Visie sprak met Merel Selleslach
van Pax Christi.
TEKS T WIM TROCH
FOTO SOPHIE NUY T TEN

H

et einde van de Tweede Wereldoorlog betekende op verschillende vlakken het begin van een nieuw tijdperk. Naast heel wat
positieve dingen vormde het einde van de
oorlog ook het begin van de constante dreiging van
het gebruik van kernwapens. Zeker toen de spanningen tussen de toenmalige Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hoog opliepen, was er grote bezorgdheid. Zowel bij ons als in de rest van de wereld klonk
geregeld de roep om een kernwapenvrije wereld.
Vandaag zijn er minder betogingen en gaan nog
maar weinig popliedjes over een kernoorlog, maar
dat neemt niet weg dat het probleem nog lang niet
verdwenen is. Al zijn er tekenen van hoop. Eind vorige maand ging het VN-verdrag voor het verbod op
kernwapens van kracht. Het Verdrag werd in 2017
aangenomen door 122 landen. Ondertussen werd
het Verdrag getekend door 86 landen, 52 daarvan
ratificeerden het ook. Ook al ondertekenden niet
alle landen het document – ook voor ons land ontbreekt nog een handtekening – toch is het verdrag
een succes. Voor het eerst worden kernwapens nu
als illegaal beschouwd. ‘Alle andere massavernietigingswapens, zoals chemische wapens, waren al

Wat is het Verdrag
over het verbod op kernwapens
Het Verdrag is het eerste alomvattende wereldwijd
verbod op kernwapens, in 2017 aangenomen door 122
lidstaten van de Verenigde Naties.
Het trad in werking op 22 januari 2021. Momenteel zijn
er 86 landen die het Verdrag ondertekenden, en dat
aantal blijft groeien.
Het verdrag verbiedt landen om kernwapens te ontwikkelen, te testen, te produceren, te bezitten, op te slaan,
te gebruiken of te dreigen ze te gebruiken. Het verbiedt
ook dat kernwapens op hun grondgebied worden gestationeerd.
Het omvat verplichtingen om slachtoffers van kernwapens bij te staan en om te beginnen met het saneren
van door nucleaire wapens verontreinigde omgevingen.
De inwerkingtreding van het verdrag in januari creëerde een nieuwe internationale norm voor kernwapens:
ze zijn nu illegaal volgens het internationaal recht.

Merel Selleslach: ‘In de jaren 80 was de kerndreiging constant aanwezig in het nieuws. Dat is nu veel minder het geval, maar toch steunt 77 procent van de mensen het verdrag voor een verbod op kernwapens.’

verboden’, vertelt Merel Selleslach. ‘Kernwapens
waren dat nog niet. Sinds de jaren 60 is er wel het
non-proliferatieverdrag, dat stelde dat er geen nieuwe landen kernwapens mogen produceren. Dat is
vrij goed gelukt, want slechts vier landen hebben dat
verdrag niet gerespecteerd. Vandaag zijn naast de
VS en Rusland ook China, het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk, Pakistan, India en Noord-Korea kernwapenlanden. Over Israël bestaat het vermoeden dat
ze kernwapens hebben, maar de regering doet daar
geheimzinnig over.’

Is dat non-proliferatieverdrag, dat het bezit en
gebruik van kernwapens reguleert en in sancties
voorziet voor landen die het verdrag schenden,
niet voldoende?
‘Het probleem is dat het non-proliferatieverdrag
geen ontwapening inhoudt. Daar wordt niets aan gedaan, tot grote frustratie van een aantal landen. Onder maatschappelijke druk en vanuit de diplomatie
zijn in 2015 binnen de Verenigde Naties gesprekken
gestart om iets aan het probleem te doen. Dat leidde
tot dit nieuwe verdrag, dat 122 landen in 2017 op de
VN goedkeurden, en dat nu door 86 landen ondertekend is.’

‘De Doomsday Clock toont hoe groot
het gevaar is op een nucleaire ramp.
Sinds de jaren 50 stond de pijl nog
nooit zo dicht bij het fatale moment
als in 2020’
MEREL SELLESLACH, PAX CHRISTI

België zit niet bij de landen die het verdrag ondertekend hebben.
‘Inderdaad. De NAVO-lidstaten onderschrijven het
verdrag niet. Het is eigenaardig dat een land als
België het verdrag niet heeft ondertekend. Het kan
verklaard worden door het bondgenootschap met
de Verenigde Staten, en het feit dat in Kleine Brogel
kernkoppen bewaard liggen. Toch is het niet onmogelijk. Nederland, dat ook kernkoppen van de VS op
zijn grondgebied heeft, nam in 2017 wél deel aan de
gesprekken over de nucleaire ontwapening. De terughoudendheid van België om tegen de stroom in
te zwemmen is begrijpelijk, maar Nederland werd
bijvoorbeeld niet afgestraft voor het feit dat het mee
aan de tafel heeft gezeten.’
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Hoeveel vaccins zijn er eigenlijk al gezet?
‘Er is nog hoop dat België dit Verdrag zal ondertekenen.
In het regeerakkoord staat een positieve verwijzing naar
de strijd tegen kernwapens. We mogen ook niet vergeten
dat België een voortrekker was in de humanitaire ontwapening. De inzet rond clusterbommen of landmijnen
van ons land is een mooi voorbeeld. Momenteel vindt ons
land het verdrag nog ‘onrealistisch’. Het zal dus tijd vragen om de politiek en diplomatie te overtuigen. De publieke opinie kan daar zeker een rol in spelen.’

