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“Het is dankzij dit project dat 
we elkaar nog beter hebben 
leren kennen en een bereidheid 
blijven voelen om met elkaar te 
communiceren en oplossingen 
te zoeken”. Een uitspraak van 
één van de projectpartners 
uit het project Open Ruimte, 
tijdens een gesprek op het 
slotevent eind november vorig 
jaar. 

Ons hart veerde blij op toen we hoorden 
dat het project het beoogde effect 
bereikt. 

In dat specifieke project creëerden we 
ruimte voor gesprek en ontmoeting 
tussen lokale besturen, boeren en 
burgers. Een evenwichtsoefening in hoe 
we samen kwalitatief kunnen inzetten op 
het beschermen van de open ruimte in 
de Vlaamse Ardennen ondanks de soms 
tegengestelde belangen. Want waar de 
één de mooie paardenhoeve bewondert, 
ziet de ander vooral een teloorgang van 
het lokale boerenleven (en de lokale 
voedselproductie). En waar de één een 
recht gazon aanlegt, ziet de ander een 
gemiste kans voor biodiversiteit. En toch 
horen alle partijen rond de tafel voor 
toekomstgerichte oplossingen. 

Zoveel meningen, zoveel associaties, 
zoveel diverse perspectieven. Het 
samenleven in alle vormen van 
diversiteit (simpelweg: samenleven) is 
niet altijd evident. Minder leuk nieuws: 
er is geen pasklaar antwoord, op al 
die complexiteit. Het goede nieuws: 
dialoog is volgens ons een belangrijke 
bouwsteen in het vermogen van het 
goed “samen-leven”. Kunnen verschillen 
in mening en toch gedeelde gronden 
van waarden ontdekken, bijvoorbeeld 
op het vlak van een toekomstdroom, 
het belang van familiebanden, de zorg 
om de planeet, betaalbare energie, 
kwaliteitsvol voedsel, opvoeding van de 
kinderen, de beleving van de wijk, de 
herbestemming van een pand in de stad 
enz.  

We zijn als mens niet perfect. We 
handelen naar wat we denken dat 
waar is en zijn geneigd om onze eigen 
waarheid als de enige of de enige juiste 
te zien. Oefenen in dialoog is bijgevolg 
essentieel, al is het maar om de eigen 
kijk te verruimen. Avansa Vlaamse 
Ardennen–Dender zet daarom in op 
de verbinding, de ontmoeting en het 
opzoeken van de meerstemmigheid– 
ook daar waar het schuurt, omdat het 
schuren mag.  

We hebben heel wat in petto in 2023, 
dit magazine neemt je mee in onze 
projecten en activiteiten die op stapel 
staan. En wie weet, veert jouw hart er 
ook van op! 

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst.
  
Eva Buyst & Jos Gyssels
Coördinatoren Avansa Vlaamse 
Ardennen-Dender

“Luisteren is lucht 
zijn, zodat de ander 
ademen kan.”  
(Raho Rahiti)

Voorwoord
Open ruimte voor  
een goed gesprek
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Voor de open algemene 
vergadering van Avansa 
op 24 november 2022 in 
de Maalzaak vonden we 
Christophe Busch, directeur 
van het Hannah Arendt 
Instituut, bereid om ons te 
inspireren met zijn visie op 
enkele maatschappelijke 
uitdagingen. Hij deelde 
‘enkele reflecties over 
waarheidsverval, polarisatie 
en repluralisatie’ met de 
aanwezigen. 

Christophe Busch vertelt over de 
tijd van zijn grootmoeder: de wereld 
was toen nog eenvoudig geordend, 
minder divers en complex. In zijn 
schooltijd zat er één leerling met een 
moslimachtergrond in zijn school, nu 
zit de diversiteit en complexiteit in elke 
school. Het internet werd algemeen 
in de jaren 90, daarna kwamen de 
sociale media, vervolgens kwam een 
golf van religieus extremisme en recent 
kregen we met corona te maken en de 
kanteling naar een groeiend publiek 
van ontkenners. 

