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VOORWOORD

Beste bewoners,

Beste medewerkers,

Beste families, vrijwilligers en sympathisanten,

De herfst is oficieel van start gegaan op donderdag 22 september, en dat betekent ook

dat de prachtige zomer van 2022 ten einde is gekomen. De zon was vrijwel alle dagen

van de partij en dat heeft heel wat van onze zomerse activiteiten extra kleur gegeven.

Onze allereerste spelenderwijs was een groot succes, jong en oud hebben zich samen

uitgeleefd en geamuseerd door het spelen van tal van oude volksspelen. Een échte

Vlaamse kermis, dit gaan we zeker nog eens organiseren.

Onze personeelsleden zijn tijdens de zomermaanden beurtelings ook allemaal in

vakantie gegaan. Ik hoop van harte dat iedereen genoten heeft van zijn/haar

welverdiende en zonovergoten verlof! Zelf heb ik twee weken genoten van de frisse

berglucht en smaragdgroene meren in het prachtige Slovenië.

In september mochten we ook een aantal nieuwe bewoners verwelkomen, niet in ons

huis, maar wel in onze tuin. De dementievriendelijke boerderij werd feestelijk geopend,

hopelijk kunnen jullie allemaal samen, met jullie familie en vrienden, genieten van onze

mini-boerderij.

Terugblikken is ijn, maar er is niets leuker dan uitkijken naar alle mooie dingen die ons

nog te wachten staan. In oktober zullen we onze inwendige mens nog eens goed

kunnen versterken en dit met een lekker bord spaghetti op onze befaamde Hasta la

pasta, én enkele weken later ook met lekkere mosselen.

Tot slot maken de begeleiders wonen en leven er in november een week lang één groot

feest van voor jullie tijdens de week van de derde leeftijd. Geniet ervan allemaal!

Met herfstige groeten,

Evi
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AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Activiteiten van de maand oktober

Maandag 3 oktober: Modeshow Fashion

Dinsdag 4 oktober: Wereldouderendag

Vrijdag 7 oktober: Hasta la Pasta

Donderdag 13 oktober: Optreden Nispen Vocaal

Donderdag 20 oktober: Mosselen eten

Vrijdag 28 oktober: Koor "Jeugd van vroeger"

Activiteiten van de maand november

Donderdag 3 november: Herdenkingsviering

Dinsdag 8 november: Beuling met appelmoes en verwendiner

Zondag 20 november: Optreden Hoger Streven

Maandag 21 november: Optreden Harvano

Dinsdag 22 november: Verrassing

Donderdag 24 november: Optreden Jack Woods

Vrijdag 25 november: Optreden Ladyhill

Maandag 28 november: Huiskamergesprekken

Woensdag 30 november: Ziekenzalving
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PASTORAAL HOEKJE

Ergens klinkt het droevig
maar vurig lied van een
boom die weet dat het
weer eens eindigen moet.

Zoveel vragen, zoveel angst:
komt er wel weer een lente,
en wanneer?

Laat de herfst voor ons een teken zijn
dat niet tevergeefs is,
dat alles zijn stem heeft,
rood en geel en oranje
vlamt verlangen op
naar een nieuw begin.

Geef ons een hart vol kleur,
een hart dat hoopt
en zingen durft
van zon, van geloof van liefde.
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WIST JE DAT...

je voor de maand oktober al een belangrijke datum in je

agenda kan zetten? Op vrijdag 7 oktober vindt onze

jaarlijkse Hasta La Pasta plaats. Verdere info hieromtrent

vind je in deze MiNi.

het op 4 oktober wereldouderdag is? Over dit thema zal

er die dag een leuke quiz georganiseerd worden.

het de week van 21 november de week van de derde

leeftijd is? Jullie worden dan extra verwend met leuke

optredens, lekkere hapjes, lekkere drankjes enz... Dat is

zeker iets om naar uit te kijken!