De kernwapenlanden hebben dit VN-verdrag ook
niet ondertekend, en tonen zich allerminst bereid
om hun kernwapens te ontmantelen. Hoe vermijd
je dat dit verdrag als louter symbolisch, of misschien naïef wordt bestempeld?
‘Wij bekijken het anders. Dit is allerminst betekenisloos, want het versterkt de morele norm dat kernwapens geen plaats hebben in onze samenleving. Door
nu expliciet in een VN-document neer te schrijven dat
kernwapens illegaal zijn, is een lacune gevuld. Bovendien heeft het ook in de bedrijfswereld impact. KBC
besliste in 2018 om alle investeringen in de kernwapenindustrie terug te trekken. Een Nederlands pensioenfonds en een Japanse investeringsbank deden hetzelfde. Daardoor alleen al is deze actie niet voor niets
geweest.’

Kernwapens dienen vooral als afschrikking, zeggen
sommigen. Hoe reëel is de dreiging dat er vandaag
kernwapens worden gebruikt?
‘De dreiging op een nucleaire ontploffing is nog nooit
zo groot geweest. De Doomsday Clock toont hoe groot
het gevaar is op een nucleaire ramp. Sinds de jaren 50
stond de pijl nog nooit zo dicht bij het fatale moment als
in 2020. Dat komt door de klimaatverandering en door
de geopolitieke situatie. De VS werken aan minikernwapens, en zelfs de Franse president Macron houdt
vast aan het kernwapenprogramma. Dat is op z’n minst
zorgwekkend te noemen.’
‘In de jaren 80 was de kerndreiging constant aanwezig
in het nieuws. Dat is nu veel minder het geval, maar
in november was er nog een opiniepeiling waarin 77
procent van de ondervraagden positief antwoordde op
de vraag of ons land het Verdrag moest ondertekenen.
Wel is het zo dat het thema bij jongeren, die de Koude
Oorlog niet bewust hebben meegemaakt, minder leeft.
Daar hebben we dus zeker nog werk om te sensibiliseren.’

Naast kernwapens zijn er nog andere potentiële
gevaren, zoals autonome wapens.
‘Officieel bestaan ze nog niet, maar ze zijn wel volop
in ontwikkeling. Autonome wapens zijn bijvoorbeeld
drones die zelfstandig kunnen vliegen, maar ook zelfstandig doelwitten kunnen selecteren en elimineren. Er
zijn ook robots met automatische machinegeweren. Die
werden nog niet ingezet, maar het kán wel. Dat is zeker
iets om op de voet te blijven volgen.’

Wat zijn nu de volgende stappen?
‘Dit kernwapenverdrag is voor ons het begin van het
einde. Er loopt nu een internationale campagne om de
landen die het verdrag niet hebben ondertekend, aan
te zetten dat alsnog te doen. De geesten bij de NAVOlidstaten zullen gestaag moeten rijpen.’

De vaccinatiecampagne tegen corona ging ongeveer twee maanden geleden officieel van start. Na
de eerste inenting bij de 96-jarige
Jos volgden ondertussen al enkele
honderdduizenden prikjes. Maar
door onvoorspelbare leveringen
door fabrikanten verloopt het befaamde pad naar de vrijheid nogal
hobbelig. Op de langere termijn
plannen gaat moeilijk.

Om zicht te krijgen op de weg naar
de begeerde 70 procent ingeënte
bevolking maakten enkele vrijwilligers een dashboard. Dagelijks
vullen ze de online cijfers en gegevens aan met informatie die ze
zelf bij elkaar sprokkelen bij de
verschillende agentschappen en
taskforces. De website geeft bijvoorbeeld aan hoeveel mensen er
al volledig ingeënt zijn of minstens

één prik kregen. Daarnaast geeft
het dashboard ook inkijk in de omvang van de stock of de voortgang
van de vaccinatie in verschillende
leeftijdsgroepen.

>>> www.covid-vaccinatie.be

ZONLICHT

Kun je vitamine D aanmaken achter vensterglas?
We halen in beperkte mate vitamine D uit onze voeding, maar de belangrijkste bron van deze vitamine
is zonlicht. Op koude winterdagen
komen we liefst niet al te lang buiten. Kun je gewoon achter het raam
blijven zitten als de zon schijnt voor
de aanmaak van vitamine D?
Helaas, je zult onvoldoende vitamine D aanmaken achter glas.
Het vensterglas laat wel licht door
maar houdt de uv B-straling tegen
en het is net die straling die je nodig hebt om vitamine D aan te maken.

Het is dus aan te raden om regelmatig naar buiten te gaan wanneer
de zon schijnt. Hoeveel vitamine
D wordt aangemaakt in de huid
door blootstelling aan het zonlicht
is afhankelijk van je leeftijd, het
seizoen en je huidskleur. Vergeet
zeker niet om je huid voldoende
te beschermen tegen zonnebrand.
Kom op dagen met een matige tot
hoge uv-index tussen 12 uur en 15
uur niet zonder bescherming in de
zon. Buiten deze uren en op dagen
met een lage uv-index, mag de bescherming minder strikt zijn. Zorg
er alleszins voor dat je niet verbrandt.

Vergeet niet dat een gezonde levensstijl, met gevarieerde voeding,
goede nachtrust en voldoende beweging een belangrijke troef zijn
voor een goede gezondheid. Vitamine D-supplementen zijn soms
aanbevolen. Dit is onder meer het
geval bij kinderen tot 6 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, vrouwen na de menopauze, mensen die bijna nooit
in het zonlicht komen en 70-plussers. Neem geen supplementen op
eigen houtje, bespreek dit met je
arts en hou je steeds aan de aanwijzingen.