Deze recente ontwikkelingen in 
de samenleving en vooral de 
snelheid waarmee ze tot stand 
kwamen zorgen voor heel wat 
onrust en frictie. Denk maar aan 
de geladenheid rond thema’s als 
de brexit, de vluchtelingencrisis, 
‘black lives matter’ of het discours 
rond ‘woke’ en ‘omvolking’. Hoe 
begeleiden we deze processen? 

Vooral het waarheidsverval is 
opvallend: de spanning tussen feiten 
en (politieke) beslissingen. Feiten 
geven stof voor meningen, maar de 
feitelijke waarheid moeten we blijven 
respecteren. Mensen handelen naar 
wat ze denken dat waar is. Dat kan bv 
ook tot een wereldbeeld leiden waarin 
sprake is van superieure en inferieure 
mensen, met een grote kans op 
discriminerend gedrag. 

Een ander gevolg is toenemende 
polarisatie. Op zich kan polarisatie 
positief zijn: het kan zaken op scherp 
stellen en betere spelregels doen 
ontstaan. Zo is bv het stemrecht voor 
vrouwen geïnstalleerd in 1921. Het heeft 
zijn plaats in een democratie, maar 
polarisatie wordt toxisch als niet de 
bal wordt gespeeld, als angst wordt 
opgewekt en meningen belangrijker 
worden dan feiten. 

We stelden Christophe Busch ook 
enkele vragen.

Hoe kunnen we de evolutie naar 
extremisme tegengaan? 
Er zijn heel wat verbanden met de 
werking van een organisatie als Avansa 
die zich op thema’s als burgerschap 
en mediawijsheid richt. Het komt erop 
aan de taal en sociale media te re-
pluraliseren: het probleem erkennen 
en in al zijn aspecten verhelderen, 
zoeken naar de meerstemmigheid en 
nuances, de verschillende oorzaken 
en mogelijke oplossingen op een 
rijtje zetten… Zoals H. Arendt aangaf: 
‘woorden gebruiken om werkelijkheden 
te onthullen’. Ze pleitte voor een actief 
burgerschap waarin kritisch denken en 
open dialoog centraal staan.

Ligt daar een taak voor het 
middenveld? 
Die heeft inderdaad een rol te spelen 
als relationele, sociaal opbouwende 
motor die burgers en organisaties en 
lokale overheden kan verbinden. 

Mensen reageren op wat ze 
denken dat waar is en daarom 
is het cruciaal de openheid 
van debat na te streven. De 
complexiteit en nuance van 
thema’s als klimaatverandering, 
migratie, corona, enz. laten zien.

Hoe gaan we best om met de sterke 
polarisatie in de Denderstreek? 
Ook dat is geen eenvoudig verhaal: 
in die regio is de verlieservaring zeer 
aanwezig (fabrieken die verdwenen, 
verarming, instroom van nieuwe 
bewoners…) en de sociale samenhang 
lijdt daar onder.  

Een organisatie als Avansa en 
andere organisaties of vakbonden 
kunnen samenwerken en verbinden, 
investeren in sociaal welzijn. We mogen 
niet vergeten dat tijdens de tweede 
wereldoorlog de helft van de Joden in 
België gered werden door burgers, door 
kleine lokale acties. Het is belangrijk 
representatief en authentiek te zijn als 
organisatie; dat leidt tot betere inleving 
en betere beslissingen, tot een rijkere 
discussie.

In gesprek met 
Christophe Busch
Hedendaagse maatschappelijke 
uitdagingen
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“Het is belangrijk 
representatief en 
authentiek te zijn als 
organisatie; dat leidt 
tot betere inleving en 
betere beslissingen, 
tot een rijkere 
discussie. ”
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Oproep
Bij Avansa organiseren we graag in samenwerking met 
anderen: samen dus met burgers, burgerinitiatieven of 
organisaties. Doorheen dit magazine vind je verscheidene 
oproepen. Hier aan het begin lichten we er alvast twee uit. 
Zin om mee te doen? Laat het ons dan weten!