May Konings, ons nieuw personeelslid op Plankenbrug/

Mastenpolder maar tevens ook vrijwilliger voor de mobiele

BIB nog steeds op zoek is naar boeken die een tweede leven

kunnen leiden. Als je boeken hebt die je niet meer nodig

hebt, kan je ze altijd bij de animatie, begeleiders wonen en

leven, afgeven.
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ONZE JARIGEN IN OKTOBER

2 oktober - Koosje Konings - 94 jaar - De Zwaen

6 oktober - Marieke Nelen - 94 jaar - Boombos

6 oktober - Martha van Ginneken - 87 jaar - Boombos

14 oktober - Trientje de Kooning - 102 jaar - Plankenbrug

15 oktober - Angèle Backx - 92 jaar - Vreenberg

17 oktober - Jos van Ginderen - 90 jaar - Vreenberg

19 oktober - Julia van Ginderen - 87 jaar - Mastenpolder

25 oktober - Maria Mous - 89 jaar - Moerven

26 oktober - Maria de Clerck - 93 jaar - Mastenpolder

30 oktober - Jeanne Claessens - 86 jaar - Vreenberg

31 oktober - Dientje Raymakers - 93 jaar - De Zwaen

3 oktober - Valérie Dufraing - 45 jaar - Keuken

4 oktober - Anne-Marie Baum - 49 jaar - Plankenbrug/Mastenpolder

10 oktober - Herman Nys - 67 jaar - Kiné

11 oktober - Elaine Hensen - 30 jaar - Wasserij

14 oktober - May Konings - 61 jaar - Plankenbrug/Mastenpolder

16 oktober - Anke Roelofsen - 24 jaar - Vreenberg/Boombos

17 oktober - Shana Boesmans - 26 jaar - Ergo

20 oktober - Cindy Asselbergh - 45 jaar - Schoonmaak

24 oktober - Martine Temmerman - 61 jaar - Plankenbrug/Mastenpolder

28 oktober - Lydie Strijbos - 55 jaar - Wasserij

29 oktober - Ruud Leys - 35 jaar - Kiné

30 oktober - Marleen van Dun - 61 jaar - Moerven/De Zwaen
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ONZE JARIGEN IN NOVEMBER

11 november - Maurice Raulet - 76 jaar - Plankenbrug

23 november - Louis Konings - 91 jaar - Moerven

26 november - Lea Nys - 84 jaar - Mastenpolder

27 november - Anna van Tichelen - 87 jaar - De Zwaen

28 november - Magda Vorsselmans - 89 jaar - De Zwaen

29 november - Leentje Raats - 85 jaar - Moerven

7 november - Angelina Peeters - 61 jaar - Plankenbrug/Mastenpolder

8 november - Dirk van Tichelen - 54 jaar - Moerven/De Zwaen

10 november - Anneleen Willems - 40 jaar - Pastorale medewerker

14 november - Nicole de Bie - 54 jaar - Vreenberg/Boombos

20 november - Jim Vanvelthoven - 36 jaar - Vreenberg/Boombos

25 november - Agnes van de Keybus - 58 jaar - Vreenberg/Boombos

26 november - Miranda Apers - 57 jaar - Nacht

27 november - Nathalie Greefs - 30 jaar - Mobiele équipe
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Corneel Vergouwen

Boombos 2.26

02/08/2022

Christiane Verdijck

Plankenbrug 1.04

30/08/2022

Willy van der Mast

Mastenpolder 1.21

06/09/2022
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Afscheid nemen is met zachteAfscheid nemen is met zachte
vingers,vingers,
wat voorbij iswat voorbij is
dichtdoen en verpakken in dedichtdoen en verpakken in de
goede gedachten der herinnering.goede gedachten der herinnering.

Josée Verhoeven

Maria Broos

Guido Luyten

Louis van den Broeck

Stan van Ginneken

Jeanne van Ginderen

Joanna Gebruers
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DE PLEZANTEN HOEK

Een professor gaat eten in het universiteitsrestaurant. Een student neemt ongevraagd

plaats naast hem en hij ergert zich daaraan.

- Een varken en een vogel lunchen niet samen, zegt hij.

- Oké, zegt de student, dan vlieg ik wel naar een andere tafel.

De professor is razend en besluit de student eens extra goed op de rooster te leggen

tijdens het examen later die week.

De student kan echter antwoorden op alle vragen die hij stelt. Daarom besluit hij nog een

laatste meerkeuzevraag te stellen:

- Op straat tref je twee zakken, één met een stapel bankbiljetten en één met verstand.