NIEUW LABEL

Hoe weet ik of ik een energiezuinig
elektrisch toestel koop?
Wanneer je een elektrisch toestel
koopt, vind je op het toestel of op
de verpakking het energielabel.
Dat ging tot nu toe van A+++ tot D,
waarbij de toestellen die het minst
energie verbruiken in de groene
A(+++)-categorie werden ondergebracht, terwijl de toestellen die
veel energie vragen, in de oranje of
roodgekleurde categorieën vallen.
Vanaf 1 maart is er een nieuwe
indeling. Door de technologische
vooruitgang werden toestellen
alsmaar energiezuiniger. Dat is
goed nieuws, maar daardoor werd
het label een beetje achterhaald.
Want bijna alle toestellen die in
de winkel stonden, behoorden tot

energieklasse A. Daarom wordt het
systeem nu herzien, en vereenvoudigd. Het nieuwe systeem telt zeven
klassen: van A tot G, zonder subcategorieën met een of meerdere
plustekens.
De nieuwe en oude labels vergelijken is niet eenvoudig. Een koelkast
met label B in het ‘oude’ systeem,
heeft meer energie nodig dan een
koelkast die in het nieuwe systeem
in categorie B wordt ondergebracht.
Waar tot nu bijna alle nieuwe toestellen tot klasse A behoorden, zal
vanaf 1 maart bijna geen enkel toestel label A krijgen. Die klasse is
bestemd voor apparaten die in de
toekomst hogere energieprestaties

leveren dan diegene die vandaag op
de markt zijn. Op die manier wordt
de technologische vooruitgang gestimuleerd zonder dat de indeling
op korte termijn moet veranderen.
In eerste instantie geldt de nieuwe
indeling voor vier categorieën toestellen. Huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties
(geen droogkasten), televisie- en
computerschermen;
koelen
vriesapparatuur (koelkasten, diepvriezers en wijnklimaatkasten), en
huishoudelijke vaatwassers. Vanaf
1 september 2021 komen daar ook
elektrische lampen bij. Andere categorieën toestellen worden later
toegevoegd.
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TOT JE DIENST

BEWEGING.NET

Nieuw logo

Quizliefhebbers gespecialiseerd in het herkennen van logo’s moeten nu even goed opletten, want beweging.net heeft een nieuw logo.
Samen met het logo krijgt de volledige huisstijl een opfrisbeurt. Wie het originele logo uit
2014 vergelijkt met het nieuwe ontwerp, zal
evenwel meteen de verwantschap ontdekken.
Op die manier blijft de herkenbaarheid groot,
zowel in het straatbeeld als op sociale media.

Nieuwe Mijn CM-app

CM-kantoor op je smartphone
Staat de uitbetaling van je laatste
doktersbriefje of je uitkering al op
je rekening? En hoe vraag je precies dat voordeel aan? Je komt
het snel te weten dankzij de
nieuwe Mijn CM-app.
TEKS T BRAM DEHOUCK

CORONA

Maatregelen verlengd
De coronawerkloosheid wordt verlengd, zowel
voor wat betreft de overmacht in hoofde van
de werkgevers als overmacht in hoofde van de
werknemer (zowel voor verplichte quarantaine als voor opvang van kinderen). Dit bijzondere stelsel zou normaal aflopen op 31 maart.
De bijzondere regeling geldt nu drie maanden
langer, tot 30 juni, voor alle sectoren. Let wel:
voor 2021 is de gelijkstelling voor de vakantie (vakantiegeld en vakantieduur van 2022)
nog altijd niet geregeld. Zelfs niet voor de coronawerkloosheid van 1 januari tot 31 maart
2021. Zeker is wel dat andere onderdelen van
die coronawerkloosheid wel worden verlengd:
de 70 procent in plaats van 65 procent van
het begrensde loon, het supplement van 5,63
euro bruto per dag, de verlaagde bedrijfsvoorheffing (15%) en de cumul van pensioen met
tijdelijke werkloosheid. De doorbetaling van
premies voor de opbouw van het aanvullend
pensioen wordt ook verlengd.

PSYCHISCH WELZIJN OP HET WERK

Nieuwe tool tegen burn-out
De KU Leuven ontwikkelde een tool voor bedrijven en werknemers in de strijd tegen
burn-outs. Je kunt de vragenlijst vinden op
https://burnoutassessmenttool.be/.

E

en CM-kantoor in zakformaat,
dat is de nieuwe Mijn CM-app.
Je regelt jouw ziekenfondszaken via de smartphone, waar
je maar wilt en wanneer jij er tijd voor
hebt. Wat kun je allemaal doen met
de app? CM deed een bevraging naar
welke functies CM-leden zelf het liefst
wilden. Terugbetalingen opvolgen, CMvoordelen aanvragen en contact opnemen scoorden het hoogst. Maar daar
stopt het niet. In de toekomst komen er
nieuwe functies bij.

Bekijk je terugbetalingen
Je ziet de terugbetalingen van bezoeken aan je huisarts en specialisten, van
jezelf en van minderjarige personen die
bij jou ten laste staan. Ook de uitbetaling van bepaalde CM-voordelen (bijvoorbeeld brillen of lenzen) vind je hier
terug. Ontvang je een vervangingsinkomen? Dan zie je ook een overzicht van
de bedragen en de data waarop je een
uitkering kreeg.

stelde vragen. Toch niet? Dan kun je
een bericht sturen.

Vraag gele klevers aan
In één klik vraag je gele klevers aan
voor de hele familie. Binnen de zeven
dagen zitten de klevers in je brievenbus.

Bekijk je profiel
Vraag een CM-voordeel aan
Neem een foto van je aanvraagformulier, attest of factuur. Selecteer het
voordeel en verzend je foto.

In je profiel staan de gegevens waarmee CM met jou communiceert, informatie over je globaal medisch dossier
en de verhoogde tegemoetkoming, en
de personen die bij jou ten laste staan.

