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  Beste sympathisant, 

Met dit jaarverslag wil onze vzw Vereniging voor Solidariteit (VVS) u als betrokken overheid, giftgever of geïnteres-
seerde inzage geven in de werking die ook dit afgelopen jaar 2021 sterk getekend werd door de corona-pandemie.  

Dat de armsten het ergst getroffen werden door deze crisis, is intussen alom geweten. Maar het feit dat deze pan-
demie twee jaar geduurd heeft, heeft heel wat andere problemen met zich meegebracht die waarschijnlijk nog een 
lange tijd zullen doorwerken. Welke plaats en zorg we als samenleving willen geven aan de ouderen en de noodza-
kelijke paradigmashift waarvoor Sant’Egidio al langer pleit – de ouderen meer ondersteunen in hun eigen woonst 
en omgeving, en de concentratie van verzwakte ouderen in grote structuren afbouwen – is fundamenteel gebleken, 
zeker in het licht van de toenemende vergrijzing. Onze vereniging is bijzonder verheugd dat zij geselecteerd werd 
om de lead op te nemen van een Europees pilootproject “Long live the Elderly” dat door de Stad Antwerpen en het 
Vlaams Ministerie van Welzijn ondersteund wordt om in drie Antwerpse districten alle 80-plussers in beeld te bren-
gen, hen te screenen op hun noden en kwetsbaarheden, rondom hen een netwerk te creëren en waar nodig hulp-
diensten in te schakelen. De pandemie heeft namelijk pijnlijk blootgelegd dat eenzaamheid en isolement ten allen 
tijde bestreden moeten worden. Op deze manier kunnen ouderen langer thuis blijven wonen, wat kostenbesparend 
werkt voor de samenleving.  

Een van de positieve effecten van de pandemie is dat steeds meer mensen thans lijken te beseffen dat er nieuwe 
vormen van cohesie en verbinding nodig zijn, nu de slinger heel sterk is doorgeslagen in de richting van de autono-
mie en het individualisme. Ook op dit terrein is VVS actief met het uitdenken en ondersteunen van nieuwe vormen 
van co-housing en netwerkopbouw rond kwetsbare mensen. 

Een andere groep die op langere termijn gevolgen lijkt te dragen van de pandemie zijn de jongeren. De gevolgen 
van de opeenvolgende lockdowns op hun intellectuele en emotionele ontwikkeling, op hun  vrijheidsbeleving in 
creativiteit, initiatiefname en levensvreugde, beginnen stilaan zichtbaar te worden. Van bij haar ontstaan hebben 
jongeren een belangrijke plaats ingenomen in de werking van Sant’Egidio, en dat is door de pandemie niet vermin-
derd, wel integendeel. VVS wil haar “Jongeren voor Vrede” aanmoedigen en ondersteunen om verder naar buiten 
te treden met hun initiatieven voor een inclusieve broederlijke samenleving in dienst van de vrede.  

De impactmeting die VVS vzw ook voor afgelopen jaar liet uitvoeren, toont tenslotte een verdere groei van het 
aantal gepresteerde uren vrijwilligerswerk: in 2021 werden er 178.000 uren vrijwilligerswerk gepresteerd, goed voor 
een “hypothetische” loonkost van 2.800.000€ voor 105 VTE, wat een groei inhoudt van bijna 30% tegenover 2020. 
Een mooi resultaat tijdens een moeilijk tweede pandemiejaar! 

Hartelijk dank aan u allen die ons werk een warm hart toedraagt! 

 

Hilde Kieboom 
Voorzitter 

Woord van de voorzitter 
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Voorstelling en werking 2021 
 

De School van Vrede organiseert huiswerkbegeleiding en vrijetijdsbesteding voor kinderen in vier kansarme 
stadswijken van Antwerpen: Borgerhout, Linkeroever, Merksem en Hoboken. Elke groep bestaat uit een 40-
tal kinderen en een 10 à 15 jongeren/ begeleiders.  Per School van Vrede komen jaarlijks een aantal stagiairs 
uit het secundair en hoger onderwijs een ‘sociale stage’ lopen om kennis te maken met de doelgroep en 
werking.    

Er wordt hulp geboden bij het maken van huistaken en er wordt waar nodig gewerkt aan een correcte be-
heersing van de Nederlandse taal.  De nadruk komt tevens meer en meer te liggen op vredeseducatie en 
respect voor mens en milieu.  Leer- en gedragsproblemen kunnen niet los worden gezien van een sociale, 
materiële en emotionele achtergrond. Met de School van Vrede wordt ingezet op duurzame begeleiding.  De 
kinderen worden doorgaans in een meerjarig traject opgevolgd, vaak gedurende de ganse lagere schooltijd.  

Waar mogelijk is er contact met de leerkrachten om de leerachterstand van nabij op te volgen. Er worden 
tevens regelmatig huisbezoeken gedaan zodat de situatie van elk kind zo goed mogelijk kan worden opge-
volgd. Indien nodig wordt er ook contact opgenomen met het zorgnet, CLB’s en andere organisaties op wijk-
niveau om de hulpverlening te optimaliseren.  

De duurzame begeleiding uit zich ook in het feit dat de kinderen thuis worden opgehaald en terug worden 
afgezet.  Zo worden twee belangrijke doelen bereikt: elke week is er een kort ‘stoepcontact’ met de ouders 
waarbij polshoogte wordt genomen van de thuissituatie en tegelijkertijd leert het kind om op een veilige 
manier op straat te lopen, met inachtname van de verkeersregels en met respect voor de buurt en de bewo-
ners. Het is ook een concreet teken van vriendschap: “je wordt hier verwacht”, “we vinden het belangrijk dat 
jij komt”. 

School van Vrede 
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De School van Vrede kiest resoluut voor een weg van dialoog met de kinderen maar ook van grenzen stellen.  
Niet alles moet mogen en kunnen.  Die grenzen worden ook duidelijk benoemd: er wordt nooit aanvaard dat 
iemand iets racistisch zegt, er moet altijd respect zijn tegenover al wie zwak en ‘anders’ is.  Het betekent 
ingrijpen wanneer een kind grof, onbeleefd of onrespectvol is.   

Vredeseducatie betekent ook zorgen voor een mix van kinderen met verschillende etnische en socio-cultu-
rele achtergronden en religieuze overtuigingen.  Dit is een enorme meerwaarde, want hoe multicultureel 
sommige wijken ook zijn, toch wordt er vaak naast elkaar geleefd en te weinig met elkaar. 

De School van Vrede werkt actief mee aan het herstellen van het ‘menselijk weefsel’ in een wijk.  Dit gebeurt 
op regelmatige basis door ouderen en gezinnen met kinderen samen te brengen voor wijkfeesten, maar te-
vens individueel via families die een oogje in het zeil houden voor een bejaarde buurvrouw of boodschappen 
voor haar doen.   

 

Jaarlijks worden de ouders en kinderen uitgenodigd voor de herinneringswandeling van Sant’Egidio om de 
slachtoffers van de Holocaust te herdenken, onder de titel ‘Wie vergeet, is gedoemd te herhalen’.  Ook op de 
vredeswandeling van 1 januari tekenen ze present.  Het feit dat aan die wandelingen ook verschillende mos-
limgezinnen deelnemen is een bewijs van die doorleefde integratie. 

De Scholen van Vrede zetten ook in op digitale vaardigheden en leiden waar mogelijk toe naar extra onder-
steuning in dit verband.  Ook aan het correct omgaan met sociale media wordt aandacht gegeven.  Toegang 
hebben tot de digitale wereld is immers noodzakelijk om te participeren aan de samenleving, ook in de lagere 
school.  Online leerplatformen als ‘Bingel’ kunnen een enorme ondersteuning zijn, zeker ook voor kinderen 
die te kampen hebben met een leerachterstand.  Toegang tot internet thuis blijft prioritair.  Waar nodig wor-
den ook laptops voor gezinnen gezocht.  Meer dan eens werd tijdens de lockdown immers ontdekt dat ver-
schillende kinderen in een gezin het huiswerk om beurten op het gsm-toestel van mama moesten maken. 

Vaak is de weg naar de tekenschool of muziekacademie ongekend of onwennig bij de gezinnen van de School 
van Vrede.  Ook hier proberen de begeleiders een brug te zijn.  Het begint bij het ontdekken van talent.  Veel 
kinderen tekenen graag, maar enkele kinderen hebben echt talent en zouden dat met gepaste ondersteuning 
verder kunnen ontwikkelen en er mogelijk ook hun beroep van kunnen maken.  Een ‘wakker oog in de buurt’ 
dat talent herkent en er iets rond onderneemt, kan dan het verschil maken.   

Naar jaarlijkse gewoonte gaat elke School van Vrede in juli op vakantie.  Tijdens die vakantie wordt er nog 
extra ingezet op psychosociaal welzijn en wordt er ook extra aandacht gegeven aan gezonde voeding en 
beweging.  Met de hulp van ‘kookouders’ die zich vrijwillig en met heel hun hart inzetten, slagen ze er jaarlijks 
in om gezonde, voedzame en vooral heel lekkere maaltijden te bereiden.   

Voor 2022 plannen we, mede op vraag van onze jonge vrijwilligers die erg gevoelig zijn voor dit thema, volle-
dig vegetarische maaltijden.  Op deze manier ervaren de kinderen dat gezonde  plantaardige voeding erg 
lekker kan zijn, waarmee onze ecologische voetafdruk verkleind wordt.   
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De pandemie blijft op veel gezinnen invloed hebben.  Daarom blijft bijzondere aandacht voor het mentaal 
welzijn van de kinderen zeer belangrijk.  Er wordt een veilige omgeving aangeboden, door het inrichten van 
aangename plekken waar de kinderen tot rust kunnen komen en door het organiseren van gezamenlijke 
sport- en spelmomenten.  

In de wijk Deurne startte VVS in 2021 een prospectie met enkele activiteiten met vluchtelingenkinderen, met 
het oog op de oprichting van een nieuwe School van Vrede in 2022.  
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Voorstelling  
 

Net als de School van Vrede bereiken ook de Friends jongeren van verschillende nationaliteiten. Ze komen 
uit alle lagen van de samenleving. De groepen Friends in verschillende wijken van Antwerpen hebben als doel 
een plaats te zijn waar waarden als respect voor anderen, voor de eigen leefomgeving, voor de natuur cen-
traal staan. De werking wil hen via vormende en recreatieve activiteiten kansen bieden om hun leefwereld te 
verruimen en vriendschap en solidariteit te leren kennen als alternatieve waarden voor het recht van de sterk-
ste.

 

Werking 2021 
 

Het nieuwe jaar startte middenin een lockdown. In deze tijden van corona hebben we onze werking moeten 
aanpassen. We mochten helaas nog geen bezoeken brengen aan de bejaarden in de rusthuizen maar we 
probeerden hen nabij te zijn door activiteiten op afstand te organiseren: telefoneren, kaarten schrijven, film-
pjes maken…  
 

De Friends zijn groepen jongeren van 12 tot 15 jaar die op regelmatige basis bejaarden in woon-

zorgcentra bezoeken en voor hen feesten organiseren. Vriendschap tussen jong en oud vergroot 

de solidariteit en het begrip tussen de generaties. Vriendschappen die op deze manier ontstaan, 

zijn het gezondste medicijn tegen eenzaamheid en brengen het beste in elke jongere naar boven. 

De Friends 
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Begin juli gingen de verschillende Friendsgroepen op vakantie. Het thema van de vakantie dit jaar waren de 
‘Humanitaire corridors’ waarmee kwetsbare vluchtelingen op een veilige manier naar Europa kunnen komen. 
Ze luisterden naar getuigenissen van mensen die veel ervaring hebben met het werken met vluchtelingen en 
organiseerden er activiteiten rond.  
 
Paus Franciscus heeft de vierde zondag van juli uitgeroepen tot eerste Werelddag voor Grootouders en Ou-
deren. Als thema werd gekozen voor: Ik ben met jullie alle dagen (Mt. 28). Sant’Egidio organiseerde een fees-
telijke eucharistieviering op zondag 25 juli in het teken van de solidariteit tussen jong en oud. De Friends en 
ouderen namen samen deel aan deze viering en de Friends deelden op het einde van de viering bloemen uit 
aan hun oudere vrienden.  
 
Op zaterdag 13 november organiseerde Sant’Egidio een ‘Friendsday’ in Merksem met 100 jongeren uit ver-
schillende Antwerpse wijken. De jongeren spraken toen in het bijzonder over het thema eenzaamheid. De 
Friends kennen zelf soms eenzaamheid maar vertelden vooral aan elkaar over de grote eenzaamheid die ze 
treffen bij hun bejaarde vrienden en hoe ze daar een oplossing voor proberen te vinden.  
 