Welke kies je?

- De zak met geld, antwoordt de student.

- In jouw plaats zou ik de zak met verstand genomen hebben, zegt de professor.

Waarop de student antwoordt:

- Mensen nemen meestal datgene wat ze niet hebben.

-Omaatje, mag ik een wandeling maken met de hond? vraagt Ferre.

- Nee, schatje, Indy is loops.

- Wat wil dat zeggen, oma?

-Vraag dat eens aan je papa. Hij is de olie in zijn auto aan het verversen in de garage.

-Papa, ik zou graag met Indy gaan wandelen, maar oma zegt dat dat niet kan, omdat ze

loops is.

-Breng Indy eens hier, zegt zijn vader.

Hij neemt een doek, dompelt die in de benzine, wringt hem uit en wrijft er vervolgens de

rug van de hond mee in om de loopse geur te maskeren.

-Zo, zegt hij, nu kan je een wandelingetje maken, maar doe haar een leiband om, hé.

Ferre vertrekt met Indy, maar blijft lang weg. Uiteindelijk is hij terug, zonder leiband en

zonder hond.

- Waar is Indy? vraagt zijn vader.

- Ze is onderweg zonder benzine gevallen en nu probeert een andere hond haar tot hier

te duwen.

Bijeengezocht door DiWi
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FLOR COOLS VERTELT

De oorlog

Daar is genoeg over geschreven, dus ga ik terug naar de bevrijding van de periode

daarna. Eten was er niet in overvloed, maar honger lijden hebben we niet veel moeten

doen. Wij hadden thuis een kat, iedereen hield van dat beestje. Op zekere dag was het

poesje verdwenen. Alle kinderen waren zeer bedroefd, maar er zou wel een andere

komen. Enkele dagen later zei een vriend tegen mijn broer. “Gisteren hebben we konijn

gegeten en dat was lekker.” Mijn broer zei: “Maar jullie hebben toch geen konijnen”. Nee

zei de jongen, maar mijn vader heeft het konijn meegebracht van de dok ( de haven).

Mijn broer vertelde dat thuis tijdens het eten en mijn vader sprong op en riep. “Dat was

onze kat”. Het heeft even geduurd voordat de vriendschap was hersteld. Maar die vriend

kon er ook niets aan doen en hij had lekker gegeten. Ik was nog een klein manneke van 6

jaar toen de oorlog gedaan was, maar toch kan ik me daar iets van herinneren. De rest

heb ik horen vertellen van mijn broers. Tussen ons huis en het schuurtje stond een tank

van de Canadezen. Ze was gecamouleerd. Hoelang die daar heeft gestaan weet ik niet.

Wij mochten van die soldaten in de tank, dat was geweldig. Als tegenprestatie mochten

die soldaten bij ons 's avonds binnenkomen. Een groot gezin dat vonden ze leuk en

alhoewel we de taal niet konden, begrepen wij elkaar met gebaren en ‘"yes en no" . Ook

hun eten kwam bij ons op tafel en zo hebben wij corned beef leren eten. Ook wit brood

ging er goed in, beter dan die “Kuch”. Ook was er iets dat me is bijgebleven. Mijn vader

zijn sokken moesten ieder avond gestopt worden en dan zei hij: "Moe, stopt mijn sokken

nog eens". Dat ging al enkele dagen zo en ineens deed een soldaat zijn sokken uit en zei

in gebrekkig Nederlands: "Moen, stopt mijn sokken eens". Wij bulderden van het lachen,

want er was geen gaatje in zijn sokken. Ook kan ik mij herinneren dat een buur een

schuilkelder had gemaakt: een grote put uitgegraven, boomstammen erover, takken en

bladeren en daar zand over. Er was een

opening om binnen te komen en daar

hing een baalzak voor. Men dacht dat

men veilig was en zocht troost bij elkaar.

Na enige weken ging er een

bevrijdingstoet uit. Het enige wat ik me

daar van kan herinneren was “het

dievenkarreke”. Daar stak men zogezegd

de vijand in. Wat was ik toch bang.