Klimaatfestival: 
organiseer je mee?
Samen vormgeven aan een  
klimaatfestival in najaar 2023

Bij Avansa hebben we een hart voor 
het klimaat, en dat willen we laten zien. 
Meer dan ooit is het nodig om alle 
klimaatenthousiastelingen, positieve 
initiatieven, activisten en ook critici 
met elkaar in contact te brengen. In 
het najaar van 2023 willen we een 
groots evenement organiseren waarbij 
we alle betrokkenen uit onze regio 
samenbrengen. 

De focus ligt op het ontmoeten van 
medestanders, het volop inspireren 
en de positieve bekrachtiging van wat 
reeds gebeurt. We doen dit natuurlijk 
niet zonder de nodige kritische blik 
en het belichten van alternatieve 
invalshoeken zoals de stem van sociaal 
kwetsbare doelgroepen. 

Ben jij een klimaat-enthousiaste 
burger? Werk je graag mee aan 
een fijn en duurzaam initiatief? Is 
jouw vereniging actief bezig met dit 
thema? Of werk je bij een gemeente 
in de regio? Maak samen met ons het 
verschil! Iedereen is welkom op de 
startbijeenkomst waarbij we de koppen 
bij elkaar steken over het HOE en WAT 
van dit evenement. Schrijf je in en 
samen geven we verder vorm aan dit 
festival.

Kom mee nadenken hoe we dit best 
aanpakken tijdens een vrijblijvende 
bijeenkomst. Of je bij de verdere 
uitwerking een uitvoerende, 
bedenkende, ondersteunende of zelfs 
geen rol wil spelen bepalen we later.

Wist je dit? 
Het woord klimaatklever won 
de verkiezing van het woord van 
het jaar 2022 door Van Dale. De 
betekenis is ‘activist die zich aan 
een object van symbolische
waarde vastplakt om de aandacht
van het publiek te vestigen op de
klimaatproblematiek’. 

14/03/2023
Van 19:00 tot 21:30
Avansa Vlaamse Ardennen-Dender
vzw, Sint-Annastraat 8 in Zottegem
Gratis

Begeleiding door Bert Ostyn
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Inside Out:  
kunstproject  
in Ninove

Inside Out is een internationaal 
participatief kunstproject. Meer 
dan 400.000 mensen in 138 landen 
deden al mee. Het project geeft 
gemeenschappen een stem door 
portretten op een publieke plek 
tentoon te stellen. In Aalst is Inside 
Out al gepasseerd en waren de 
portretten te bewonderen op de 
gevel van NetwerkAalst. Lees meer 
op www.insideoutproject.net

We maken een gemeenschappelijk, 
verbindend kunstwerk waarmee we 
de beeldvorming rond de diversiteit 
in Ninove een positieve boost 
willen geven. Een 50-tal portretten 
van mensen van Ninove zal een 
tijdelijke buitenexpo vormen op 
een publieke plaats in de stad. 
Hiermee willen we een positieve en 
hoopvolle boodschap brengen.

We willen graag dat iedereen die 
zin heeft mee kan doen. Taal mag 
geen probleem zijn. Is Nederlands 
moeilijk, dan kunnen we ook in het 
Engels of het Frans communiceren. 

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Curieus 
en Avansa Vlaamse Ardennen-Dender 
bieden omkadering en ondersteuning.  

We zoeken mensen uit 
Ninove die deel willen 
uitmaken van onze 
projectgroep of zich willen 
laten fotograferen.  