Tegen Kerstmis konden we met enkele Friendsgroepen gelukkig opnieuw naar enkele rusthuizen gaan om er 
samen Kerst te vieren. De Friends maakten cadeautjes met zeepjes en chocolade voor honderden bejaarden 
in verschillende woonzorgcentra en gingen deze persoonlijk uitdelen aan de ouderen. Er werden samen 
kerstliederen gezongen en de Friends waren heel blij dat ze na zo’n lange tijd eindelijk terug binnen mochten 
bij hun oudere vrienden. 
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Voorstelling 
 

Met deze jongeren wil de vereniging nog een stap verder gaan. Naast de onderlinge vriendschap en het on-
middellijk inspelen op gebeurtenissen in de samenleving, nemen ze allen een concreet engagement op om 
actief mee te werken aan een vredevolle samenleving. Sommige jongeren gaan op huisbezoek bij eenzame 
bejaarden, sommigen helpen op regelmatige basis in het huis voor ouderen Simeon en Hanna, anderen wor-
den begeleider of zelfs verantwoordelijke van een School van Vrede, van een groep Friends,… ieder naar 
eigen vermogen en interesse. Het is de bedoeling dat elke jongere een verantwoordelijkheid krijgt binnen de 
organisatie. 
 

 

Werking 2021 

 
Tijdens de pandemie konden ook de Jongeren voor Vrede die zich inzetten voor de ouderen niet meer op 
bezoek in de verschillende woonzorgcentra, maar bleven ze op andere manieren in contact met hen: onder 
andere via brieven, telefoons, mails en filmpjes. Ook werden er spandoeken geschilderd met warme bood-
schappen zoals ‘wij laten jullie niet alleen’ en organiseerden ze kleine concerten waarbij er gezongen werd in 
de tuin van een rusthuis en de bejaarden konden dan volgen vanuit hun raam of balkon.  
 
De Scholen van Vrede konden gelukkig nog wel doorgaan, zij het in een aangepaste vorm met inachtname 
van geldende maatregelen. Op die manier konden de jongeren die daar helpen zich steeds blijven inzetten 
met de nodige creativiteit en flexibiliteit. Naast hun dienst hoorden de jongeren elkaar elke twee weken via 

Jongeren voor Vrede zijn groepen jongeren tussen 16 en 25 jaar. Ze willen bouwen aan een 

betere wereld. Inzet voor de naaste, strijden tegen racisme, opkomen voor de zwakken en bou-

wen aan de vrede zijn enkele ingrediënten van deze groepen. Regelmatig verzamelen ze in hun 

groepen om hierover na te denken en ieder zet zich in voor één van de projecten binnen VVS. 

Youth for Peace 
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zoom om het contact te behouden, na te denken over hun diensten en te spreken over de actualiteit en 
spiritualiteit.  
 
Eind juni trokken zo’n 200 jongeren samen op voorbereidingsweekend. Dit weekend werd speciaal georga-
niseerd om alle vakanties met de Scholen van Vrede, de Friends, de Ouderen en de Amici voor te bereiden. 
Op weekend kregen de jongeren zowel een inhoudelijke vorming als een praktische vorming. Inhoudelijk 
kregen ze meer inzicht in het jaarthema, dat op alle vakanties de Humanitaire Corridors was, en de betekenis 
die de vakanties hebben voor vele van onze vrienden. Voor hen is een vakantie vaak niet evident en het hoog-
tepunt van het jaar. Het is dus ook belangrijk dat de jongeren dit met zorg voorbereiden. In de praktische 
vorming organiseerden ze spelen voor kinderen, maakten een quiz, knutselden samen naamkaartjes en plan-
den een originele bingo voor de ouderen. .  
 
Een hoogtepunt voor de Jongeren voor Vrede was de Europese jongerendag in Brussel op zaterdag 11 sep-
tember. Met deze dag wilden de Jongeren voor Vrede, 20 jaar na de aanslagen van 9/11, het belang van her-
denken benadrukken in tijden van groeiend racisme, nationalisme en terrorisme. Op het programma stond 
onder meer een vredesmanifestatie op het Schuman-rondpunt met toespraken van Frédéric Van Leeuw, fe-
deraal procureur, Philippe Vansteenkiste, Directeur van V-Europe, een organisatie voor slachtoffers van ter-
reur en Fatima Ezzarhouni, moeder van een Antwerpse Syriëstrijder. Na een picknick in het Jubelpark namen 
de jongeren online deel aan een internationale ontmoeting met jongeren uit heel Europa die elk in hun eigen 
stad een gelijkaardige herdenking hadden georganiseerd in de ochtend en was er tijd zijn voor uitwisselingen 
onder de deelnemende jongeren. 
 

Met Kerstmis willen de jongeren hun vrienden van de School van 
Vrede of van de ouderen een ereplaats geven. Dit jaar kon er nog 
niet in elke wijk een kerstmaal georganiseerd worden, maar 
werd plaats per plaats bekeken wat de meest haalbare optie 
was. In sommige wijken vond een feestmaal plaats waarbij de 
jongeren een prachtig feest organiseerden met als gasten de fa-
milies van de kinderen uit de school van vrede. Ze aten samen 
een lekkere menu en iedereen ontving een cadeautje. Op andere 
plaatsen gingen de jongeren met kerstmannen langs de huizen 
van de kinderen om daar aan iedereen cadeautjes uit te delen of 
werd er een feest zonder eten aangeboden maar met muziek 
van een live-band die de jongeren zelf hebben, entertainment 
van een goochelaar en grote geschenken. Verschillende groep-

jes jongeren trokken ook met geschenken naar rusthuizen om deze aan de ouderen uit te delen. De geschen-
ken werden overal door de jongeren ingezameld via solidariteitsacties op hun scholen. Ook externe vrijwil-
ligers dienden zich aan om deze mooie feesten mee te verzorgen. 
 

 

  



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OUDEREN 



 

13 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Voorstelling
 
Sinds de start van de ouderenwerking van Sant’Egidio ondersteunen vrijwilligers ouderen die thuis willen 
blijven wonen. De expertise die doorheen de jaren werd opgebouwd, samen met de actuele nood aan veran-
deringen in de ouderenzorg, vormen de achtergrond voor de opstart van Leve de Ouderen! in Antwerpen. 
Het pilootproject Long live the Elderly (LdO!) wil thuiswonende 80-plussers ondersteunen. Door in te zetten 
op buurtzorg, samen te werken met professionele diensten en vrijwilligers in te schakelen, creëren we een 
veilige en zorgzame omgeving waarin ouderen thuis kunnen blijven wonen. Door ook ouderen als vrijwilligers 
of zorgzame buren bij het programma te betrekken, bevorderen we terzelfdertijd gezond en actief ouder 
worden. De methodologie van LdO! wordt in Italië al 15 jaar toegepast en heeft bewezen doeltreffend te zijn. 
Door zorgnoden tijdig te detecteren worden onnodige ziekenhuisopnames en ongewilde rusthuisopnames 
voorkomen. Door de preventieve werkwijze (alle 80-plussers worden proactief gecontacteerd), het efficiën-
ter inschakelen van bestaande diensten en het inzetten van vrijwilligers en zorgzame buren (buurtzorg, ver-
maatschappelijking van de zorg) heeft LdO! behalve een sociale impact ook een belangrijk kostenbesparend 
effect. 
 

Werking 2021 
 
De implementatie van Leve de Ouderen! in de districten Hoboken, Merksem en Wilrijk is een pilootproject en 
een eerste stap naar een uitbreiding van het project op Europees niveau. In die context konden met de steun 
van het ESCF (European Social Catalyst Fund) voor de periode van februari tot oktober 2021 twee halftijdse 
krachten voorbereidend werk verrichten. Er werd onderzoek gedaan naar de ouderenzorg in Vlaanderen. Het 
contextrapport dat hiervan de neerslag is, beschrijft het bestaande landschap en belicht de noden waaraan 

 

Leve de Ouderen! 
 

De essentie van de ouderenwerking van VVS ligt in de menselijke nabijheid in het dagelijks leven 

van de bejaarden. Vrijwilligers sluiten vriendschap met ouderen en bezoeken hen aan huis in 

vier kansarme wijken en in woonzorgcentra. In tijden van corona gebeurde dat weliswaar op 

een andere manier 
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het programma tegemoet wil komen. Onderhande-
lingen met de lokale overheid resulteerden in een af-
sprakennota en een verwerkersovereenkomst met 
Stad Antwerpen. In dit proces werd overeengeko-
men dat in het pilootproject dat zich oorspronkelijk 
tot het district Merksem beperkte, ook de districten 
Hoboken en Wilrijk werden opgenomen. Daarom 
werd vanaf 1 september 2021 ook een deeltijdse lo-
kale coördinator voor deze regio aangenomen. De 
voorbereidende fase in het kader van ESCF omvatte 
ook een GDPR-studie, het ontwikkelen van een stap-
penplan voor de uitvoering van het programma en 
een beginnende zoektocht naar mogelijke partners. 
Deze werkzaamheden werden behalve in Antwerpen 
tegelijkertijd ook in Praag, Würzburg en Warschau 
uitgevoerd en ondersteund door een internationale 
werkgroep begeleid door twee experten van het pro-
gramma uit Rome (Universiteit Tor Vergata), in twee-
wekelijkse vergaderingen. Twee studiebezoeken in 
Rome (in juli en september 2021) boden een verdie-
ping van de theoretische achtergrond van de metho-
dologie en een concrete onderdompeling in de wer-
king van LdO!.  

De overeenkomst met Stad Antwerpen ging in op 1 
oktober 2021. Vanaf dan lag de focus op het ontwik-
kelen van een publiciteitscampagne (folder, website, 

bekendmaking via verschillende media… ), de voorstelling van het programma aan het professionele zorg-
werkveld, en de vertaling van de databank, een onmisbare tool voor de telefonische opvolging van de oude-
ren, die speciaal voor het programma in Italië werd ontwikkeld. Ook werden vanaf oktober 2021 aanwervings-
gesprekken gevoerd die resulteerden in de indiensttreding van één halftijdse medewerker in december en 
de aanwerving van vijf halftijdse medewerkers, die in januari of februari 2022 aan de slag gingen. De operati-
onele fase van LdO! ging in 2022 van start met een team van 9 medewerkers: een algemene coördinator, 
twee lokale coördinatoren en per district twee wijkwerkers. 
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Voorstelling en werking 2021 
 
WZC Simeon en Hanna is een huis voor ouderen dat in april 2008 erkend werd door het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en officieel in gebruik werd genomen op 24 april 2006. In 2012 werd het huis definitief 
erkend voor onbepaalde duur. In het huis voor ouderen kunnen zeven hulpbehoevende ouderen terecht. In 
dit project zijn een aantal krachten bezoldigd: een directeur-animator, een verpleegkundige, een zorgkun-
dige en een hygiënische assistente, bijgestaan door een 50-tal vrijwilligers die met een beurtrol komen hel-
pen. Het huis voor ouderen laat zien dat ouderdom en zwakte kunnen samengaan met vreugde. Het vervult 
een voortrekkersrol in een andere en meer respectvolle manier van omgaan met hoogbejaarde medebur-
gers, door hun verlangen naar familiale geborgenheid tegemoet te treden en te kijken naar wat nog wel mo-
gelijk is in plaats van alle gebreken te benadrukken. Simeon en Hanna sluit zo dicht mogelijk aan bij de ge-
schiedenis van haar bewoners en laat zien hoe met persoonlijke zorg in een kleinschalig kader mensen geluk-
kig oud kunnen worden. In het huis worden antwoorden gezocht op de persoonlijke noden van elke bewo-
ner, rekening houdend met eenieders verleden. De vele vrijwilligers brengen de wereld dichterbij met hun 
verhalen en ervaringen, ook voor wie niet meer buiten kan.  

Ten gevolge van de covid19-pandemie konden een aantal vaste activiteiten , waar Simeon en Hanna voor 
bekend staat, niet doorgaan, zoals: ontmoetingen tussen jong en oud, kennismaking met ouderen uit de 
buurt bij een tas thee of koffie, gastvrijheid naar buitenstaanders,… Na afloop van de pandemie worden deze 
belangrijke activiteiten zo snel mogelijk weer hervat.   