Heb je een Mijn CM-account op de website? Dan kun je inloggen op de app met
dezelfde gegevens: je gebruikersnaam
en wachtwoord. Je kunt ook aanmelden
met een pincode, een vingerafdruk of
gezichtsherkenning als jouw toestel dit
aanbiedt.
Heb je geen account op de website? Dan
maak je een account aan via de app. Je
identificeert je eenmalig via Itsme of
CSAM. Met dit account kun je ook meteen inloggen op de CM-website.

>>> www.cm.be/mijncm-app

Stel een vraag

VACATURES
CM ZOEKT
Stafmedewerker Rapportering
Verzekeringen
Stafmedewerker Marketing
100 % - onbepaalde duur - flexibele werkplaats
HR Business partner
100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
Service Center Consulent
100 % - onbepaalde duur - Berchem
Payroll Officer
100 % - onbepaalde duur - Gent
Contactcenter-medewerker
100 % - bepaalde duur (voorlopig 6 maanden)
- Sint-Niklaas
www.cmjobs.be
ACV ZOEKT
Software Engineer
100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
Medewerker gebouwen
100 % - onbepaalde duur - Sint-Niklaas
vacatures.hetacv.be

Een handig overzicht leidt je naar het
onderwerp van je vraag. Waarschijnlijk
vind je al een antwoord in de veelge-

Hoe installeer je de app?
Je vindt de Mijn CM-app in Google Play
(Android) of de App Store (Apple).

Cultuurvakantie naar Roemenië
Bewonder de natuurpracht in het nog onbekende en diverse
Roemenië. Ontdek naast de boeiende hoofdstad Boekarest,
ook het mysterieuze Transsylvanië, het kasteel van Dracula
in Bran en de oude middeleeuwse stad Brasov. Vaar over de
Donaudelta met maar liefst 300 vogel- en 100 vissoorten.
Je verblijft tijdens deze rondreis in volpension in drie- en viersterrenhotels.
Reis mee met het vliegtuig van 7 tot 16 september 2021 voor
1 390 euro. Voor een single kamer betaal je 200 euro extra.

Boek snel via 070 233 119 of www.intersoc.be

Het eerste Intersoc-hotel in Oostenrijk
In 2021 kan je met Intersoc ook naar het wondermooie
Oostenrijk reizen. Laat je onderdompelen in de Oostenrijkse
gemütlichkeit en de lokale cultuur van Bad Hofgastein. Tijdens
een vakantie met enkel volwassenen geniet je van een uitstap
naar Salzburg, de stad van Mozart en The Sound of Music, of je
kiest één van de talrijke wandelpaden in de omgeving.
Reis mee tijdens de maanden juni of september met je eigen
wagen of met de bus. Je verblijft steeds in all-in.

Voor de algemene voorwaarden en informatie over het privacybeleid van beweging.net MVL
verwijzen we naar de website https://www.beweging.net/mvl. Indien u niet wenst dat uw
gegevens door beweging.net MVL en/of CAW en/of de partnerorganisaties en/of derden voor
commerciële direct marketing gebruikt worden, gelieve u uit te schrijven via de website. Door
u in te schrijven of deel te nemen aan de wedstrijd, de activiteit of het initiatief, aanvaardt u
de algemene voorwaarden.

LAND VAN AALST
IN BEWEGING

Regioverantwoordelijke: Koen Browaeys
Regiobladzijden (13-15) vallen onder V.U. beweging.net - Mario Pauwels,
V.U. ACV - Jan Neirynck en V.U. CM - Jean-Paul Corin.

Nieuwe app Waddist
weet wat er leeft bij jongeren
Via de nieuwe Waddist app kunnen jongeren van 12 tot en met
30 jaar elke dag delen wat ze denken, voelen en meemaken. Er
wordt veel gesproken over jongeren, maar nog te weinig mét
hen. Arteveldehogeschool en De Ambrassade* brengen daar
nu verandering in.

jongeren door pers en beleidsmakers gefundeerd. Waddist streeft ernaar om op langere termijn een tool te worden die de stem
van jongeren, in al hun diversiteit, weerspiegelt en van daaruit ook kan wegen op
het beleid.

© Pixabay

Drie vragen en 1 tip

Dagelijkse jongerenbarometer
De A mbr ass ade en A r teveldehogeschool stelden vorige week de Waddist app voor, de online barometer die dagelijks peilt naar hoe jongeren denken
over allerlei thema’s. Via een dagelijkse update van drie vragen over verschillende thema’s uit hun leefwereld leert Waddist wat
er echt leeft bij jongeren.
Door de dagelijkse antwoorden genereert Waddist een uitgebreide database aan

uitspraken en cijfers over jongeren, door
jongeren. De resultaten worden gedeeld
met pers, beleidsmakers, onderzoekers en
jongeren zelf om zo veel mogelijk impact te
bereiken.
De Waddist-gebruikers zijn mede-eigenaar/mede-onderzoeker. Zij krijgen de antwoorden de volgende dag direct te zien in
de app en kunnen het delen via hun eigen
sociale mediakanalen. Zo worden jongeren
meer gehoord en worden uitspraken over

300 boompjes vonden nieuwe
eigenaar op de grens
van Ninove en Haaltert
Met zowat 300 boompjes die een adoptiegezin kregen, startte in de Denderstreek de boomplantactie van Beweging.net Midden-Vlaanderen. Vorige zaterdag kon je er zo eentje bemachtigen op de grens van Haaltert en Ninove. Binnenkort volgen er nog 500 in Geraardsbergen en in het najaar zijn de Zottegemnaren aan de beurt. “Ons land kan eigenlijk nog 8
miljoen boompjes gebruiken. Met 3000 inheemse soorten die een nieuwe stek vinden in de
regio Midden-Vlaanderen zetten we een mooie stap in die richting. Deze actie wordt trouwens mee ondersteunt door CM, die nu volop oproept om per dag minstens een half uur te
bewegen in het groen. Met onze actie creëren we alvast meer groen in onze regio. Goed
voor luchtkwaliteit, minder fijn stof en dus meer gezondheid! ”
Met dank aan vdk bank
De actie in Haaltert en Ninove gebeurde samen met de mensen van Natuurpunt. “Samen
proberen we iedereen te motiveren om kleine stapjes te zetten in de richting van een gezondere leefomgeving.”