Contact: 
leila.zohrie@avansa-vlad.be
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Dag Wouter. Er werd een grootschalig 
onderzoek gevoerd door de UGent 
naar schermgebruik en of we daar nu 
gelukkig of ongelukkig van worden. 
Hoe denk jij hierover?
De waarheid zit voor mij persoonlijk 
ergens tussenin. Schermen op 
zich maken mij niet ongelukkig… 
Integendeel, ze bieden mij zeer veel 
kansen en helpen me in heel veel 
gevallen enorm vooruit. Je kan dus 
wel zeggen dat ze me in zulke gevallen 
misschien wel gelukkig maken. Maar 
er zijn ook wel wat dingen aan die 
schermen waarvan ik minder blij word. 
Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens 
dat het scherm me langer weet vast 
te houden dan ik zelf zou willen en 
ik kom online wel eens dingen tegen 
waar ik een minder fijn buikgevoel aan 
overhoud. 
Maar alles draait altijd om balans. 
Schermen vormen een grote 
meerwaarde in mijn leven, maar 
naast mijn schermactiviteiten 
zijn er ook heel wat schermloze 
activiteiten en zolang ik beiden 
met elkaar in evenwicht weet te 
houden is de eindbalans positief.
 
Moeten we ongerust zijn over de 
jeugd en de mate waarin ze achter een 
scherm zitten?
De verleidingen van schermpjes zijn 
absoluut heel groot. Maar we moeten 
ons in geen geval zorgen maken 
over ‘de jeugd’. Onder voorbehoud 
natuurlijk dat wij als ouder ook onze 
verantwoordelijkheid opnemen 
tegenover onze kinderen. Het gedrag 
dat jongeren nu stellen kent heel veel 
parallellen met het gedrag dat wij 
stelden toen we jong waren, alleen is 
er in pakweg 20-30 jaar wel heel veel 
veranderd.
In onze samenleving is die 
digitalisering enorm aanwezig en 
de verleidingen die dat met zich 
meebrengt ook. Daarom is het van 
groot belang dat wij onze kinderen 
leren om op een verantwoorde 
manier met die schermpjes en 
prikkels om te gaan. 

De belangrijkste vraag die we moeten 
stellen is: ‘Hoe ga jij als ouder je kind 
begeleiden zodat er ook in jouw gezin 
een goeie digitale balans is?’.

Waarom sta je positief tegenover de 
aantrekkingskracht van games, sociale 
netwerken, vloggers?
Dat moet ik toch even nuanceren. 
Mijn buikgevoel over games, sociale 
netwerken, enzoverder is ook niet 
louter positief hoor! Maar ik begrijp 
perfect wat de aantrekkingskracht 
is van games, sociale netwerken 
enzoverder bij jongeren. Daarnaast 
begrijp ik ook heel goed wat veel 
ouders en volwassenen daar zo 
schrikwekkend aan vinden want bij 
Digisaurus zijn wij allemaal in de eerste 
plaats zelf ouders. 

We vertellen tijdens onze 
voorstellingen vanuit onze eigen 
ervaringen maar we vinden het 
belangrijk om onze bevindingen 
ook wetenschappelijk te 
onderbouwen.
 
Ouders hoeven ook niet louter positief 
te staan tegenover alles wat er zich 
online afspeelt. Dat buikgevoel is er 
en dat mag je niet ontkennen. Het 
is wel van belang dat dit buikgevoel 
niet de dominante factor wordt in de 
communicatie met je kinderen. Want 
dat kan wel eens de voedingsbodem 
worden voor ruzies in je gezin. 

Digisaurus: schermtijd,  
hoe ga je er best mee om?
Interview met Wouter De Meester  
van Digisaurus



Avansa brengt leefwerelden samen 
en wil een intergenerationele dialoog 
versterken, ook binnen het thema 
mediawijsheid. We werken met 
bibliotheken en het huis van het Kind 
samen om opvoeders te informeren 
over de mogelijkheden en de 
bedreigingen van media. 

Hoe vermijd je dat schermpjes een 
twistpunt worden en hoe kan je wél 
constructief in dialoog gaan met je 
kinderen over deze thema’s, … dat 
leggen we je met plezier uit in onze 
lezing.
 