Gelukkig is dat allemaal lang geleden.
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VERHALEN DOOR JULLIE

De verwarming vroeger en nu

Toen wij kinderen waren, hadden de meeste huizen maar één verwarmingstoestel: een

Leuvense stoof. Die werd gestookt met eierkolen of briketten. Dat waren de

goedkoopste kolen. Antraciet was de betere soort. Je had die in verschillende maten.

De kolen werden door de kolenboer met paard en kar

gebracht. De man tilde de zware zak van vijftig kilo op

zijn rug tot aan het keldergat. De kachel aanmaken was

een omslachtig werk dat elke morgen opnieuw moest

gedaan worden. De asla moest leeg gemaakt worden.

Met een prop papier en dun gekliefd hout werd de kachel

opnieuw aangemaakt. Op dikker hout legde men daarna

een laag kolen.

Toen de sociale toestanden wat verbeterden en de

mensen het inancieel een beetje beter kregen, bouwden

ze een keuken aan hun huis. Daarin plaatsen ze een

cuisinière of kookfornuis waar meerdere potten en

pannen op konden staan.

In het schuurtje stond een klein kacheltje, een

Parisienne. Daarop werd de was in een grote, koperen

ketel afgekookt.

De welstand nam alsmaar een hogere vlucht. De mensen kochten een salon met een

continu kachel die dag en nacht kon blijven branden. In die beste kamer bleven de

luiken altijd gesloten zodat het zonlicht niets on verkleuren. Servies werd enkel bij

communie- en trouwfeest bovengehaald. En zeer voorzichtig behandeld. Vijftig jaar

later was het uit de mode. Na de dood van de ouders zouden de kinderen het

misschien naar de kringloopwinkel brengen! Ondertussen verschenen ook olie- en

petroleumkachels op de markt.

In de klaslokalen stond een grote buiskachel.

Het is pas in de jaren zestig, toen de waterleiding werd aangelegd, dat de mensen

massaal centrale verwarming kregen.

Het hele huis kon aangenaam verwarmd worden.

IrMa
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EEN GEDICHT

Sebastiaan

een tip van Evi Matthys

Dit is de spin Sebastiaan.

Het is niet goed met hem gegaan.

Hij zei tot alle and’re spinnen

Vreemd, ik weet niet wat ik heb,

maar ik krijg zo’n drang van binnen

tot het weven van een web.

Zeiden alle and’re spinnen:

O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,

kom, Sebastiaan, laat dat nou,

wou je aan een web beginnen

in die vreselijke kou?

Zei Sebastiaan tot de spinnen:

’t Web hoeft niet zo groot te zijn,

’t hoeft niet buiten, ’t kan ook binnen

ergens achter een gordijn.

Zeiden alle and’re spinnen:

O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,

toe, Sebastiaan, toom je in!

Het is zo gevaarlijk binnen,

zo gevaarlijk voor een spin.
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Zei Sebastiaan eigenzinnig:

Nee, de drang is mij te groot.

Zeiden alle and’ren innig:

Sebastiaan, dit wordt je dood…

O, o, o, Sebastiaan!

Het is niet goed met hem gegaan.

Door het raam klom hij naar binnen.

Eigenzinnig! En niet bang.

Zeiden alle and’re spinnen:

Kijk, daar gaat hij met zijn Drang!

Na een poosje werd toen éven

dit berichtje doorgegeven:

Binnen werd een moord gepleegd.

Sebastiaan is opgeveegd.

Annie M.G. Schmidt
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EEN BLIK OP DEMENTIE
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TERUGBLIK VOORBIJE

ACTIVITEITEN
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PASTORALE WEETJES
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UITNODIGING
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ESSEN VROEGER EN NU...Mientje Lambrechts

Opgetekend door Laureen de Bres - Noordernieuws

Mientje Lambrechts (84) werd

in de Hemelrijklaan geboren.

Ze had vier broers en drie

zussen, haar vader was

conciërge en toen Mientje vier

was verhuisde het gezin naar

de Grensstraat.

Verrader

Mijn vader overleed toen ik zeven jaar was”, vertelt Mientje. “Mijn moeder had toen nog

zes kinderen thuis, want er waren er nog maar twee getrouwd. Mijn moeder ging overal

de was doen om wat bij te verdienen. Toen de oorlog uitbrak werden mijn drie broers, die

nog thuis woonden, van bed gelicht door de Duitsers en krijgsgevangen genomen.