Jongeren loggen in met hun e-mailadres
of social-media-account. Daarna geven ze
hun geboortejaar en postcode in, en kunnen ze de vragen van de dag beantwoorden. De app stelt elke dag drie meerkeuzevragen om te weten wat jongeren denken,
voelen en meemaken. Bijvoorbeeld: Heb je
ooit al eens gespiekt bij een toets of examen? Ben je in deze corona-periode al in
aanraking gekomen met de politie? Hoe
snel wordt je haar vettig?
Na de vragen krijgen ze een tip van de dag
en zien ze ook (geanonimiseerd) wat andere Waddisters antwoordden op de vragen
van de dag ervoor. De tip van de dag wordt
aangeleverd door het Vlaamse jeugdinformatieplatform WAT WAT en is afwisselend
luchtig of informatief, naargelang de thema’s in de vragen.

VISIE 04 - 25 FEBRUARI 2021
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REGIOREDACTIE
Korenlei 20
9000 GENT
visie.middenvlaanderen@beweging.net

WEBINAR DUURZAAM OMGAAN
MET GELD

OVER WAARDE,
WAARDEN EN
FINANCIEEL WELZIJN
B en je s o m s
stiekem jaloers
op bitcoinbeleggers die rendementen halen waar jij alleen maar van
kan dromen? Of
ben je tevreden
met het rendement van je beleggingen…
maar wil je dat je geld geïnvesteerd
wordt in sectoren die goed zijn voor het
milieu of meer aandacht hebben voor
mensenrechten? Dan moet je zeker een
stukje van je tijd te investeren in het webinar “Duurzaam omgaan met geld” met
Ben Granjé (foto), afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Federatie van Beleggers, en Wouter Van Besien, coördinator duurzaam bankieren bij vdk bank.

Waddist kan kort op de bal spelen. Staat er
iets over jongeren in de krant? Dan weten
we de volgende dag al wat zij daarvan vinden. Doordat ze zelf vragen insturen,
weet Waddist ook wat er leeft bij jongeren en informeert de app hen over hoe een
thema leeft bij hun leeftijdsgenoten.

Verwacht je niet aan een klassieke webinar over beleggen. Als master in de
psychologie focust Ben Granjé op de rol
van gedragswetenschap en gaat hij dieper in de op de vraag waarom we (zouden moeten) beleggen en het belang van
een goed financieel plan (met als voorbeeld de bitcoin). Na de keynote gaat –
jawel – ‘bankier’ Wouter Van Besien in
dialoog met Ben Granjé. Gezien de achtergrond van beide heren zal het ongetwijfeld een boeiend en verrijkend gesprek worden. Achteraf is er kans tot
vraagstelling.

* De Ambrassade: Het Vlaamse expertisecentrum jeugdbeleid en ondersteuner van het
Vlaamse jeugdwerk.

>>> Het webinar vindt plaats op donderdag 4 maart om 19.30 u. Deelname
is gratis. Inschrijven kan via jan.reunes@beweging.net

Meer foto’s
via onze face
bookpagina Beweg
ing.
net Midden-Vl
aanderen
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REGIO

ACV DIENST VERLENING

Wist je dat...

… je via www.afspraakACV.be eenvoudig zelf een telefonische afspraak
kan maken bij ACV Oost-Vlaanderen?
Een dienstverlener belt je op het door
jou gekozen moment op. Indien nodig
zal je op afspraak kunnen langskomen. Zo garanderen we de social distancing en de veiligheid.

Loononderhandelingen zitten muurvast

Mag het iets meer zijn?
In heel wat Oost-Vlaamse bedrijven - waaronder Belgian Shell (foto) - vonden acties plaats naar
aanleiding van de onderhandelingen rond het interprofessioneel akkoord die heel stroef verlopen.
TEKS T JAN MAERTENS

… je werkloosheidsdocumenten
(stempelkaarten, groene klevers … )
vlot kan bestellen via
www.hetacv.be/bestel-documenten
… je documenten al even vlot kan bezorgen via de ACV-brievenbussen? Je
dichtstbijzijnde ACV-brievenbus vind
je op www.hetacv/brievenbus.
- je op www.hetacv.be/contact je alle contactmogelijkheden op één pagina gebundeld vindt? Zo kan je via
een postcodemodule het e-mailadres
van je dichtstbijzijnde ACV-kantoor
vinden of de contactgegevens van de
beroepscentrale die je sector en bedrijf opvolgt. Je vindt er ook vragenformulieren over veel voorkomende
onderwerpen.

VACATURE
Word jij onze
nieuwe medewerker
gebouwen?