Een tiental studenten konden in Simeon en Hanna terecht voor hun stage in het kader van diverse opleidin-
gen, zoals verzorging-zorgkundige, verpleegkunde, toegepaste psychologie en orthopedagogie. De klein-
schaligheid en het familiale karakter trekken studenten aan om te kiezen voor Simeon en Hanna als stage-
plaats. Het geeft studenten de kans om op een authentieke manier om te gaan met de oudere generaties, 
om zo de schoonheid te ontdekken van de ouderdom. 

Simeon en Hanna is een huis voor zeven zwakke bejaarden die hun laatste levensfase in rust en 

vriendschap willen beleven. Ze worden er omringd door een 50-tal vrijwilligers, waaronder vele 

jongeren. 

WZC Simeon en Hanna, huis voor ouderen 
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Door de inzet van stagiairs en vrijwilligers werden in het voorjaar van 2021 kleine uitstappen en activiteiten 
georganiseerd, die de lange wintermaanden en de impact van de coronamaatregelen op het leven van de 
bewoners verkleind hebben. Vaak ging het om buitenactiviteiten. Zo ging men in groep petanque spelen en  
werden in de tuin volksspelen georganiseerd. Vrijwilligers en bewoners amuseerden zich ook bij een twee-
wekelijks ‘wensconcert’ met nummers ‘uit de oude doos’. 

Na de versoepeling van de coronamaatregelen in mei 2021 konden de bewoners opnieuw genieten van de 
vriendschap van familie of vrienden, in huis of daarbuiten.  

In juli en augustus ging de ‘Zomer van Simeon en Hanna’ opnieuw door: een keer per week in de namiddag 
nodigden we buren, familie en vrienden uit voor een concertje in de tuin, voor een lekkere pannenkoek of 
voor het ijssalon.  

Begin juli 2021 gingen de bewoners van Simeon en Hanna op vakantie naar zee. Door het samen op vakantie 
gaan met andere ouderen en vrijwilligers met een verschillende culturele achtergrond werden het vijf fantas-
tische dagen. 

In de herfst namen verschillende vrijwilligers de draad terug op om filmnamiddagen te organiseren en ook 
het herfstconcert voor ouderen kon terug plaats vinden. Muziek gaf toch een beetje hoop en warmte in een 
– zeker voor de ouderen – moeilijke coronatijd. 

Op kerstdag organiseerden we een kerstconcert met een gebakje waar onze bewoners met veel plezier met 
inachtname van de coronamaatregelen hebben aan deelgenomen. Voor iedereen was er ook een persoonlijk 
geschenk. Op kerstavond en op oudejaarsavond konden onze bewoners genieten van een met veel liefde 
voorbereid feestdiner. 
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In 2021 werden er vanuit Kamiano 17.875 gratis warme maaltijden uitgedeeld, wat gelijklopend is met de 
17.410 verstrekte maaltijden in 2020. De voorbije jaren steeg het aantal personen dat omwille van een zwakke 
gezondheid en angst voor besmetting de maaltijd liever mee naar hun woonplaats nam. Voor wie niet in de 
mogelijkheid is om de maaltijd te komen halen in Kamiano, omwille van mobiliteit, quarantaine of ziekte 
wordt een home delivery georganiseerd, met de hulp van onze vrijwilligers.  

Zoals Kamiano Onthaal bieden we ook op de openingsmomenten van Kamiano Restaurant de mogelijkheid 
aan de gasten om zichzelf te verzorgen. Zo maakten 1.739 personen gebruik van de douches en 411 personen 
van de was- en droogmachines. 107 mensen kregen een kappersbeurt en 414 personen kregen crisiskledij 
omwille van hun precaire situatie.  

In 2020 leerden we veel van de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht: vaccinaties, grootschalige 
tests, quarantaine-opvang, … Ook in 2021 werd nauw samengewerkt met de arts van Kamiano,  SA en part-
nerorganisaties in de sector om de gezondheid van en de hulp aan de allerzwaksten te kunnen blijven garan-
deren. in Kamiano komt het medisch vaccinatieteam (MVT) twee keer per jaar de basisvaccinaties controle-
ren en waar nodig toedienen. Vanaf het begin van de pandemie tot op vandaag is er op allerlei manieren 
meegewerkt om de gasten te sensibiliseren en door te verwijzen voor een 1ste, 2de en boosterprik, en deze 
tijdens vaccinatiemomenten ook in Kamiano aan te bieden. 

Binnen Kamiano Restaurant trachten we doortastend te werken vanuit het aanvoelen dat mensen kansen 
nodig hebben om hun krachten terug te vinden. Daarom staan persoonlijke contacten en vriendschappen 
centraal, waarbij de vrijwilligers tijd maken voor ontmoetingen en persoonlijke gesprekken. De samenwer-
king tussen de verschillende subwerkingen werpt zijn vruchten af.  

Kamiano Restaurant 
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Kamiano nodigde op 24 december de gasten uit voor een kerstfeest op een coronaveilige manier. Er werden 
die avond ongeveer 500 maaltijden en geschenken uitgedeeld. 350 feestmaaltijden werden geserveerd in 
Kamiano en 150 maaltijden en geschenken werden rondgebracht: in de Lange Batterijstraat bij bejaarden die 
we jaren voordien hebben leren kennen in Kamiano, in Victor op de Desguinlei waar op dat moment de qua-
rantaine doorging, in ‘t Strand, in het Stuivenbergziekenhuis en bij enkele personen aan huis die positief wa-
ren of een hoogrisicocontact hadden gehad. Een bijzondere avond om niemand te vergeten.   
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Kamiano Onthaal is in februari 2014 gestart in samenwerking met het OCMW en de Stad Antwerpen. De focus 
ligt op eerstelijnszorg, specifiek voor de allerzwaksten. Het centrum, dat kan rekenen op stedelijke subsidies, 
bestaat uit een team van zes professionele werkkrachten (1 onthaal, 4 begeleiding, 1 voedingsverantwoorde-
lijke/kok), ondersteund door een 50-tal vrijwilligers. De organisatie stelt de menswaardigheid, vriendschap 
en een volwaardig lidmaatschap in de samenleving voorop. Door de bezoekers te wijzen op hun sociale 
grondrechten, plichten maar ook op de eigen verantwoordelijkheid, wil Kamiano Onthaal bijdragen tot de 
heropbouw van hun levenskwaliteit, de eerste stap naar een volwaardige re-integratie. Daarom ligt de aan-
dacht op het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid, door zorg op maat aan te bieden. De 
primaire of secundaire noden waarmee dak- en thuislozen naar de hulpverlening van VVS komen, zijn voor-
namelijk van materiële, medische of socio-psychologische aard. Het centrum hanteert een integrale aanpak. 
Kamiano Onthaal staat open voor dialoog en communicatie, zowel met de gasten als met maatschappelijke 
instanties. Deze laagdrempelige, intensieve zorg en de mogelijkheid om snel in te grijpen waar nodig, vormen 
een sterke troef.  

In 2020 leerden we veel van de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht. We werkten nauw samen 
met onze partnerorganisaties in de sector om de gezondheid van en de hulp aan de allerzwaksten te kunnen 
blijven garanderen. Ook in 2021, net zoals het jaar voordien, slaagden we erin om, ondanks de gevolgen van 
de pandemie, steeds de deuren open te houden voor onze gasten.  

Kamiano Onthaal telde 7.754 bezoekers in 2021, 300 bezoekers meer dan het jaar voordien. Er werden 223 
kennismakingsgesprekken afgenomen, en dat ondanks enkele pauzes die we moesten inlassen ten gevolge 
van de coronapandemie. We merken een grote toename van de kennismakingsgesprekken (van 180 in 2018 
naar 223 in 2021). In de gesprekken komt naar voor dat de huidige crisis daarbij een belangrijke factor is.   

Kamiano Onthaal  
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Kamiano Mobiel rijdt op zondagmiddag uit om men-
sen die op straat vertoeven op te zoeken. Voor wie 
dakloos is, is dit een referentiemoment in een vaak 
chaotisch leven. De vrijwilligers ontmoeten op jaarba-
sis een 300-tal individuele dak- en thuislozen op het 
vaste parcours Groenplaats-Meir-De Keyserlei-Astrid-
plein-Centraal Station-Kievitplein.  

Waar nodig worden kwetsbare bezoekers doorverwe-
zen naar Kamiano Onthaal of Kamiano Restaurant en 
naar andere hulpverleningsdiensten. Daarnaast blijven 
de vrijwilligers alert voor de nieuwe sociale en maat-
schappelijke problemen die vaak ook zichtbaar wor-
den in het straatbeeld. De personen die ze bereiken 
hebben het vaak moeilijk om zich te handhaven in ge-
wone sociale situaties. Zij zoeken de eenzaamheid op 
en blijven buiten de reguliere zorgverlening. Het gaat 
hier om mensen die zich schamen om zich aan te mel-
den in een daklozenorganisatie, mensen met uitgesp-
roken psychische problemen en zwaar verslaafden. 
Met wie nog niet gekend is trachten de vrijwilligers 
contact te maken door het aanbieden van een warme 
maaltijd.  

Een vriendelijk gesprek en de continuïteit van de we-
kelijkse ontmoetingen geven de meest kwetsbare 
mannen en vrouwen op straat vertrouwen waardoor 
ze zich openstellen voor een eventuele doorverwijzing 
naar diverse organisaties in de stad.  

Kamiano Mobiel heeft in 2021 2.707 maaltijden uitge-
deeld. Op 16 mei 2021 heeft Kamiano Mobiel een 
tweede ronde gestart met klaargemaakte maaltijden 
voor de bewoners van de Lange Batterijstraat. We ont-
moeten er vooral alleenstaande bejaarden die leven in 
grote eenzaamheid. Tot nu toe hebben we daar al 559 
maaltijden uitgedeeld. Dit zullen we continueren in 
2022.   

Kamiano Mobiel 
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In 2021 vonden maar liefst 223 nieuwe mensen de weg naar Kamiano Onthaal, bijna 100 meer dan in 2019. Dit 
is een evolutie die al enkele jaren aan de gang is: het aantal kennismakingsgesprekken bij Kamiano blijft stij-
gen. Enerzijds heeft dat te maken met de zeer laagdrempelige en unieke aanpak van onze organisatie. We 
werken zonder wachtlijsten of tijdsdruk, denken ‘out of the box’ en verliezen nooit het menselijk aspect uit 
het oog. Mensen kunnen bij Kamiano in de eerste plaats weer mens zijn, van het ‘over’leven opnieuw leren 
leven. We werken op maat en op het tempo van onze gasten en betrekken hen bij onze werking. Zo organi-
seren we een strijk- en tuinatelier. En in het kunstatelier kunnen onze gasten hun emoties van zich afschil-
deren of -schrijven. Door de tijd te nemen om elkaar echt te leren kennen groeit het vertrouwen en komen 
we tot duurzame oplossingen. Onze ervaring van bijna 30 jaar sterkt ons in de overtuiging dat deze aanpak 
voor onze doelgroep niet alleen de meest menswaardige is, maar ook de meest efficiënte en resultaatge-
richte. Dat bewijzen ook de cijfers van de doorstromingen die eveneens in stijgende lijn blijven gaan. We 
willen ook de komende jaren op diezelfde menselijke en laagdrempelige manier blijven voortwerken, al groeit 
tegelijkertijd het besef bij ons kleine team dat we heel creatief en innovatief zullen moeten blijven om de 
stijgende workload te kunnen bolwerken en voor ‘kwaliteit boven kwantiteit’ te blijven gaan.  

Anderzijds wijst dit stijgend aantal kennismakingsgesprekken op een zorgwekkende maatschappelijke ten-
dens. De groep kwetsbare mensen en de nood aan maatschappelijke ondersteuning blijft groeien. De invloed 
van de coronapandemie is hier zeer duidelijk merkbaar. De meest kwetsbaren worden het hardst getroffen. 
Het is voor hen allesbehalve evident om administratief in orde te blijven nu fysieke afspraken vaak wegvallen 
en alles online moet gebeuren, laat staan om mentaal overeind te blijven in deze verwarrende tijden, zonder 
enig zicht op perspectief. Wie het al moeilijk had, raakte door de pandemie in isolement, financiële of psychi-
sche problemen. Wie aan de rand van de armoede leefde, heeft nu meer hulp nodig. Dit is vooral zichtbaar 
bij oudere mensen en bij psychisch kwetsbaren.  