Iemand van de Heikantstraat verraadde namelijk aan de Duitsers waar ze mannen

gevangen konden nemen. De oudste broer is gevlucht en hebben ze niet te pakken

kunnen krijgen.”

Kruidenierswinkel Luyts

“Na de oorlog ging ik naar Mariaberg in de Kloosterstraat. Ik vond dat een ijne school en

vanaf de Grensstraat kon ik er zo naar toe lopen. Ik heb daar tot mijn achttiende op

school gezeten. Mijn moeder wilde namelijk dat ik verder leerde in plaats van dat ik in

een fabriek ging werken. Daarna heb ik een jaar bij Luyts gewerkt, een kruidenierswinkel

in de Stationsstraat. Tussendoor deed ik het hele huishouden bij de familie Luyts.”

Telefoniste

“Na een jaar ben ik op het station gaan werken als telefoniste, echt een heel leuke baan.

Dat was niet van het station zelf, maar van de RTT. Als mensen belden, viel er een klepje

open waar je een iche in moest steken en dan gaven ze het nummer dat ze wilden

bellen. Ook uit Nederland belden ze, doorgaans van kantoren, en die verbonden we dan

door. Daar heb ik vier jaar gewerkt, ben toen even weggeweest en ben er weer gaan

werken. Het bedrijf verhuisde toen naar de Kapelstraat, waar nu het politiebureau is.”
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Late diensten

“Uiteindelijk werd het allemaal geautomatiseerd en waren we niet meer nodig. Er

waren wel functies vrij in Antwerpen en Wuustwezel, maar de auto was nog geen

gemeengoed en het vervoer was moeilijk. Er waren diverse diensten, van 09:00-17:00,

van 14:00-22:00 en van 08:00-12:00 en 16:00-20:00. De late diensten gaven

problemen met thuiskomen, dus op aandringen van mijn man ben ik ermee

opgehouden.”

Vreselijk ongeval

“Mijn man, Jan Feyens, heb ik leren kennen bij een bal in De Linden, bij het

Heuvelplein. Hij vroeg me een paar keer ten dans en daarna hebben we samen wat

gedronken. Na drie jaar zijn we getrouwd en we mochten een zoon en een dochter

krijgen. Jan werkte als ploegbaas bij Van Gool. Hij was een geweldige echtgenoot en

een supervader en -grootvader voor zijn kinderen en kleinkinderen. We zijn op een

gegeven moment naar de Statievelden verhuisd, waar we een mooi appartement

hadden. Op zijn 83ste is mijn lieve man overleden aan de gevolgen van een vreselijk

ongeval met een vallende boom. Toen woonde ik al in Sint-Michaël.”
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Via Kalmthout naar Sint-Michaël

“Ik had heel veel pijn in mijn rug en viel dikwijls. Op een gegeven moment zeiden ze

in het ziekenhuis: ‘Ze valt veel te vaak, ze mag niet meer terug naar huis.’ Mijn man

zei: ‘Maar ik verzorg haar helemaal, ik kook, we hebben een poets en er komt

dagelijks een verpleger!’ De artsen zeiden echter: ‘Nee, het is te gevaarlijk, het risico

is te groot.’ Meer dan vijf jaar geleden ben ik naar Sint-Michaël verhuisd. Daarvoor

ging ik al twee dagen in de week naar het dagverblijf. Toen ik opgenomen moest

worden was er geen plaats en zou ik eerst voor drie maanden naar Sint-Vincentius

in Kalmthout gaan, maar na drie weken was er plek voor me in Sint-Michaël.”

Het begin was zwaar

“Het woog zwaar en de eerste drie weken heb ik aldoor geweend. Want ik was en

ben goed van geest, maar mijn lichaam wil niet meer mee. Na een paar maanden

begon ik te wennen. Ik kwam graag in het dagverblijf, maar toen ik hier ging wonen,

miste ik mijn man zo ontzettend, al kwam hij dagelijks naar me toe. Hij was geen

caféganger, hij ging op donderdag wel van 14:00-17:00 biljarten in het Volkshuis,

maar was vaak al vroeger thuis. Mijn man had er veel moeite mee dat ik moest

verhuizen. Maar ik heb het hier goed, zonder meer, de verzorging is prima en de

verpleging is heel vriendelijk.”

