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“Regelmatig kreeg ik op het secretariaat vra-
gen over verlofstelsels, aanstellingen, admini-
stratieve zaken, … Ik wou graag correcte info 
geven. Dat was een motivatie om als afgevaar-
digde aan de slag te gaan. Bovendien ervaarde 
ik dat je als administratief medewerker vaak 
een eerste of toch extra aanspreekpunt bent 
binnen de school. Het schoolteam aanziet mij 
als een volwaardig teamlid, waardeert mijn 
werk en de COV-leden hebben vertrouwen in 
mijn vakbondswerk. Zeker belangrijk omdat ik 
(samen met mijn andere collega vakbondsaf-
gevaardigde) in de inspraakorganen het team 
vertegenwoordig. Deze vergaderingen worden 
door de verschillende geledingen goed voor-
bereid, verlopen op basis van gelijkwaardig-
heid en in een constructieve sfeer. Dat onze 
scholengemeenschap maar uit één schoolbe-
stuur bestaat is daarbij een pluspunt. Inspraak 
is hier geen ijdel woord.”

Scholen bouwen in Benin
Nic heeft nog een heel bijzonder engagement: 
projecten in Benin die ze samen met haar he-
laas veel te vroeg overleden echtgenoot reali-
seerde en waar ze zich nog steeds met een 
bezielend enthousiasme voor blijft inzetten. 
“Mijn echtgenoot was onderwijzer. Toen ons 
huiselijk nestje leeg was, kregen we meer 
vrije tijd en zochten we naar een zinvolle invul-
ling. Zo vertrokken we in 2001 voor de eerste 
keer richting West-Afrika om als vrijwilliger 
de handen uit de mouwen te steken. Wat oor-
spronkelijk een verkenningsreis en avontuur 
was, werd de start van een blijvend engage-

ment. Ons actieterrein werd Benin. In het zui-
den, in het vissersdorp Sô-Zounko, realiseer-
den we een alfabetiseringsproject op het wa-
ter en momenteel ben ik er bezig met de uit-
bouw van een eerstehulppost voor zwangere 
vrouwen en hun baby’s. In het noorden bouw-
den we twee basisschooltjes in de brousse. 
Hierdoor krijgen jaarlijks zo’n 350 dorpskinde-
ren kans op onderwijs. Superbelangrijk op dit 
moment is de samenwerking met de lokale 
bevolking. Initiatieven door hen gedragen, zijn 
doorgaans duurzaam en blijvend.
Zo heb ik veel aandacht voor de milieu- en kli-
maatproblematiek. In het dorp Koutchatié ben 
ik gestart met een kleinschalig boomplantpro-
gramma en het introduceren van ecologische 
kookvuren. Het grote houtverbruik en de hout-
kap vormen hier, zoals op zovele plaatsen in 
de wereld, een gigantisch probleem.”

Duurzame hulp
“Duurzame ontwikkelingshulp is uitermate 
belangrijk voor mij, met vaak speciale focus 
op kinderen. Want ook hier geldt: wie in kinde-
ren investeert, investeert in de toekomst. Mijn 
ervaringen deel ik graag via foto’s, filmpjes, 
presentaties, … met kinderen en volwassenen 
van hier. Kleuterklaspop Jules in Afrika, water 
in stad en dorp in Benin, afvalproblematiek, 
energie, klimaat, allemaal thema’s waar ik 
met plezier rond werk.”

Interesse? Mail Nicole: 
nic.vanotten@telenet.be

Geëngageerd! Een binnen het COV vaak gebruikt woord. Wie dit etiket zeker mag  
opplakken is Nicole (Nic) Van Otten, administratief medewerker in basisschool  

Heilig Graf Tramstraat in Turnhout. Nic is al twee decennia lang vakbondsafgevaardigde.  
Ook al komt deze combinatie niet vaak voor, voor haar was het een vanzelfsprekendheid.
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