Er is de laatste jaren - en zeker sinds de pandemie - een enorme toename aan gasten met ernstige psychische 
problemen. Het gaat veelal om psychoses, persoonlijkheids- of gedragsstoornissen of een combinatie van 
beide. Dankzij de sterke vertrouwens- en vriendschapsbanden die worden opgebouwd in Kamiano, detecte-
ren en melden we sneller precaire psychische problemen waardoor we gevaarlijke situaties kunnen onder-
mijnen, zowel voor de persoon in kwestie als voor de samenleving. We werken daarvoor samen met onze 

Uitdagingen 
 



 

23 

partners van Kadans, MPT enz. Maar dat volstaat niet. Er is duidelijk nood aan meer gespecialiseerde psychi-
sche zorg, zeker voor mensen met een problematiek van dakloosheid. Want niet enkel een pandemie maar 
ook een leven op de straat werkt als een accelerator voor psychische problemen.  

Naast meer nood aan psychische zorg wil Kamiano ook pleiten voor een uitgebreider aanbod aan aanklam-
pende woonbegeleiding. Vele van onze gasten stromen door naar een woonst maar hebben het vaak moeilijk 
om deze woning op een goede manier te onderhouden en te behouden. Er is een gebrek aan woonvaardig-
heden, de lokroep van de straat en de eenzaamheid die mensen treft tussen vier muren. Tijdens de pandemie, 
toen werken op afstand de regel werd, stelden we tevens vast dat de noodzakelijke woonbegeleiding soms 
wegviel met een toenemende wooninstabiliteit en dreigende dakloosheid tot gevolg.  

Om te anticiperen op die grote nood aan nazorg en om de continuïteit in de begeleiding naar stabilisatie 
verder te waarborgen, konden we in het najaar van 2021 de eerste stappen zetten binnen de ‘brugfunctie 
welzijn’. Eén voltijdse medewerker zal zich inzetten om gasten, die de stap zetten naar woonst en nog extra 
hulp nodig hebben, te ondersteunen in afwachting van de opstart van bijkomende hulpverlening door andere 
partners. De brug wordt gevormd tussen de straat en een woonst, tussen de begeleiding binnen Kamiano en 
andere partners én tussen een vaak geïsoleerd bestaan en de uitbreiding van een netwerk.  

Daarnaast zijn we van mening dat het zinvol is om op lokaal niveau na te denken over kleinschalige woonvor-
men en opvanginitiatieven, in de sfeer van co-housing, op maat van verschillende doelgroepen zoals bijvoor-
beeld jongeren, senioren en kwetsbare vrouwen. We noemen specifiek deze drie doelgroepen omdat zij onze 
blijvende aandacht verdienen.  

De voorbije jaren zagen we niet enkel een stijging van de 65-plussers, maar ook van het aantal actieve bege-
leidingen in de leeftijdscategorie 51-65. Dat was in 2021 niet anders. De netwerkvervaging en de eenzaamheid 
die daarmee gepaard gaat, verhoogt zichtbaar het risico op dakloosheid, zeker in coronatijden. Daarom blijft 
Kamiano, in een mooie wisselwerking met Kamiano Restaurant en de talloze wijkwerkingen van Sant’Egidio, 
de strijd aangaan tegen de eenzaamheid, een even gekend als onderschat probleem bij dak- en thuislozen. 
Door de recente samenwerking met de Stad Antwerpen voor het Europese project ‘Long Live the Elderly’ 
krijgt VVS de kans om zich meer in te zetten op het ondersteunen van ouderen.  

Het voorbije jaar is meer dan ooit gebleken dat we onze gasten blijvend moeten ondersteunen, ze niet mogen 
loslaten, ook niet wanneer de dakloosheid eindelijk een afgesloten hoofdstuk lijkt. De doelgroep waarmee 
we werken is zeer kwetsbaar en broos als porselein. Mensen met zware psychische problemen, jonge sofa-
slapers, vereenzaamde 65-plussers, vrouwen, buitenslapers,… ze verdienen onze blijvende aandacht en 
zorg. 
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De problematiek van de buitenslapers bereikte in 2021 een triest hoogtepunt toen twee dakloze mannen – 
één van hen kwam dagelijks naar Kamiano Onthaal – stierven op de straat, in de fietsenparking onder het 
Centraal Station. Dat heeft ons, als organisatie, als hulpverlener, als mens, zeer diep geraakt. Bovendien legde 
het een discrepantie bloot die verder onderzocht moet worden: terwijl er in de stedelijke nachtopvang bed-
den leeg bleven, sliepen er in 2021 nog steeds mensen op straat. We weten dat het om een zeer complex 
probleem gaat en dat er, zeker in een grootstad als Antwerpen, altijd buitenslapers zullen zijn. Sommige 
mensen zijn helaas psychisch te zwaar beschadigd, door jarenlang middelengebruik, door de vele trauma’s 
die ze al in hun zeer jonge leven opliepen, etc. Hun wantrouwen is groot, hun zelfzorg klein, wat maakt dat 
ze vaak de straat verkiezen boven de nachtopvang. Toch mogen we dit als samenleving niet tolereren. We 
moeten deze groep blijven aanspreken, bevragen en informeren en hen voorzichtig de weg blijven wijzen 
naar de hulpverlening en de nachtopvang. Dat doen we niet enkel binnen Kamiano Onthaal, we gaan daar-
voor ook de straat op met de Kamiano Mobiel.  

Voorts pleiten we er als organisatie voor om de stedelijke nachtopvang het hele jaar door open te houden, 
zoals bij de start van de coronapandemie in 2020. Wat toen mogelijk was (Victor 5 bleef toen ook na de win-
terwerking open), moet dat vandaag ook zijn. Bovendien stellen we vast dat de drempels voor de nachtop-
vang vaak te hoog zijn. Er is een bewijs nodig van identificatie en mensen moeten kunnen aantonen dat ze 
reeds zes maanden in deze regio verbleven alvorens hen de toegang kan worden verleend. Het voorbije jaar 
hebben we weliswaar gemerkt dat er een uitzondering mogelijk is op deze regels. Dat zal ook in de toekomst 
noodzakelijk blijven om mensen in precaire situaties alsnog een bed te kunnen aanbieden. Tot slot blijkt uit 
een bevraging van onze doelgroep dat ook het slapen in groep afschrikt. Er is niet enkel de angst voor wrevel 
en discussies, wat soms leidt tot sancties die mensen – opnieuw – de straat opduwen, maar ook om in de 
slaapzalen sneller besmet te zullen worden met het coronavirus.  

Dit alles maakt dat mensen soms de straat verkiezen boven de nachtopvang. Een zorgwekkende evolutie. Als 
organisatie willen we mee blijven nadenken over een duurzame aanpak van deze complexe problematiek. De 
constructieve dialoog die ondertussen is opgebouwd met vele partners en met de Stad Antwerpen in het 
bijzonder, is alvast een belangrijke stap in de goede richting.  
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 MARTIN LUTHER KING HOUSE 
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Omschrijving 
 
De samenwoonst “ Martin Luther King House “ is een kleinschalige woonvorm van VVS waar maximum 10 
chronisch zieke en thuisloze personen kunnen ondergebracht worden. Allen hebben een voorgeschiedenis 
van thuisloosheid en zeer precaire leefomstandigheden. Stap per stap en ieder naar eigen ritme vinden deze 
personen terug stabiliteit en veiligheid in het leven. Dankzij de aanbieding van dagelijkse structuur en inten-
sieve begeleiding op sociaal, medisch en juridisch vlak kunnen zij hun leven heroriënteren in onze samenle-
ving.  
 
Deze begeleiding gebeurt in samenwerking met veel andere organisaties en partners zoals OCMW, huisart-
sen, psychiaters, advocaten en anderen. We zien een netwerk ontstaan rond deze personen en in de wijk 
rondom het huis. Deze samenwoonst wil in de eerste plaats opnieuw een waardig bestaan geven aan zijn 
bewoners maar ook samen een toekomst uitbouwen voor deze mensen. Opdat dit huis een halte mag zijn in 
het leven van personen, maar geen eindbestemming. Bijna elke bewoner was sociaal geïsoleerd en had geen 
enkel contact meer met familie of vriendenkring. Het netwerk in solidariteit rondom deze samenwoonst is 
vaak het enige wat deze mensen omringd. Vaak is er tijd nodig om het vertrouwen van deze personen te 
winnen. 
 
Hierin is de hulp van de vrijwilligers in het huis erg belangrijk. Elke avond komt er iemand vrijwillig met deze 
zieke bewoners tafelen en de avond doorbrengen op een zo familiaal mogelijke manier. Het zijn 9 personen 
die vele jaren van hun leven in de anonimiteit en de duisternis van onze stad hebben moeten overleven met 
hun chronische ziekte. Zij hebben nu een naam, een thuis en een toekomst. 
Dit huis is een oefening in samenleven met zeer verschillende personen, culturen, talen, nationaliteiten, leef-
tijden en interesses. 
 

Martin Luther King House 
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Het huis Martin Luther King House telde eind 2020 5 bewoners. Deze bewoners verblijven 
nog steeds in de samenwoonst. 
 
Bewoner 1: Man van Indische afkomst met een totale heupprothese en verminderde mobiliteit, stapt met 
een rollator, beperkte taalkennis, geen familie in België, geen legale verblijfsdocumenten. 
 
Bewoner 2: Man van Egyptische afkomst, chronische diabetes type II insuline afhankelijk 4x/dag, secundaire 
effecten van de chronische ziekte in het bijzonder in het zenuwstelsel, gehoorproblematiek en chronische 
pijn, geen familie in België, geen legale verblijfsdocumenten. 
 
Bewoner 3: Vrouw van Ghanese afkomst, HIV+ en diabetes type II, psychiatrische chronische problematiek 
met psychotische neigingen, waarschijnlijk ten gevolge van traumatische ervaringen, coping door alcoholge-
bruik, slachtoffer van mensensmokkel vanuit Libië, geen familie in België, Belgische verblijfskaart type A voor 
beperkte tijd. 
 
Bewoner 4: Vrouw van Congolese afkomst, afhankelijk van nierdialyse 3x per week, dochter woont te Boom 
maar kan geen opvang bieden aan deze dame, geen legale verblijfsdocumenten. 
 
Bewoner 5: Man van Ghanese afkomst, recente linker beenamputatie (met prothese), veneuze insufficiëntie, 
hartfalen, verleden van drugs-en alcoholgebruik, geen legale verblijfsdocumenten, geen familie in België. 
 
 

In de periode juli tot december 2021 werden er vier personen opgenomen in Martin Lu-
ther King House.  
 
Bewoner 1: Poolse man van 71 jaar die al vele jaren dakloos is en gekend bij verschillende opvangcentra (in ‘t 
Strand door het zorgteam en in de herstelopvang, Barka, Victor 5 en Kamiano). Man werd opgenomen met 
een verleden van alcoholverslaving, ernstige reumatoïde artrose en amputatie van twee vingers door ve-
neuze insufficiëntie en onderkoeling. Europees staatsburger, Poolstalig, communicatie mogelijk in het En-
gels.  

Bewoner 2: Congolese vrouw van 73 jaar, woonde in bij haar dochter maar werd door haar afgewezen en 
werd op die manier dakloos, zonder geldige verblijfsdocumenten, zoon verblijft in WZC te Linkeroever we-
gens NAH, Franstalig. 

Bewoner 3: Marokkaanse man van 47 jaar met zeldzame degeneratieve spierziekte. Geen geldige verblijfsdo-
cumenten, doorverwezen door Victor 5+, Nederlandstalig. 

Bewoner 4: Griekse man van 65 jaar met hartfalen en oedemen onderste ledematen. Europees staatsburger, 
doorverwezen door Outreach en Zorgteam CAW, Nederlandstalig. 

 

Huidige bewoning in Martin Luther King House 
 
Het laatste half jaar is het aantal bewoners in de samenwoonst gestegen naar bijna een verdubbeling ten op-
zichte van het begin van het jaar. Er blijft nog één plek vrij voor persoon met acute problematiek in een twee-
persoonskamer. De maximumcapaciteit van het huis is 10 personen. 

 

Coronapandemie 
 
De coronapandemie heeft ook in Martin Luther King House veel invloed gehad. Alle nodige preventieve maat-
regelen werden genomen en het samenzijn moest noodgedwongen beperkt worden. 
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Alle bewoners en vrijwilligers werden driemaal gevaccineerd. In een huis met verschillende culturen en taal-
obstakels is dit een bijzonder gegeven, waarbij communicatie en educatie belangrijk en levensreddend is, ook 
al lijken sommigen aanvankelijk weigerachtig of zorgmijdend. 