Essen vroeger en nu

“Vroeger was het gezelliger en de mensen waren vriendelijker. In de zomer zat je

gezellig met z’n allen buiten, je hielp elkaar. Mijn man stond ook voor iedereen klaar.

Nu, met als die appartementen is dat niet meer zo. Mensen kennen elkaar niet

meer en er is meer jaloezie en afgunst. Essen is ook veel voller en drukker

geworden.”
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Naam: Anneleen Willems

Werkzaam als: Pastoraal medewerker

Geboortedatum: 10 november 1982

Burgerlijke staat: Gehuwd

Kinderen: 2 dochters Johanna 9 jaar en

Rosa 6 jaar.

Hobby’s: Wandelen, lezen, naar het theater gaan, (moes)tuinieren, buiten en creatief bezig

zijn...

Huisdieren: Een poes, twee konijnen en twee kippen.

Favoriete eten: Zomers fruit; abrikozen, pruimen, mango, kiwi, aardbeien, kersen,

watermeloen, … en als het kan met een bolletje ijs erbij.

COLLEGA IN DE KIJKER
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Favoriete reisbestemming: Italië, Frankrijk, Friesland… Ik ben heel graag in de

buurt van water… De zee, bergrivieren, meren, …

Favoriete artiest of groep: Ik hou veel Nederlandstalige muziek; Jan Rot, Hans

Mortelmans en groep, De Nieuwe Snaar, Lucky Fonz III, …

Favoriete boek(ske): Verhalen en gedichten van Annie M.G. Schmidt, realistische

romans, verhalen van Toon Tellegen...

Ik heb een hekel aan: Veel lawaai

Mijn allergrootste wens: Voor mij persoonlijk; gezond oud worden en een lange

reis maken met een camperbusje. Maar voor de wereld vooral een gezonder

klimaat, meer vrede en verdraagzaamheid.
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COLLEGA IN DE KIJKER
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CRA IN DE KIJKER

Naam: Peter Missotten

Werkzaam als: CRA

(Coördinerend raadgevend arts)

Geboortedatum: 30/09/1984

Burgerlijke staat: Gehuwd

Kinderen: 1 zoon van 3 jaar

Hobby’s: Muziek

Huisdieren: /

Favoriete eten: Pasta

Favoriete reisbestemming: Zwitserland

Favoriete artiest of groep: Klassieke genre (polyfonie, Franz Schubert)

Favoriete tv programma: Politieke actualiteit

Favoriete boek(ske): De Groene Amsterdammer

Ik heb een hekel aan: Onrechtvaardigheid

Mijn allergrootste wens: Wat WZC Sint-Michaël betreft: een goede samenwerking met

de mensen in en rond het woonzorgcentrum, met voldoende tijd en aandacht voor

elkaar
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WAT STAAT ER OP DEN ALMENAK?

Wereld voedsel dag

Wereld voedsel dag is een dag waarop voedsel centraal staat en er wereldwijd

aandacht voor voedselzekerheid in de wereld wordt gevraagd. De dag wordt jaarlijks

gehouden op 16 oktober,

op initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Onderzoek door het FAO brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel

voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te

zetten. Als we maar eerlijk delen.

De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties houdt bij hoeveel

voedsel er wereldwijd wordt geproduceerd. Zij schat in dat de aarde zelfs genoeg

kan opbrengen voor het dubbele van de huidige wereldbevolking.

Meer dan 840 miljoen mensen in de wereld hebben dagelijks niet genoeg voedsel

en schoon drinkwater. Elke dag sterven er circa 24 duizend mensen aan honger en

de gevolgen daaraan, circa 18 duizend daarvan zijn kinderen onder de vijf jaar.

Bovendien gaat, volgens de FAO, ongeveer een derde van al het voedsel dat in de

wereld wordt geproduceerd, verloren of wordt het verspild tussen boerderij en tafel.

In de EU gaat elk jaar ongeveer 87,6 miljoen ton voedsel verloren of wordt het

verspild. Het totale aandeel in voedselverspilling varieert van 15% tot 25% in de

meeste regio’s. De enige uitzondering zijn Noord Amerika en Oceanië, waar

voedselverspilling ongeveer 42 procent deel uitmaakt van al het beschikbare

voedsel.

