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Christel Patfoort

‘Je engageren
brengt zoveel geluk’
Christel Patfoort is logopediste. Jarenlang was ze werkzaam in het buitengewoon
onderwijs, momenteel deelt ze als ondersteuner haar kennis in het
Ondersteuningsnetwerk West. Daarnaast is ze COV-vakbondsafgevaardigde en
secretaris binnen het OCSG. In haar vrije tijd is het vooral haar engagement als
Propere Strand Loper die haar veel geluk verschaft.
Christel Patfoort (52) is ondertussen al dertig
jaar aan de slag als logopediste, waarvan
steeds een deel in het onderwijs. Eerst was ze
actief als logopediste in de Heilig-Hartschool,
een school voor buitengewoon onderwijs in
Oostende. Daarna fungeerde ze als GONbegeleider en -coördinator, tegenwoordig als
ondersteuner voor het brede netwerk type 9, 3
en type basisaanbod. “Je gaat aan de slag met
leerkrachten en kinderen die bepaalde moei
lijkheden hebben. Een logopedist zoekt methodes om zaken op een therapeutisch leuke
manier aan te bieden. Een creatieve duizendpoot dus. Als ik oud-leerlingen ontmoet, sta ik
vaak versteld van wat ze zich nog allemaal
herinneren. Het zijn soms emotionele momenten. Het laat je stil staan bij de grote indruk
die kleine zaken kunnen maken op kinderen. De herinneringen die ze hebben als volwassene zijn het levende bewijs.”

Zwerfvuil aankaarten
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Sinds 2016 is Christel een fervente Proper
Strand Loper en ruimt ze afval op het strand.
“Wandelingen langs het strand van
Nieuwpoort kregen een doel en ik hield er een
goed gevoel aan over. Na een paar jaar begon
ik kleine stukjes plastiek te sparen omdat ik
ze mooi vond. Nog iets later begon ik er iets
mee te creëren en vond ik dat ik andere
mensen moest sensibiliseren om de
zwerfvuilproblematiek op onze stranden aan
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OP HET STRAND VAN OOSTENDE ...

Christel maakte speciaal voor het COV
een buisje met ‘we zyn d’r voe joen’

te kaarten. Bij goed weer vind je me op het
strand, bij slecht weer in mijn ateliertje. Daar
maak ik glazen buisjes met een afval
tafereeltje. Deze voorzie ik van een boodschap: Een ‘beterschaap’, ‘e blomme voe joen’,
een opkikkertje ... Mensen kopen mijn glazen
buisjes met afval om een origineel geschenkje
te geven. Over de hele kustlijn zijn Proper
Strand Lopers spontaan aan de slag gegaan
om mij te helpen met het verzamelen van
bruikbare vondsten. Dat het in de kleine dingen zit is ondertussen duidelijk. Je engageren
voor een ideaal brengt zoveel geluk.”

Opkomen voor de belangen van
collega’s
“Engagement is iets belangrijks en kan een
groot verschil uitmaken voor degene voor wie
je je engageert. Op het strand vind ik vaak
plastieken soldaatjes, die dingen worden spot
goedkoop verkocht in de winkeltjes op de dijk.
Ze raken onder het zand en duiken na een
storm weer op. Ze doen me denken aan COVmilitanten die ten strijde trekken voor de
belangen van hun collega’s. Collega’s moeten
zich gesteund voelen in hun job. Bezorgdheden
delen en te rade gaan bij een collega kan
zoveel verschil uitmaken als het even moeilijk
gaat. Ik wed dat het is zoals met de volwassen
geworden kinderen die je dertig jaar later
komen vertellen hoe belangrijk je voor hen
bent geweest!”
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