 
Beleven geeft leven  
 
Jaarlijks worden de bewoners van Martin Luther King House uitgenodigd om begin juli gedurende enkele da-
gen mee te gaan op vakantie. Deze tijd heeft als doel: ontspanning, beweging in de natuur, het werken aan 
een sterkere vertrouwensband tussen bewoners, vrijwilligers en werkenden, tijd nemen voor elke individuele 
bewoner, …  Het is een intense periode die elke bewoner en begeleider helpt om te leren samenleven in 
verscheidenheid.  

De geschiedenis van vele bewoners is er één van miserie en pijn, trauma en ziekte, van een moeilijk leven met 
soms ook gevaarlijke leefomstandigheden, voortdurend strijdend om een ander en beter leven. De ontspan-
nende vakantiemomenten dragen bij tot het herstel van zelfvertrouwen en bieden hoop en vreugde voor de 
toekomst. 

Met Kerst – wat voor de bewoners voordien vaak een moment van eenzaamheid betekende – houden we, 
als een bonte familie, een kerstmaal met alle bewoners.  

In Martin Luther King House houden we eraan om geen moment te laten verloren gaan om ‘leven’ toe te laten. 
Verjaardagen, kleine persoonlijke overwinningen, papieren die in orde gekomen zijn, een medische stabilisa-
tie, …  

Zo geraken we telkens samen een stapje verder. En verder… 
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Algemeen 
 
Vanaf 1 januari 2021 kon Laudato Si’ eindelijk terug geopend worden. De invloed van de corona-epidemie deed 
zich nog wel gelden. De koffiecorner bleef bijvoorbeeld gesloten. De jobcoach die tot eind 2020 actief was 
ging een andere professionele uitdaging aan en werd vanaf 1 januari vervangen door een nieuwe collega. Zij 
kende reeds een aantal gasten en bouwde snel een band met de anderen op.  

Half november werd het team uitgebreid met een derde medewerkster die zich vooral focust op het naaiate-
lier en de webshop die in december van start ging. Vanaf december ging de winkel ook op dinsdag open van 
13 tot 17 uur en werden de openingsuren op de andere dagen verlengd van 10u30 tot 17 uur. 

Meetinstrumenten 

Verschillende meetinstrumenten zoals de “Persoonlijke vaardigheden evolutiemeter”, een vragenlijst die de 
persoonlijke vaardigheden, het welbevinden en de situatie van de gasten in kaart brengt, werd verder aan-
gepast en met succes geïmplementeerd. Hierdoor zijn we in staat om de evolutie van elke gast in kaart te 
brengen. 

In de laatste maanden van 2021 werden de klanten van de winkel opnieuw bevraagd om de impact van de 
winkel op de wijk te meten. Ook dit jaar bleven de reacties positief. Opvallend was dat meer dan de helft van 
de respondenten dagelijks of wekelijks de winkel bezoekt. Ze zijn vooral tevreden over de vriendelijke en 
respectvolle manier waarmee ze door de gasten geholpen worden en zouden de winkel zeker aanbevelen bij 
vrienden of familie.  

 

  

Laudato Si’ 

Laudato Si’ is een innovatief socio-ecologisch initiatief dat streeft naar integratie en activering 

van kwetsbare mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Bovendien focust Laudato 

Si' ook op duurzaamheid, via hergebruik en recyclage, en op gemeenschapsopbouw in de wijk. 
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Resultaten Laudato Si’ 2021 
 
Sociaal  
In 2021 werden er 36 mensen tewerkgesteld in Laudato Si’, gemiddeld 5 per dag.  

Drie van hen stroomden door naar betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt, voor één persoon loopt de 
aanvraag voor een beroepsverkennende stage die normaal gesproken uitmondt in tewerkstelling. Dat is een 
doorstroming van 11 %.  

7 personen stopten (tijdelijk of langdurig) hun traject in Laudato Si’. Dat was gelinkt aan verslavingsproble-
matiek (vaak heropname in behandelingscentrum of een terugval waarbij hulpverlening nog niet dichtbij kon 
komen), de zorg voor een zwaar ziek familielid of door verzorging bij psychische moeilijkheden. Bijna alle 
gasten zijn tussen de 26 en 55 jaar oud. 83 % is man, 17 % is vrouw, driekwart van de gasten is alleenstaand, 
slechts een enkeling is gehuwd of heeft een gezin. Bijna 45% kampt of kampte met een verslavingsproblema-
tiek. Gezondheid, zowel fysiek als mentaal, wordt over het algemeen als de grootste drempel ervaren bij het 
vinden van zinvolle dagbesteding of tewerkstelling.  

Een paar mensen zijn anderstalig en hebben nog nood aan extra NT-2 lessen. Deze worden sinds het najaar 
wekelijks door een vrijwilligster gegeven.  

In samenwerking met “Bruggen naar werk” (VDAB) worden vormingen en trajecten uitgewerkt voor de gas-
ten.  

Doorheen het jaar worden verschillende acties georganiseerd voor vluchtelingen. Hulpgoederen worden 
tweemaandelijks naar Calais gebracht. Laudato Si’ organiseert de logistieke voorbereiding.  

In aanloop naar de kerstfeesten van VVS werden meer dan 3000 geschenken ter plaatse verzameld, uitge-
sorteerd en opnieuw verpakt.  
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Samenwerking 

De Nazomermarkt in september met onze partners van Linkeroever, verschillende overlegmomenten met 
buren, partners en diensten toont de toenemende impact van Laudato Si’ in de wijk.  

Een naaiatelier, een houtatelier en een heuse webshop 

Het naaiatelier focuste minder op retouches in 2021. Wel werd er met creativiteit gewerkt aan een eigen col-
lectie waarbij jeans gebruikt wordt. Zo werden er rugzakken, kleine schoudertassen (zogenaamde baguettes, 
zeer gegeerd bij het jonge publiek), kleine handtassen, dekentjes, zetelovertrekken, … maar ook keuken-
schorten, kleedjes, en patchwork jeansbroeken gemaakt. De producten ‘homemade Laudato Si’ vallen erg in 
de smaak en geven de gasten een grote fierheid en een boost in eigenwaarde. Vanaf medio november zijn er 
bovendien 3 stagiaires beginnen meewerken, gedurende twee dagen per week . 

Begin februari 2021 is het houtatelier van start gegaan. Ons Huis vzw (tegenover Laudato Si’) stelt tegen 
betaling een locatie ter beschikking voor dit nieuwe initiatief waar twee extra gasten onder begeleiding van 
een ervaren vrijwilliger nieuwe creaties maken van oude paletten, zoals bloembakken, sleutelrekjes, kapstok-
ken en wijnrekjes. Op vraag van enkele buurtbewoners werden ook vliegenramen gemaakt. De positieve im-
pact die het werkatelier voor LS’ heeft gebracht kreeg dit werkjaar zijn vervolg in het opzetten van een web-
shop waar zowel de creaties uit het naaiatelier als het werkatelier verkocht kunnen worden. (www.lauda-
tosi.shop)  

Vanaf september werd de koffiecorner weer geopend. Heel wat buurtbewoners keken reikhalzend uit naar 
de heropening van deze ontmoetingsplek in de wijk.  

Vanaf januari 2021 ging Laudato Si’ opnieuw de straat op om in en buiten de Europawijk folders te flyeren om 
de winkel meer op de kaart te zetten. Er werd beslist om dit wekelijks in een andere buurt te doen. 
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Ophaling en verhuis 

Ophalingen worden op afspraak zowel buiten als in de Europawijk verzorgd. Een belangrijke activiteit binnen 
Laudato Si’ is het helpen bij verhuizingen van en leveringen aan kwetsbare mensen. Niet zelden komt er ook 
een vraag vanuit Kamiano om te helpen bij het installeren van gasten die na lange tijd voor het eerst (weer) 
over een eigen woonruimte beschikken. Waar mogelijk worden gordijnen op maat gemaakt en meubilair en 
huisraad afgeleverd. De gasten beginnen vaak letterlijk met niets; behalve een bed, kast en tafel en stoelen 
moeten ook linnengoed, bestek, borden, potten en pannen en dergelijke worden aangeschaft. Zonder de 
hulp van Laudato Si’ zou dit voor veel mensen zeer moeilijk zijn. In 2021 zijn er 86 ophalingen gedaan, waarvan 
42 op Linkeroever. 

Markt/Sales     

De winkel is weer open en daarmee is er ook weer de mogelijkheid om goederen in te leveren aan de dona-
tiebalie. In 2021 zijn er maandelijks gemiddeld minder kilo’s meubilair ingezameld dan in 2020. Het gaat hierbij 
om een daling van ongeveer 13%. Aan de andere kant valt op dat mensen meer kleine zaken komen afgeven, 
daar is een significante stijging van bijna 30% zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. In 2020 was er een stijging 
omdat veel mensen de periodes van lockdown gebruikten om op te ruimen en de dingen die ze niet meer 
nodig hadden te doneren. Die periode is voorbij, en nog altijd stijgt het aantal donaties. Dat wijst erop dat 
deze mogelijkheid stilaan meer en meer ingeburgerd is geraakt.  

Ook de verkoopcijfers gaan in stijgende lijn. In 2020 was de winkel door de lockdown ongeveer 9 maanden 
geopend. Per maand werd er toen gemiddeld voor 2.951 euro verkocht. In 2021 is dat gemiddeld bijna 4.000 
euro per maand! Een stijging van ruim 35 %. 
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 MENSEN MET EEN BEPERKING 
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De Amici in cijfers 

 
Start wijkwerking Amici: 2010 

Start koffiebar Amici, Coffee & Books: 2017 

Totaal aantal Amici: 52 

Totaal vrijwilligers/begeleiders: 36 

 
Inclusie op de werkvloer:  

    In Tutti: 8 personen met 1 coach 

    Voor Amici, Coffee & Books: 16 Amici en 21 vrijwilligers 

 
5 wijken: Borgerhout, Centrum, Hoboken, Linkeroever, Merksem 

In 2 WZC brengen de Amici een bezoek aan ouderen 

 

Inleiding 
 
Samenleven met iedereen, dus ook met mensen met een mentale beperking is al lang wereldwijd een belang-
rijk deel van de werking van Sant’Egidio.  

De Amici zijn mensen met een verstandelijke en/of sociale beperking die samenkomen om vriend-

schap te beleven, ouderen te ontmoeten en om hun talenten te ontwikkelen in het schilder- en 

muziekatelier. Verschillende Amici werken in één van de inclusieprojecten van VVS. 

 

 

De Amici 
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Door de beweging van de Amici uit te bouwen, laat VVS zien dat deze mensen een belangrijke bijdrage kun-
nen leveren aan onze samenleving. Ze kunnen grondleggers zijn van een elementaire verandering in de men-
taliteit en cultuur.  

Mensen met een mentale beperking kunnen een grote vreugde uitstralen 
als ze zich gewaardeerd voelen en solidariteit ervaren. Hun beperking 
hoeft daarbij geen obstakel te zijn, wel integendeel: deze kan bijdragen 
tot een andere, gevoeligere en diepere manier van waarneming van de 
wereld. Leven aan de zijde van een mens met een beperking betekent 
een verrijking aan menselijkheid en kan een breder en dieper gevoel voor 
het leven laten groeien. Mensen met een beperking bezitten een ‘ze-
vende zintuig’ bij het aanvoelen van wat essentieel is in het leven. Deze 
‘wijsheid’ uit zich niet altijd op een directe manier. Mensen met een be-

perking helpen anderen om na te denken over waarden als gratis inzet en solidariteit, vriendschap en gast-
vrijheid, waarden die noodzakelijk zijn voor een hoopvol en gelukkig leven. 

Wanneer mensen met een beperking ongelukkig zijn, komt dat meestal omdat ze zich uitgesloten voelen of 
geïsoleerd worden. Hoewel de zorg en opvang voor mensen met een handicap goed uitgebouwd is in onze 
welvaartsstaat (ze krijgen een correcte uitkering), leven velen – soms meer dan men denkt – verstopt en 
gaan ze vaak gebukt onder een gebrek aan waardering en inschakeling in het sociaal weefsel. De Amici zijn 
hierop een concreet en toekomstgericht antwoord. Via de wijkwerking, het begeleid werken en de ateliers 
van de Amici laat VVS zien dat mensen met een beperking een belangrijke plaats in onze samenleving verdie-
nen. 