Jan Leers, vakbondsafgevaardigde Belgian
Shell: ‘We hebben de afgelopen maanden
allemaal verder gewerkt, de fabriek is blijven draaien. Omdat we samenwerken in de
productie is dit vaak met gevaar voor onze
eigen gezondheid. De werkdruk ligt bovendien hoog en er ontbreekt wel wat aan investeringen om het werk werkbaar te maken. Voor al deze inspanningen is 0,4%
loonsverhoging een slag in ons gezicht.’
Sebbe Vandeputte, secretaris ACVBIE legt
uit: ‘Het interprofessioneel akkoord legt het
kader vast voor de loononderhandelingen
in de privésector. Daarbij wordt vertrokken
van de criteria uit de Loonnormwet van 1996
die in 2017 werd verstrengd. De wet houdt
niet alleen rekening met de voorgaande en
verwachte loonkoststijgingen in onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland
en met de verwachte indexering bij ons. Bijkomend worden er correcties toegepast die
de marge vooraf al verder versmallen.’
Door de huidige coronaperikelen is het niet
eenvoudig om tot een betrouwbare statistische raming van de loonkostontwikkeling
in België en de buurlanden te komen. Toch
is er een maximaal beschikbare marge
vastgelegd van amper 0,4% voor 2021 en
2022.

© Alain Van Den Hende

… je online je werkloosheidsdossier
op de voet kan volgen? En je eigen gegevens up-to-date kan houden? Surf
naar www.mijnacv.be en meld je aan
met je eID of itsme.

Sebbe Vandeputte: ‘Wij kunnen deze marge
niet onderschrijven. Deze wet legt vrij loonoverleg volledig aan banden. Voor ACVBIE
mag deze hele loonnormwet geschrapt
worden. Wij pleiten voor een substantiële
verhoging van de lonen. Investeringen én
koopkracht zijn trouwens essentieel voor
een snel en structureel economisch herstel. Een aalmoes van maximaal 0,4% voor
de komende twee jaren is voor de werkne-

mers onaanvaardbaar. Heel veel mensen
zijn blijven werken in bijzonder moeilijke
omstandigheden. Een loonnorm kan enkel
indicatief zijn. Niet alle sectoren zijn namelijk even hard getroffen door de crisis. Sommigen hadden net de wind in de zeilen.’
Het ACV blijft sensibiliseren en zal zo nodig
verdere acties ondernemen.

Liefde is ...

Lees de uitgebreide vacature op
www.hetacv.be/het-acv/vacatures
Heb je interesse om onze nieuwe collega te worden?
Stuur dan vóór donderdag 4 maart
2021 een e-mail met jouw motivatie
en cv naar ACV Oost-Vlaanderen t.a.v.
Jan Neirynck, provinciaal voorzitter,
vacatures.OVL@acv-csc.be.
Bijkomende informatie over de functie kan je bekomen bij Marnick Schiettecatte, coördinator financiën,
marnick.schiettecatte@acv-csc.be.

Kristof De Bal, ACV-zonepropagandist: ‘We
wilden op de dag van de liefde onze liefde
betuigen aan de sociale zekerheid. Want,
liefde is geven om een ander. Het hoeft niet
enkel over de aantrekkingskracht tussen
twee mensen te gaan. Voor ons gaat het
evengoed om de duizenden vrijwilligers die
zich onbaatzuchtig aangemeld hebben om
te komen helpen in één van de talrijke vaccinatiecentra van onze provincie. Liefde is
ook respect tonen voor de verple(e)g(st)ers
en zorgkundigen die dag in dag uit voor de
allerzwaksten in de samenleving zorgen.
Liefde is onze sociale zekerheid naar waarde schatten: Die biedt kansen als je, door
omstandigheden waar je geen vat op hebt,
je werk verliest of ziek wordt, en zorgt ervoor dat je op een gezegende leeftijd een
waardig bestaan kan leiden.’

© Tanja Durinck

Wie zoeken we?
We zoeken een medewerker gebouwen om ons Oost-Vlaams patrimonium te versterken: Een enthousiaste
‘professional’ die van aanpakken
weet, graag oplossingsgericht werkt
en sterk is in het organiseren, coördineren en begeleiden van technische
onderhoudsdossiers.

Op Valentijnsdag zagen we op
de Facebookpagina van ACV
Oost-Vlaanderen de groene man
van de campagne ‘De sociale
zekerheid staat achter jou’ her
en der in de provincie opduiken.
Dat vraagt om een woordje
uitleg.

>>> Lees alles over de ACV-campagne 'Sociale zekerheid zorgt voor minder zorgen' op
www.onzesocialezekerheid.be
>>> Volg jij al ACV Oost-Vlaanderen op Facebook? Doen! www.facebook.com/acvovl

REGIO
CM Week van de Vrijwilliger 2021

VOORDRACHT OKRA

Een welgemeende
dankjewel

OUD EN NOG STEEDS
HIP

Iedereen die een vrijwillig engagement opneemt, verdient het om in de bloemetjes
gezet te worden. Traditioneel gebeurt dat tijdens de Week van de Vrijwilliger, maar
dit jaar moesten de bedankjes vanop afstand gebeuren.

C

M Oost-Vlaanderen koos ervoor om haar vrijwilligers
met heel wat verschillende
initiatieven te waarderen. Zo
werd er een belactie op poten gezet: vrijwilligers van Gezondheidsbevordering en
de CM-bestuurders krijgen een telefoontje
van een CM-medewerker. Om dank uit te
spreken, maar ook gewoon voor een aangename babbel.

Wat betekent het om een ‘senior’ te zijn
in onze moderne samenleving? Al te
vaak wordt deze vraag door ‘niet-senioren’ beantwoord en al te vaak wordt
een passief beeld gepresenteerd. In
deze lezing wordt een ‘contraire’ visie
gepresenteerd: de senior als wijze puber. Wijs door de ervaring, puber door
de mentale en lichamelijke veranderingen en aanpassingen. Maar ook ‘opstandig’, wat leidt tot een actief mensbeeld.
Wie
Prof. em. dr. Jean-Paul Van Bendegem
is licentiaat in de wiskunde en doctor
in de wijsbegeerte. Hij was buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en
wetenschapsfilosofie.