De huidige pandemie maakt zichtbaar hoe kwetsbaar voedselsystemen wereldwijd

zijn.
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Opgetekend door Het Noordernieuws

Flor Cools doneert opbrengst boekje voor Oekraïne

Flor Cools schreef al eerder het boek ‘Mijn verhaal’ en op 10 juni van dit jaar verscheen

zijn boekje ‘Gestolen Nelleke’ over de stamboom van de familie Cools en het verhaal

errond.

Flor Cools is op het gebied van het geschreven woord geen onbekende in Essen. Na zijn

eerste boek schreef hij een boekje over de stamboom van zijn familie. “Ik begon mijn

zoektocht bij de Heemkundige Kring”, vertelt Flor. “Na verder onderzoek zette ik het

verhaal op papier, met de bedoeling de opbrengst van het boekje voor de hulp aan de

Oekraiense vluchtelingen in Essen te doneren. Er zijn honderd exemplaren verkocht en

dus kan ik €500,- doneren.” Voor dit nobele en hartverwarmende gebaar kwamen

burgemeester Gaston Van Tichelt en Lenni Buvens, diensthoofd van de Sociale Dienst

Essen, naar WZC Sint-Michaël.

EEN MOOI INITIATIEF
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Essen is een vriendelijke gemeente

“Ik moet je erg bedanken”, richtte Gaston het woord tot Flor. “Het is leuk en knap

dat je de geschiedenis opschrijft en die op die manier levend houdt. We kennen je

reputatie van je columns in De Echo. Heel leuk is, dat de opbrengst van je boekje

gestort wordt ten bate van Oekraïne. Daarom is Lenni meegekomen. Lenni heeft

alles mee opgestart, want we wisten bij het uitbreken van de oorlog dat

vluchtelingen naar België zouden komen en dus ook naar Essen. We kregen de

opdracht om 300 Oekraïners op te vangen. Hij heeft een bus gestuurd en 62

vluchtelingen naar hier gehaald, die we hebben verwelkomd. Ondertussen zochten

we naar private onderkomens en hebben gekeken wie waar terecht kon, want er

moest wel een match zijn. We keken waar kinderen naar school konden gaan,

artsen, … De groep is stelselmatig groter geworden. Momenteel zijn er nog 130

Oekraïners hier. Het waren er meer, maar diverse mensen zijn al terug naar

Oekraïne en Polen. Je kan echter niet verwachten dat gastgezinnen jaren opvang

blijven bieden. Daarom hebben we achttien appartementen in de Dr. Jef

Goossenaertsstraat bewoonbaar gemaakt en daar zijn nu 72 mensen gehuisvest.

Het is op dit moment kofiedik kijken hoe dingen zich gaan ontwikkelen met de

oorlog in Oekraïne, maar we hebben met z’n allen kunnen aantonen dat Essen een

heel vriendelijke gemeente is. Deze schenking is daar een geweldig voorbeeld van!”

Mensen willen graag iets terug doen

“Essen is een warme gemeente”, zegt Lenni. “Als je ziet hoeveel mensen

Oekraïners hebben opgevangen, zitten we proportioneel hoger dan andere

gemeenten. Het zorgt ook voor een snellere integratie. De gemeente probeert de

mensen naar de juiste instanties te begeleiden en banken en mutualiteiten hebben

ook bijgesprongen. Er zijn twee Oekraïense tolken in dienst genomen en die doen

goed werk. Op dit moment worden tachtig mensen begeleid, de anderen hebben

hun plan getrokken en zijn aan het werk. Eén persoon heeft al een woning

gekocht. We merken ook dat de mensen graag iets terug willen doen. We gaan

kijken of er nood is aan verdere opvang. Ik denk dat we nog voor uitdagingen staan

en dit initiatief helpt hierbij!”



SPELEN EN WINNEN

We kregen heel veel juiste antwoorden binnen. Helaas kan er slechts 1 bewoner winnen.

Bij deze feliciteren we PIET VAN WESEL!

Piet, we bezorgen jou heel snel jouw prijs !