 

Wijkwerking 2021 
 
Voor de Amici is het belangrijk dat de wijkwerking plaatsvindt in de nabijheid van hun woonplaats. De Amici 
zijn actief in vijf Antwerpse wijken: Borgerhout, Linkeroever, Merksem, Hoboken en Centrum. Elke wijk heeft 
zijn eigenheid. De werking in de wijk is afgestemd op de groep Amici die naar die wijk komt. Voor de activitei-
ten kunnen de Amici deelnemen aan artistieke ateliers, ateliers met natuur en dieren en culturele activiteiten, 
en vriendschap onderhouden met de ouderen van de wijk. 

Gemeenschappelijk voor elke wijkwerking is dat de Amici de kans krijgen en gestimuleerd worden om zich 
uit te drukken, om sociale contacten uit te bouwen, om bruggen te slaan tussen verschillende groepen in de 
wijk en een om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving. In elke wijk wordt met de Amici 
stilgestaan bij de actualiteit, de noden van onze samenleving, de uitdagingen waarmee we worden gecon-
fronteerd en de vragen waarmee zij leven.  

In 2021 hebben we er - ondanks de coronamaatregelen - naar gestreefd de wijkwerking zo normaal mogelijk 
te laten doorgaan. De nood aan sociale contacten is groot, zeker voor de Amici,  waardoor de voorzorgs-
maatregelen voor hen extra zwaar doorwogen. Bovendien vormen de Amici een erg kwetsbare groep, die 
vaak woonachtig zijn in thuisvervangende voorzieningen of in een WZC. Velen waren dus op geregelde tijd-
stippen voor een hele periode afgesneden van hun sociale contacten. Het heeft ons uitgedaagd om hen toch 
nabij te blijven.  
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Bezoek aan ouderen in rust- en verzorgingstehuizen 
 
Zowel in Hoboken als op Linkeroever gaan de Amici op bezoek bij eenzame ouderen in woon- en zorgcentra, 
wat een win-win is voor beide partijen. De ouderen zijn gecharmeerd door het enthousiasme en de hartelijk-
heid van de Amici. De Amici merken dat hun aanwezigheid echt een verschil maakt in het leven van de oude-
ren. Er worden spelletjes gespeeld, er wordt gezongen en gepraat. Sommige ouderen worden op hun kamer 
bezocht. 

Wanneer door de coronamaatregelen het bezoek niet kon plaatsvinden, werden andere wegen gezocht om 
de vriendschapsband met de ouderen te onderhouden.  

 

Inclusie op de werkvloer 
 
Vanaf de start van de werking hebben de Amici het verlangen uitgesproken om op een gewone manier te 
participeren in de maatschappij en om te werken zoals elke volwassen burger. Velen beschikken over een 
vervangingsinkomen, sommigen gaan naar een dagcentrum. Toch verlangen zij naar ‘werk op maat’. Om een 
antwoord te bieden op dit verlangen biedt VVS al jaren aangepast en zeer divers vrijwilligerswerk aan.  

In de koffiebar ‘Amici, Coffee & Books’ zorgen zestien Amici er samen met eenentwintig vrijwilligers voor dat 
alles vlot verloopt. Inmiddels is de koffiebar open van dinsdag tot zaterdag. De taken zijn zeer divers en de 
Amici worden begeleid afhankelijk van hun graad van zelfstandigheid. Er wordt ook gekeken naar de veer-
kracht van de verschillende Amici en de werkdruk die eenieder aankan. Afhankelijk daarvan wordt een werk-
schema opgesteld. Wie meer werkdruk aankan komt meerdere dagen werken, wie minder aankan komt één 
dag per week of om de veertien dagen. Het uniform en de handdoeken worden onder de vorm van begeleid 
zelfstandig werk gestreken in het strijkatelier. 

De koffiebar werkt samen met Buso-scholen en organisaties voor mensen met een beperking. Jongeren krij-
gen de kans om stage te lopen in de koffiebar om zo hun talenten om te werken beter te ontdekken.  

Maar ook vanuit scholen en hoger onderwijs krijgen we de vraag naar stageplaatsen. Zowel in de wijkwerking 
als in de koffiebar hebben studenten de kans gekregen om stage te doen.  

Al vele jaren werkt VVS samen met Primavera – een voorziening voor opvang en begeleiding van volwassenen 
met een verstandelijke handicap in Merksem. Sinds de opening van het sociaal-cultureel ontmoetingscen-
trum ‘Tutti’ in Merksem komen er een tiental mensen van Primavera onder begeleiding één voormiddag per 
week kleine taken uitvoeren. 

Het werk wordt op voorhand voor hen voorbereid door vrijwilligers van VVS. Sommigen zijn verantwoordelijk 
voor kleine huishoudelijke taken, anderen voeren administratieve taken uit. De samenwerking wordt langs 
de verschillende kanten positief geëvalueerd en wordt de volgende jaren verder gezet. 
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Door de diversiteit aan jobinhoud kunnen we aan verschillende profielen Amici aangepast werk bieden. Tij-
dens de ganse coronaperiode werden de werkplekken bovendien zoveel mogelijk actief gehouden.  

 

Vorming van de vrijwilligers en thuisbegeleiding - stages 
 
Om zo goed mogelijk op een persoonlijke manier te werken met mensen met een beperking is een krachtig 
netwerk rondom hen noodzakelijk. Bij verschillende Amici is de thuissituatie niet optimaal. Door de pandemie 
is deze nood nog eens extra duidelijk geworden. VVS werkt nauw samen met andere organisaties die de Amici 
begeleiden. 

VVS ondersteunt de Amici die thuis wonen ook via huisbezoeken. De huisbezoeken geven de kans om het 
sociaal weefsel rondom de persoon met een handicap te versterken en de noden beter in kaart te brengen.  

Ook in 2021 werd er geïnvesteerd in vorming. Om de ontplooiingskansen en de eigen persoonlijkheid van alle 
begeleide Amici ten volle te stimuleren en te respecteren wordt er minstens eenmaal per trimester een in-
terne vorming voor de vrijwilligers georganiseerd. Het gaat hierbij zowel om de vrijwilligers die Amici onder-
steunen in de wijkwerking als om hen die de Amici ondersteunen tijdens het werken. 
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 TUTTI 
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Algemeen  
 
Het jaar 2021 was een feestelijk jaar voor Tutti maar uiteraard ook erg getekend door de coronapandemie. 
Voor een startend sociaal-cultureel ontmoetingscentrum zoals Tutti was de pandemie  een uitdaging om 
waar en wanneer mogelijk ontmoeting en sociale cohesie te blijven bewerkstelligen.  

De feestelijke opening op 18 september 2021 is niet ongemerkt voorbijgegaan: vertegenwoordigers van stad, 
district, bisdom, parochie en kerkfabriek waren daarbij aanwezig, samen met vele sympathisanten, vrijwil-
ligers en wijkbewoners. Met prominente sprekers zoals Merksemnaar en oud minister Koen Geens en sche-
pen Tom Meeuws, met vrolijke en meeslepende muziek van Hans Van Cauwenberghe en een receptie op het 
zonnige buitenterras van Tutti werd het helemaal een feest voor iedereen! 

Activiteiten 
 
De wekelijkse activiteiten van Tutti hebben ook tijdens het afgelopen jaar hun maatschappelijke relevantie 
bewezen. De taaloefenkansen voor nieuwkomers en vluchtelingen kenden een steeds groter wordend suc-
ces dankzij doorverwijzingen van interne en externe partners. Driemaal per week hebben volwassen nieuw-
komers en vluchtelingen de kans om in Tutti de Nederlandse taal te oefenen op verschillende manieren. In 
kleine groepjes verdeeld wordt er gelezen of geschreven, wordt er woordenschat geoefend over allerhande 
thema’s en worden er wandelingen in de wijk en museumbezoeken met workshops georganiseerd. De doel-
stelling is taalondersteunend te zijn en verbinding te creëren tussen mensen van verschillende talen, religies 
en culturen. 

 “ Koffie & Vriendschap “ nodigt tweemaal per week ouderen, chronisch zieke en sociaal geïsoleerde perso-
nen uit voor een ongedwongen samenzijn en ontmoeting. Gezelschapsspellen, samen muziek beluisteren, 
lekkernijen proeven, pompoenen uithollen, het zijn maar enkele activiteiten die in 2021 werden georgani-
seerd voor de buurtbewoners. Hierbij staan personen met een mentale beperking vrijwillig vanuit een plaat-
selijke voorziening in voor de koffie, de bediening en alles daarrond.  

Tutti 
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“ De vrienden van Tutti “ verzamelt tweemaal per week vrijwilligers die willen helpen bij het onderhoud van 
het gebouw en de voorbereiding van de evenementen. Het gaat hierbij om personen die moeilijk in de regu-
liere arbeidsmarkt geraken. Tutti biedt hen een nuttige tijdsbesteding aan en de nodige coaching om arbeids-
activatie te bevorderen.  

De zaalverhuur van Tutti moest noodgedwongen gedurende een groot deel van 2021 on hold worden gezet. 
Toch konden er huwelijksfeesten, conferenties, religieuze bijeenkomsten en een benefietconcert gehouden 
worden, met inachtname van de geldende coronamaatregelen. 

Vanuit deze bestaande activiteiten werden nieuwe noden en vragen opgepikt van de doelgroepen, die hun 
plaats krijgen in de toekomstige ontwikkeling van het ontmoetingscentrum: digitale oefenkansen, culturele 
workshops, zangrepetities en andere activiteiten. Hierin wordt ook de missie van Tutti om cultuur op een 
laagdrempelige manier door te geven, opgenomen. 

 

Interne doorlichting 
 
Enkele maanden na de opening van Tutti werd op vraag van de stad en van de raad van bestuur van VVS vzw 
een intern onderzoek uitgevoerd naar de prijszetting van de zalen. Zo werden verschillende realistische ta-
rieven uitgewerkt die marktconform zijn, rekening houdend met de stijgende energieprijzen en met vaste 
kortingen voor sociale en lokale initiatieven.  

Bekendmaking 
 
We werkten ondertussen aan een nieuwe website: www.tuttimerksem.be. Via deze weg kunnen vrijwilligers 
zich aandienen en kandidaat-huurders één van onze zalen boeken. Men vindt er ook allerlei info over onze 
activiteiten en evenementen. Ook op sociale media kwam Tutti in the picture en het flyeren van bus tot bus 
blijkt ook in tijden van digitalisering van grote waarde te zijn. Er werd ingezet op een ruime bekendmaking 
waar we in de komende tijd verder het resultaat van zullen merken. 

Daarnaast bouwt Tutti verder aan een netwerk van vrijwilligers die hulp kunnen bieden tijdens activiteiten 
en evenementen. Ook studenten kunnen bij ons terecht voor stages, vrijwilligerswerk of een zinvolle vrije-
tijdsbesteding.  

In Tutti is werkelijk iedereen welkom! 

 

 

  

http://www.tuttimerksem.be/
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INTERCULTURALITEIT 
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Voorstelling en werking 2021 

Voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben, is een enorme hefboom om te integreren in de samenle-
ving. Hoewel het aanbod Nederlands voor Anderstaligen (NT2) de jongste jaren grondig is verbeterd en ge-
professionaliseerd, maakt het aanhoudende succes van de taalschool van VVS vzw duidelijk dat er behoefte 
is aan 1) plaatsen waar gratis les wordt aangeboden; 2) lesmomenten die niet op werkdagen vallen – zoals 
zaterdagen; 3) mondelinge oefeningen en conversatie. 

Daarom startte VVS zo’n twintig jaar geleden met het aanbod van conversatielessen Nederlands in de taal-
school Yaguine en Fodé. Tijdens de pandemie heeft de taalschool zich noodgedwongen aangepast aan de 
geldende maatregelen, maar de werking is nooit gestopt.  

De landen van herkomst van de leerlingen weerspiegelen duidelijk de politieke actualiteit: in 2021 waren de 
groepen leerlingen voornamelijk afkomstig uit Oekraïne en Marokko. Bovendien valt op dat er steeds meer 
mensen uit het Midden Oosten (Irak, Syrië) naar de taalschool komen.  

Ook in 2021 werden er verschillende stadswandelingen en museumbezoeken georganiseerd. Het Vleeshuis 
werd bezocht, maar ook het Maagdenhuis waar één van de leerlingen zijn keramiek exposeerde. Op 21 juli 
werd er een wandeltocht georganiseerd in Park Middelheim. Op 24 december, kerstavond, gingen lesgevers 
van de taalschool naar de asielcentra van het Rode Kruis in Lint en in Sint-Niklaas om er geschenken uit te 
delen.  