#kaboutersbestaanecht

Wanneer en waar

Dat in coronatijden ook de post ingeschakeld werd, mag niet verbazen. De vrijwilligers kregen een kaartje in de bus met daarop … een kabouter.

vrijdag 12 maart 2021
Vanaf 14.30 tot 16 uur

Met de campagne #kaboutersbestaanecht
wil CM over heel Vlaanderen de vaak ongeziene zorgende krachten achter de schermen in de kijker zetten. Daarom krijgen de
chauffeurs, oppassers en vrijwilligers van
Zorgend Vrijwilligerswerk een verrassingspakket toegestuurd waardoor ze extra gezien zullen worden.

Het digitale
aanbod van
Samana al
geprobeerd?
De grote zorg voor Samana blijft hoe ze er
in deze periode voor kunnen zorgen dat
mensen met een chronische ziekte niet tussen de vier muren vereenzamen. Dankzij
een digitaal aanbod vinden deelnemers elkaar gelukkig gaandeweg terug. Mieke en
Nora delen graag hun ervaringen.
Mieke kwam de eerste maanden vrij goed
door. De extra vrije tijd was welkom en ze
kwam eindelijk toe aan dingen die al zo lang
bleven liggen. Maar stilaan begon het ge-

15

Online concert voor vrijwilligers

Ook CM-vrijwilliger worden?

Tenslotte trakteert CM al haar vrijwilligers,
of ze nu het petje van CM, OKRA, Samana,
Kazou, Wiegwijs of Intersoc dragen, op een
online concert van Pieter en Tine Embrechts.
We lanceerden een oproep om verzoeknummers in te sturen en dat hebben de CMvrijwilligers massaal gedaan. De CM-vrijwilligers kregen een persoonlijke uitnodiging om het concert van op afstand te volgen.

Wil je een waardevolle bijdrage leveren in
de samenleving? Elk engagement, groot of
klein, maakt een verschil.

mis aan sociaal contact te knagen. ‘Corona
verandert je leven, de enige constante voor
mij was mijn aandoening en de ernstige
rugpijn die daarbij hoort’, verzucht Mieke.

rekening. Ga ik dat aankunnen? Ik ben geen
avonturier meer die die escapades nadien
dagen tot weken wil uitzweten.’

‘Daardoor pieker ik veel. Als je dan vaak alleen zit, wordt het gauw donker en eenzaam.’ Normaal doorbreekt Mieke die eenzaamheid met Samana. Ze vindt er een plek
die voelt als een tweede thuis. Fysiek samenkomen kan nu niet, daarom is ze heel
blij met het digitale aanbod van Samana. ‘Zo
heb ik toch dat broodnodige contact met lotgenoten - weliswaar op afstand - en ik leer
nog iets bij ook’, besluit ze.
Er zijn ook mensen voor wie het digitale cursusaanbod een extra kans is om toch deel
te nemen, omdat ze geen energieslopende
verplaatsing hoeven te maken. Dat is het
geval voor Nora. ‘Ik leef alleen en heb MS.
Elke verplaatsing is voor mij een kansbe-

Wie inschrijft, krijgt een link om deze
online sessie te kunnen volgen.
Inschrijven

Bij CM kun je je op vele manieren engageren.

Inschrijven via
okra.academie.wetteren@telenet.be

>>> www.cm.be/vrijwilligers

Meer info op www.okra.be/trefpunt/
academie-wetteren

Nochtans blijft de goesting om deel te nemen groot. Nora merkt dat haar lichaam
minder meewil. Ze houdt zich kranig op de
goede dagen, maar de golfbewegingen van
goede en slechte dagen doen haar zelfbeeld
geen goed. ‘Als Samana dan een assertiviteitscursus aanbiedt, jeukt het wel, hoor!
En nu er heel wat thema’s online aangeboden wordt, gaat er voor mij een wereld
open’, vertelt Nora enthousiast.
Ben jij ook benieuwd naar het digitale aanbod cursussen en infosessies van Samana?

Neem dan snel een kijkje op de
website:
>>> www.samana.be/vorming.

CONTACT

CM Midden-Vlaanderen
Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook een CM-medewerker bellen op 09 224 77 11: elke weekdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur,
behalve op vrijdag tot 16 uur. Heb je vragen over thuiszorg of nood aan advies of extra ondersteuning? Bel 078 152 152 of surf naar www.cm.be/zorglijn voor meer info.
Dienstverlening in de CM-kantoren: Afhankelijk van je vraag kan de CM-consulent je een (beeldbel-)afspraak voorstellen in een van de CM-kantoren. Zelf een afspraak maken, kan momenteel nog niet. Deze CM-kantoren zijn open: Gent (Martelaarslaan en Poel), Aalst, Eeklo, Deinze en Oudenaarde. De openingsuren en adresgegevens vind je op
www.cm.be/contact. De openingsuren blijven voorlopig wel beperkt.

16 UITLAATKLEP
Het leven is vaak rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan. Net daarom staat Visie graag even stil en stellen we een Bekende
of Boeiende Vlaming tien vragen om tot rust te komen.

Deze week acteur Dominique Van Malder (45)

TEKS T NILS DE NEUBOURG FOTO ID / FRED DEBROCK

Dominique,
1

Waarvoor is er te weinig aandacht in de
samenleving?

‘Ik maak graag dingen over mensen op de
pechstrook van het leven. Maar er heerst nog
vaak een taboe op. Dat komt omdat er te weinig
aandacht naar kwetsbaarheid gaat. Als ik vertel
dat ik een therapeut heb, zijn er de reacties dikwijls heel bezorgd. Maar het is gewoon een kwestie van mentale hygiëne. Eenzelfde taboe hangt
over psychiatrie en zorginstellingen. Corona doet
ons nu inzien dat we allemaal vatbaar zijn voor
tegenslag. Maar ook zonder pandemie is iedereen
kwetsbaar. Daarrond hangt te veel schaamte.’

2

Welke mooie waarde dank je aan je ouders?

‘Nederigheid, al heb ik daar misschien ook
weer iets te veel van. Ik ben opgegroeid in een
arbeidersgezin. Veel luxe of geld was er niet.
Nederigheid was een deel van mijn opgroeien.
Door bijvoorbeeld te lezen kon ik daar af en toe
aan ontsnappen. Al voel je het natuurlijk wel als
je klasgenootjes op uitstap vertrekken zonder jou.
Maar daarbij hoort ook dankbaarheid. Want door
die ervaring uit mijn jeugd, ben ik momenteel
heel dankbaar voor de dingen die ik doe en heb.’

3

Wat zou je graag beter kunnen?

‘Ik zou minder op gespannen voet
willen leven met
de tijd, al gaat dat al
beter dan vroeger.
Soms is het zo
druk dat ik
niet de

kwaliteitsvolle tijd kan geven aan de dingen die ik het
eigenlijk wel gun. Ik zou meer keuzes moeten maken
in wat ik doe en wat niet, én gaten durven laten in de
agenda. Het gevaarlijke is dat mijn job vaak zo leuk
is dat ik heel hard werk.’

Wat meer genieten van wat er allemaal wel is zou de
aarde een warmere plek maken.’

4

‘Op veel plekken, denk ik. Ik reis graag, en dan
krijg ik vaker het gevoel dat ik ergens perfect zou
kunnen aarden. Voor corona speelde ik nog een stuk
in Manchester, en enkele dagen vooraf ben ik al met
mijn vrouw naar Wales gereisd om in een hut in de
natuur te verblijven. Daar zie ik me dan wonen. Of
Canada, dat lijkt me ook geweldig. In al die gevallen
is de natuur in staat mijn eigen drukte te counteren.’

Waaraan besteed je te weinig tijd?

‘Het lukt met niet altijd om genoeg tijd door
te brengen met vrienden of familie. Net zoals
tijd vrijmaken voor andere leuke dingen als koken of
lezen.’

5

Welke film heb je het laatst gezien en heeft
indruk op je gemaakt?

‘Ik keek onlangs met mijn zoon naar de Pixarfilm Soul. Daar zitten eigenlijk pokkeheftige onderwerpen in, maar verpakt in een mooi verhaal. Het
fijne is dat we na zo’n film ook een goed gesprek
kunnen hebben, bijvoorbeeld over wie we zijn als
mens of wat er gebeurt als je dood bent.’

6

Wat zou je uitvinden om van de wereld een
betere plek te maken?

‘Een drankje om de meeste mensen aan deze
kant van de aardbol te laten inzien dat we het eigenlijk niet zo slecht hebben. Ik heb een fantastisch lief
en fantastische kinderen, ik woon in een fantastisch
huis en heb een fantastische baan. Rondom mij zie
ik mensen die dat ook hebben en toch mopperen.

7
8

Waar op de wereld zou jij je nog thuis kunnen voelen?

Wat zou iedereen op school moeten leren?

‘Ik ben blij dat de legerdienst niet meer bestaat, maar een alternatieve vorm ervan lijkt
me wat. Jongeren kunnen veel leren van een stage
in de verschillende geledingen en kwetsbare plekken
van de samenleving, zoals ik samen met Joris Hessels eigenlijk ook met Radio Gaga deed. Dat leerproces houdt dus nooit op. Iedere plek die we met Radio
Gaga bezochten, heeft ook mij iets bijgebracht. Je
krijgt een venster door de dikke muren van bijvoorbeeld een psychiatrie of een asielcentrum. Ik wens
iedereen zo’n venster toe.’

9

Stel dat je eens zou kunnen afspreken met
een bekend persoon, met wie zou je dan een
terrasje willen doen?

‘Dan zou ik graag mensen spreken die geëngageerd
in het leven staan. Ik denk onder meer aan Banksy,
de straatkunstenaar. Of John Lennon ontmoeten lijkt
me ook de hemel op aarde. Ook omdat ik naast grote
muziekliefhebber vooral een grote Beatlesfan ben.
The Beatles, dat is de oermuziek voor mij. Ik vraag
me vooral af hoe hij nu ongeveer veertig jaar na zijn
dood naar deze complexere wereld zou kijken. Of
welk nummer hij erover zou schrijven.’

10

Welk beroep zou je uitoefenen, als je
niet kon doen wat je nu doet?

‘Als kind wilde ik heel veel verschillende
dingen worden: dierenarts, advocaat, drummer …
Maar dan kwam er het besef dat ik als acteur ook
al die andere dingen kon zijn. Als het dan toch iets
anders moet zijn, zou het sowieso een sociaal bewogen job zijn, zoals een verpleger. Maar in ieder ander
beroep zou ik het spelen enorm missen, om bijvoorbeeld mensen met een verhaal te kunnen troosten.’

Blokbusters in
CM-zorgverblijf Ter Duinen
Tijdens de Week van de Zorg (15 - 21 maart) trekken
Dominique Van Malder en Joris Hessels van Radio
Gaga samen met Showbizz Bart door Vlaanderen
met Blokbusters, een livestream waarin ze plaatjes
draaien voor de zorg. Ze doen dat onder andere in het
CM-zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort.
Bekijk de livestreams op www.dagvandezorg.be