 

 

 

Taalschool Yaguine en Fodé biedt nieuwkomers in Antwerpen de mogelijkheid om hun taalvaar-

digheid Nederlands te verbeteren. Ook tijdens de corona-pandemie bleef de werking actief 

 

 

Taalschool Yaguine en Fodé 
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Voorstelling en werking 2021 
 

Volkeren van Vrede is een beweging van nieuwkomers, van verschillende taalkundige en culturele achtergrond 
die echter eenzelfde droom hebben: niet alleen hulpvrager zijn, maar met de eigen capaciteiten ook zelf stappen 
zetten naar integratie en socialisatie. De nieuwkomers tonen dat zij mannen en vrouwen zijn die een meerwaarde 
voor onze samenleving betekenen. Ze tonen met hun inzet dat migratie niet als een probleem, maar eerder als 
een kans en potentieel gezien moet worden.  

Meer en meer nieuwkomers die een aantal jaar geleden naar de bijeenkomsten van de beweging begonnen te 
komen of les volgden in de taalschool Yaguine en Fodé, maken nu deel uit van het trouwe legioen vrijwilligers 
die vooral de werking met de bejaarden versterken. Zowel het huis voor ouderen Simeon en Hanna als de weke-
lijkse bijeenkomsten in de verschillende wijken van Antwerpen kan men zich niet meer voorstellen zonder hun 
buitengewoon gewaardeerde hulp. 

  

 

Talrijke nieuwkomers uit alle delen van de wereld komen geregeld samen, doen hun uiterste 

best om zich de Nederlandse taal eigen te maken en de cultuur te leren kennen en willen zich 

integreren in onze maatschappij. Meer nog, ze willen hun dankbaarheid tonen aan de samenle-

ving die hen ontving door iets terug te geven. 

Volkeren van Vrede 
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Interlevensbeschouwelijke dialoog en vredeseducatie 
 
Het vreedzaam samenleven van mensen met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond is een cru-
ciaal werkterrein. Het is de manier om de mensheid te leren omgaan met de globalisering. Vanuit de aandacht 
en concrete hulp voor migranten en nieuwkomers brengt Sant’Egidio via VVS dialoog op gang en bouwt ze 
aan een cultuur van ontmoeting en samenleven. Vlaanderen (en dan vooral de steden) is levensbeschouwe-
lijk zeer divers geworden: naast de traditionele aanwezigheid van de katholieke en protestantse kerken, de 
joodse gemeenschap en het vrijzinnig humanisme, wordt onze tijd gekenmerkt door de komst van migran-
ten, vaak met islamitische, neoprotestantse of orthodox-christelijke achtergrond. Dit ‘samenleven in ver-
scheidenheid’ vraagt om een nieuwe culturele synthese.

 

Vredeswandeling op Nieuwjaarsdag  

 
Vanwege de COVID-19-pandemie was het in 2021 niet aangewezen een bijeenkomst met veel mensen te or-
ganiseren. Met de nodige creativiteit hielden de Jongeren voor Vrede daarom een eerder symbolische actie. 
Borden van landen in oorlog werden door de jongeren omhoog gehouden op verschillende centrale plaatsen 
in Antwerpen. Van de actie werd een video gemaakt met daartussen de beelden gemonteerd van de landen 
in oorlog. De video werd gepubliceerd via sociale media om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken.  
 
 
 

Interlevensbeschouwelijke dialoog en vredeseducatie zijn belangrijke topics. De jaarlijkse 

initiatieven zoals de Interfaith Harmony Breakfast, de Vredeswandeling en de herdenking 

van de slachtoffers van de Shoah laten zien dat vredevol samenleven ondanks alle verschillen 

mogelijk is. 

 

Samenleven in diversiteit 
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Interfaith Harmony Breakfast 
 

  
Ieder jaar organiseert Sant’Egidio in ons land in februari een interreligieus ontbijt in het kader van de “World 
Interfaith Harmony Week” van de VN. 
 
Vanwege de COVID-19-pandemie vond het evenement, getiteld “De wereld na de pandemie: de rol van reli-
gies” virtueel plaats op 3 februari 2021. 
 
Bij deze gelegenheid richtte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een boodschap aan de deel-
nemende vertegenwoordigers van de verschillende erediensten, waarin ze de rol benadrukte die religies spe-
len in de moeilijke tijden van COVID-19. Ze beschreef hen als verdedigers van de nationale cohesie en van het 
sociaal weefsel, omdat zij bijzondere aandacht schenken aan de meest kwetsbaren en behoeftigen door men-
selijke waardigheid centraal te plaatsen, en ook elke vorm van polarisatie tegen te gaan.  
 
De verschillende religieuze vertegenwoordigers formuleerden de wens dat politici meer ruimte zouden voor-
zien opdat de verschillende erediensten hun stemmen hoorbaar zouden kunnen maken. 
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Oecumenisch gebed voor de VN Wereldvluchtelingendag 
 

In 2021 waren er wereldwijd bijna 83 miljoen mensen gedwongen op de vlucht (waarvan meer dan de helft in 
hun eigen land). De Verenigde Naties vragen ieder jaar aandacht voor hun verhaal op Wereldvluchtelingen-
dag (20 juni). Sant’Egidio hield daarom op 18 juni 2021 een oecumenische gebedswake voor en met mensen 
op de vlucht:  voor asielzoekers, erkende vluchtelingen, migranten, mensen zonder papieren, … allemaal 
mensen op zoek naar veiligheid, vrede en een beter leven. 
 
In het bijzonder werden al degenen herdacht die het leven lieten op de “reizen van de hoop”. De afgelopen 
jaren stierven naar schatting 43.390 mensen in de Middellandse Zee of op andere migratieroutes naar Europa. 
Een dramatisch cijfer. We mogen deze voortdurende tragedie nooit vergeten. Duizenden mensen zitten nog 
steeds opgesloten in detentiecentra in Libië of in de vluchtelingenkampen van Lesbos. Het is dringender dan 
ooit om ‘humanitaire corridors’ te openen en de vluchtelingen te spreiden over verschillende landen. 

 

 

Internationale Vredesontmoeting  
 

Op 6 en 7 oktober 2021 vond in Rome de internationale bij-
eenkomst plaats: “Volkeren als broeders, de aarde van de 
toekomst. Religies en culturen in dialoog”. Het was de 35ste  
bijeenkomst die door Sant’Egidio werd georganiseerd in de 
“geest van Assisi”, na de historische ontmoeting waartoe 
Johannes Paulus II in 1986 opriep. 
 
De bijeenkomst werd via livestream door meer dan 150.000 
mensen gevolgd in het Engels, Italiaans, Frans, Spaans, Por-
tugees, Duits, Japans en Arabisch. Vanuit België nam een de-
legatie van een honderdtal personen deel. 

 

Herdenkingswandeling 
 

Op zondag 5 september 2021 werd de jaarlijkse herdenkings-
wandeling gehouden voor de slachtoffers van de Holocaust 
onder het motto ‘Wie vergeet, is gedoemd te herhalen”. De 
sprekers waren Annelies Verlinden, minister van Binnen-
landse Zaken, Philippe Markiewicz, voorzitter Centraal Isra-
elitisch Consistorie van België, Regina Suchowolski-Sluszny, 
voorzitter Forum van Joodse Organisaties, Bruno Aerts, vi-
caris-generaal van het Bisdom Antwerpen,  Kristien Hemme-
rechts, schrijfster en Jan De Volder namens Sant’Egidio. 

Na de toespraken en een minuut stilte voor de oorlogs-
slachtoffers werd het gebed voor de doden, het Kel Malei Rachamim, gebracht door voorzanger Sam Spiegel 
van de Joodse gemeenschap. Daarna legden jongeren en ouderen van verschillende origine en geloofsover-
tuigingen samen bloemen neer aan de voet van het monument, een symbool van de brug tussen generaties.  
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STRIJD TEGEN DE DOODSTRAF 
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Vanaf de tweede helft van de jaren 1990 is Sant’Egidio zich actief beginnen inzetten in de strijd tegen de 
doodstraf. Aanleiding daarvoor was de correspondentie met Dominique Green, die op dat ogenblik in de 
Verenigde Staten in de dodencel zat. Het aantal mensen dat met ter dood veroordeelden schreef, groeide en 
daarmee ook de concrete inzet voor de gevangenen, door bezoeken, correspondentie, juridische bijstand en 
de vraag naar de verbetering van de leefomstandigheden in de gevangenissen. Doorheen de jaren werd 
Sant’Egidio zo een belangrijke speler in de strijd voor een universeel moratorium en de afschaffing van de 
doodstraf wereldwijd. Zij stond mee aan de wieg van  de “World Coalition against the Death Penalty” in haar 
zetel in Rome in het jaar 2002. Annemarie Pieters van de Antwerpse afdeling van Sant’Egidio werd opnieuw 
verkozen tot vicepresidente van de World Coalition die intussen ruim 160  organisaties verenigt die ijveren 
voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf.  
 
Sant’Egidio lanceerde ook de internationale dag ‘Cities for Life -  Steden tegen de Doodstraf’  die ieder jaar 
op 30 november plaatsvindt, de verjaardag van de eerste afschaffing van de doodstraf door een staat, meer 
bepaald het Groothertogdom Toscane in 1786. 
Vanaf het begin van de actie ‘Cities for Life – Steden voor het leven’ in 2002 hebben verschillende steden in 
België zich bij de campagne aangesloten. Wereldwijd doen meer dan 2.000 steden mee. Door een monument 
uit te lichten, een andere symbolische actie, of een conferentie, belichten ze hun hoop dat de doodstraf spoe-
dig wereldwijd wordt afgeschaft.  
 
Via de website van Sant’Egidio kunnen geïnteresseerden meer informatie vragen over het corresponderen 
met een terdoodveroordeelde in de Verenigde Staten.  In 2021 vroegen 34  mensen informatie op; 12 van hen 
begonnen effectief te schrijven.  
 
Het thema van de internationale dag tegen de doodstraf was in 2021 ‘vrouwen en de doodstraf’. In dat kader 
getuigde Sunny Jacobs voor de leerlingen van een vijftal middelbare scholen over haar ervaringen. 
  

Strijd tegen de doodstraf – Cities for Life 
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Inleiding  
 

Elk jaar stelt de vzw Vereniging voor Solidariteit (VVS) een jaarverslag op waarin alle activiteiten van het voor-
gaande jaar beschreven worden. Het jaarverslag informeert giftgevers, samenwerkende overheden en alle 
andere geïnteresseerden uitgebreid over de werking en het bereik van VVS. 
 
Hoewel het jaarverslag al een groot deel van de informatiebehoeften van de sympathisanten van VVS invult, 
rijst soms de vraag naar een cijfer dat de waarde van de maatschappelijke impact van VVS uitdrukt. 
 
Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat mensen vooral gelukkig zijn als ze warme sociale relaties heb-
ben en lichamelijk en geestelijk gezond zijn. Dat zijn overal in de wereld de belangrijkste factoren van geluk, 
ongeacht het welvaartsniveau en de culturele achtergrond. En dat zijn precies de domeinen waarop VVS in al 
haar activiteiten een impact heeft. 
 
Meerdere economen hebben getracht om een financiële waarde op geluk te plakken. Dat blijkt erg moeilijk 
en levert slechts resultaten over kleine aspecten van het geluk (bijvoorbeeld hetgeen men wil betalen om 
een jaar van lichamelijke pijn verlost te zijn).  
 
Om toch, op praktische wijze, een idee van de financiële waarde van de maatschappelijke impact van VVS te 
verkrijgen, kozen wij voor een andere aanpak. De werking van VVS steunt op de inzet van meer dan 1000 
onbezoldigde vrijwilligers. Die vrijwilligers voeren een brede waaier van taken uit: zij geven les in de taal-
school, koken in het Kamiano Restaurant, geven zorg aan de bewoners van Simeon en Hanna, enz. Veronder-
stel nu dat het werk van al die vrijwilligers door bezoldigde medewerkers uitgevoerd zou worden. De loon-
kosten die dan betaald zouden moeten worden, zijn een maatstaf van de financiële waarde van de maat-
schappelijke impact van VVS.  
 
De maatstaf is imperfect: ze meet inputs in plaats van outputs en doet niet volledig recht aan de impact van 
de werking van VVS op de verbondenheid en het geluk in de samenleving (zowel bij de klanten als bij de 
vrijwilligers). Maar ze biedt een pragmatisch eerste inzicht in de financiële waarde van de maatschappelijke 
impact van VVS. 
 

Werkwijze 
 
De werkwijze van de bepaling van de hypothetische loonkosten van de vrijwilligers van VVS bestaat uit de 
volgende stappen. 

De eerste stap is een raming van de hoeveelheid tijd die door de vrijwilligers gepresteerd wordt.  

• Voor elk van de werkingsdomeinen is geraamd hoeveel vrijwilligers er gemiddeld actief zijn en hoeveel uren 
er per maand geleverd worden. 

• Vervolgens zijn de maandtotalen opgeschaald tot jaarlijkse totalen van gepresteerde uren. Hierbij is reke-
ning gehouden met vakantieperiodes waarin er geen of een verminderde werking is. 

• Tenslotte zijn de jaartotalen van gepresteerde uren omgezet in voltijds-equivalente eenheden (VTE). Een 
VTE is het gemiddelde aantal uren dat een voltijdse werknemer per jaar presteert. In België vertegenwoordigt 
een VTE ongeveer 1.700 werkuren per jaar. 

De tweede stap is de bepaling van de loonkosten per VTE.  

Maatschappelijke waardering van de impact 
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• Voor de vrijwilligers in elk werkdomein is de meest representatieve beroepscategorie bepaald. De onder-
staande tabel toont een overzicht van de belangrijkste werkdomeinen en de overeenstemmende beroeps-
categorie van de vrijwilligers elk domein. 

 

Werkdomein Representatieve beroepscategorie 

Jongerenwerking Studentenjob animator 

Begeleiders jongerenwerking Leerkracht lager onderwijs 

WZC Simeon en Hanna Zorgkundige 

Kamiano Onthaal Onthaalmedewerker 

Kamiano Onthaal - maaltijdbereiding Horecamedewerker 

Kamiano Mobiel Onthaalmedewerker 

Kamiano Restaurant Horecamedewerker 

Kamiano Dokters Dokter 

Kamiano Kerstmis Horecamedewerker – minimumloon 

De Amici koffiebar Horecamedewerker 

Wijkwerking Uitvoerend medewerker OCMW 

Samenwerking Vrienden van Betlehem Klusjesman 

Taalschool Leerkracht lager onderwijs 

Laudato Si’ Bediende kringwinkel 

Tutti Uitvoerend medewerker OCMW 

Martin Luther King Huis Uitvoerend medewerker OCMW 

Directie en coördinatie Senior manager 

 

• Voor elke beroepscategorie is het brutoloon per maand bepaald. Daarvoor is gebruik gemaakt van artikels 
in Jobat en Vacature waarin de arbeidsvoorwaarden in een beroepscategorie beschreven worden. De geko-
zen referentielonen hebben in de meeste gevallen betrekking op werknemers met weinig ervaring of op mi-
nimumlonen, ten einde een voorzichtige raming te verkrijgen. 

 De brutolonen per maand zijn opgeschaald naar loonkosten per VTE op basis van de volgende kengetal-
len: 

o het bruto jaarloon is gelijk aan 13,9 maandlonen (vakantiegeld en eindejaarspremie); 1  

o de loonkosten zijn gelijk aan 1,28 maal het bruto loon (gemiddelde opslag voor werkgevers-

bijdragen aan de Sociale Zekerheid). 2  

In de derde stap is, voor elk werkdomein, het aantal VTE vermenigvuldigd met de loonkosten per VTE om de 
totale hypothetische loonkosten van de vrijwilligers te berekenen. 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Behalve voor de jongerenwerking, waar het maandtotaal met 12 vermenigvuldigd is. 
2  Behalve voor de jongerenwerking, waar geen opslag voor Sociale Zekerheid toegepast is. 
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Resultaten 
 
De onderstaande tabel toont de resultaten van de raming van de hypothetische loonkosten van de vrijwil-
ligers van VVS in 2021, opgedeeld per werkdomein. 

 
 
De eerste twee kolommen tonen de raming van de tijd die de vrijwilligers aan VVS geschonken hebben. In de 
loop van 2021 presteerden de vrijwilligers bijna 180.000 uren. Dat stemt overeen met de inzet van 105 voltijdse 
werknemers.  

De derde kolom toont de loonkosten per VTE per jaar voor de verschillende werkdomeinen. Zoals hierboven 
uitgelegd zijn deze loonkosten geraamd op basis van een beroepscategorie die representatief is voor de dien-
sten die de vrijwilligers in het werkdomein verzorgen.  

De vermenigvuldiging van het aantal VTE met de loonkosten per VTE resulteert in de raming van de hypothe-
tische totale loonkosten die betaald zouden moeten worden mocht het vrijwilligerswerk door bezoldigde 
medewerkers uitgevoerd zijn. Deze loonkosten bedroegen, over alle werkdomeinen samen, 2,9 miljoen euro 
in 2021.  

In de loop der jaren is de economische waarde van het vrijwilligerswerk fors gestegen als gevolg van de uit-
breiding van bestaande activiteiten en de opstart van nieuwe activiteiten (zoals Tutti en het Martin Luther 
King huis in 2020, waardoor ondanks de opeenvolgende lockdowns de activiteiten bleven groeien). In 2021 
zorgden onder meer het einde van de lockdown en de uitbreiding van de taalschool voor een grote sprong 
in het volume vrijwilligerswerk. 

 

Werkdomein
Aantal uren 

per jaar

Aantal VTE 

per jaar

Loonkosten per 

VTE per jaar 

(EUR)

Totale 

loonkosten 

per jaar (EUR)

Procentueel 

aandeel in 

loonkosten

Jongerenwerking < 18 jaar 48.500 28,5 13.000 371.000 13%

Jongerenwerking > 18 jaar 48.500 28,5 19.000 542.000 19%

Begeleiders Jongerenwerking 1.400 0,8 47.000 39.000 1%

WZC 14.300 8,4 37.000 311.000 11%

Kamiano onthaal 9.000 5,3 37.000 196.000 7%

Kamiano onthaal maaltijdbereiding 3.200 1,9 39.000 73.000 3%

Kamiano restaurant 7.900 4,6 39.000 181.000 6%

Kamiano dokters 600 0,4 85.000 30.000 1%

Kamiano mobiel 2.400 1,4 37.000 52.000 2%

Kamiano Kerstmis 2.500 1,5 30.000 44.000 2%

Amici bar 4.300 2,5 39.000 99.000 3%

Amici wijkwerking 3.500 2,1 36.000 74.000 3%

Wijkwerking bejaarden 6.900 4,1 36.000 146.000 5%

Samenwerking Vrienden van Betlehem 1.400 0,8 41.000 34.000 1%

Taalschool 1.700 1,0 47.000 47.000 2%

Laudato Si 7.000 4,1 30.000 124.000 4%

Tutti 7.600 4,5 36.000 161.000 6%

Martin Luther King huis 2.700 1,6 36.000 57.000 2%

Directie en coördinatie 4.700 2,8 114.000 315.000 11%

Totaal 178.100 104,8 27.643 2.896.000 100%
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Zoals hierboven uitgelegd vormen de hypothetische loonkosten van de vrijwilligers een imperfecte maatstaf 
van de waarde van hun impact op de samenleving. Het bedrag van 2,9 miljoen euro moet dus beschouwd 
worden als een pragmatisch antwoord op de vraag naar de financiële waarde van de maatschappelijke im-
pact van VVS, waarvan het grootste deel eigenlijk niet in geld uitgedrukt kan worden 

 

 

www.rebelgroup.com 

De maatschappelijke waardering van de impact werd, in samenwerking met VVS, be-
rekend door Rebel, een financieel-economisch adviesbureau op het raakvlak tussen 
de publieke en private sector met een hart voor  Antwerpen. 

 

 

  

Aantal uren Aantal VTE
Loonkosten 

per VTE (€)

Totale 

loonkosten (€)

2018 96.060 56,5 28.280 1.598.000

2019 114.632 67,4 29.008 1.956.000

2020 131.426 77,3 28.147 2.176.000

2021 178.100 104,8 27.643 2.896.000

57
67

77

105

Aantal VTE

Inzet vrijwilligers

2018 2019 2020 2021

1.598.000

1.956.000
2.176.000

2.896.000

Totale loonkosten (€)

Equivalente loonkosten van vrijwilligers

2018 2019 2020 2021
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FINANCIEN 
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Verdeling van de uitgaven 
 

Uitgaven Bedrag € Percentage 

Daklozenwerking Kamiano 591 627,92 € 30,05% 

Laudato Si 262 627,54 € 13,34% 

S&H en Ouderenwerking 225 572,00 € 11,46% 

Kinder- en jongerenwerking 197 260,26 € 10,02% 

Tutti 130 560,05 € 6,63% 

MLKH 101 895,66 € 5,18% 

Amici / Koffiebar 98 665,22 € 5,01% 

Interculturaliteit 86 073,66 € 4,37% 

Administratie 36 763,55 € 1,87% 

Afschrijvingen 229 377,06 € 11,65% 

Belasting, financiële en andere kosten 8 197,73 € 0,42% 

Totaal uitgaven 1 968 620,65 € 100% 

 

  

 

Financieel overzicht 
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Verdeling van de inkomsten  
 

Inkomsten Bedrag € Percentage 

Overheidssubsidies                   830 581,66 €  37% 

Giften particulieren, bedrijven, organisaties                   859 963,31 €  39% 

Inkomsten uit verkoop, huur en bijdragen                   329 443,10 €  15% 

In resultaatname giften verbouwingen                   124 863,69 €  6% 

Andere inkomsten                     72 460,80 €  3% 

Totaal inkomsten                2 217 312,56 €  100% 

 

 

Resultaat 
 

Totaal inkomsten 1 968 620,65 € 

Totaal uitgaven                2 217 312,56 € 

Resultaat                   248 691,91 €  

 

Balans 
 

Activa  Passiva  

Vaste activa                   829 893,79 €  Eigen vermogen   2 137 213,50 €  

Vlottende activa                1 473 060,80 €  Vreemd vermogen      165 741,09 €  

Totaal                2 302 954,59 €  Totaal   2 302 954,59 €  

 

  

37%

39%

15%

6% 3%

Inkomsten

Overheidsubsidies

Giften particulieren, bedrijven,
organisaties

Inkomsten uit verkoop, huur en
bijdragen

In resultaatname giften
verbouwingen

Andere inkomsten
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Toelichting bij de financiële situatie 
 
De vzw Vereniging voor Solidariteit (VVS) maakt deel uit van het grote netwerk van de Gemeenschap van 
Sant’Egidio. In België wordt de werking van Sant’Egidio gedragen door de private stichting Sant’Egidio, 
waarin het onroerend en financieel patrimonium van de Gemeenschap van Sant’Egidio werd ondergebracht. 

De projecten van Sant’Egidio met en voor de armen worden in Vlaanderen, in Brussel en in Wallonië opge-
volgd door verschillende verenigingen zonder winstoogmerk. Op die manier wordt een onderscheid gemaakt 
tussen het beheer en de exploitatie, met toepassing van het voorzichtigheidsprincipe van de bonus pater 
familias. 

De Belgische tak van Sant’Egidio maakt deel uit van de internationale en wereldwijde Gemeenschap van 
Sant’Egidio, met hoofdzetel in Rome, en volgt voor de projectwerking de strategie en de spiritualiteit die 
door Sant’Egidio wereldwijd wordt uitgetekend. 

Voor een goed begrip van de balans is het belangrijk voor ogen te houden dat de financiële middelen een 
momentopname zijn per 31 december, het moment waarop VVS vzw de meeste middelen heeft kunnen ge-
nereren, grotendeels dankzij particuliere giften in aanloop naar Kerst en eindejaar. Die financiële middelen 
worden echter aangewend om de kosten van het daaropvolgende werkjaar grotendeels te dekken.  

De vzw VVS had in 2021 gemiddeld 19 VTE in dienst, verdeeld over de verschillende werkingen, maar vooral in 
Kamiano Onthaal, Simeon en Hanna en Long Live the Elderly, voor 2022 is er een groei voorzien tot 24 VTE 
om de verschillende nieuwe projecten te kunnen realiseren.  
 
Het bestuursorgaan van VVS vzw heeft ervoor geopteerd om over een termijn van 5 jaar voldoende reserves 
op te bouwen om eventuele socio-economische tegenvallers het hoofd te kunnen bieden, zowel op strate-
gisch als op operationeel vlak. De huidige geopolitieke situatie is daar niet vreemd aan. 
 

De jaarrekening 2021 werd onderworpen aan een audit van het kantoor-bedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & 
C° en werd goedgekeurd zonder voorbehoud. 
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