 
 

5 tips rond schermgebruik bij het opvoeden  
van kinderen

 
Kan je ons inspireren en 5 tips rond schermgebruik geven waar we 
onmiddellijk mee aan de slag kunnen bij het opvoeden van kinderen?
• Er is geen pasklare oplossing die voor elk kind werkt. De beste manier om 

je kind op te voeden bestaat dus niet, elk kind heeft andere noden.
• Probeer niet te snel te (ver-)oordelen, ook al vind je het allemaal maar een 

beetje raar wat je online ziet.
• Maak van schermpjes en sociale media een zeer normaal 

gespreksonderwerp in je gezin. Stel gerust eens de vraag: ‘Hoe was het 
vandaag online?’

• Toon interesse in wat je kind online doet, dat kan je bijvoorbeeld doen 
door samen eens te kijken naar hun favoriete vloggers of samen te gamen.

• Geef voldoende ruimte. Hoe beangstigend al die online bedreigingen ook 
kunnen zijn, kinderen hebben ook ruimte nodig om zich te ontwikkelen en 
hun eigen weg te vinden.

Welke doelstelling streeft Digisaurus 
na? 
Digisaurus inspireert en versterkt 
ouders, leerkrachten, opvoeders en 
iedereen die zich een ‘dinosaurus’ voelt 
in de digitale leefwereld van kinderen 
en jongeren. 

Wouter De Meester kwam eind januari 
rond dit thema ouders en opvoeders 
versterken in Geraardsbergen. Voor 
meer info of het organiseren van deze 
lezingen in andere gemeenten kun je 
bij Avansa terecht.

Contact: leila.zohrie@avansa-vlad.be of 
09/330.21.30. 
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“Ouders hoeven ook 
niet louter positief
te staan tegenover 
alles wat er zich
online afspeelt.  
Dat buikgevoel is er
en dat mag je niet 
ontkennen.”



Sinds de start van het 
vrijwilligerscafé in 2020, 
in samenwerking met 
Vrijwilligerswerk Aalst, 
bereikten we meer dan 65 
vrijwilligers die zin hadden om 
andere vrijwilligers te leren 
kennen. Gemiddeld kwamen we 
samen met dertien vrijwilligers. 
Na een tiental sessies ontstond 
een kernnetwerk, dat met een 
zekere regelmaat samenkwam 
en telkens enthousiast uitkeek 
naar het vervolg.

Voorleesvrijwilligers, ziekenvervoer-
bestuurders, natuurvrijwilligers, 
huiswerkbegeleiders, buddy’s, 
zorgvrijwilligers, CSA-boerderij 
vrijwilligers, vzw. bestuurders… eigenlijk 
is het te gek om op te sommen wie we 
allemaal bereikten. 

Omdat we zien en horen dat leren, 
ontmoeten, versterken en uitwisselen 
nodig is, gaan we in 2023 graag verder 
met dit vormingsaanbod. De manier 
van werken passen we lichtjes aan. We 
gaan voor een reizend concept. We 
zoeken 4 vrijwilligersorganisaties die 
gastheer/gastvrouw willen zijn van ons 
vrijwilligerscafé. Zo leren externe en 
interne vrijwilligers elkaar en elkaars 
werking kennen. Gemengd denken 
doorbreekt roestig denken.

Is jouw vrijwilligersvereniging 
de ideale plek voor het 
vrijwilligerscafé en situeert jouw 
organisatie zich in Aalst? 

Wil jij graag zo’n boeiende sessie 
winnen? Laat dit dan tegen 28 
februari weten via dit e-mailadres: 
vrijwilligerswerk@aalst.be. We kiezen 
4 vrijwilligersorganisaties uit de 
geïnteresseerde organisaties. Het 
thema wordt in samenspraak met 
jouw vereniging gekozen. 

Heb jij interesse om aan zo’n 
vrijwilligerscafé deel te nemen? 
Na de loting maken we bekend wie 
onze gastheer/gastvrouw wordt en 
delen we de data en de thema’s 
mee. We komen zeker in maart 
samen in het kader van de week 
van de vrijwilliger.

Als je interesse hebt om een 
vrijwilligerscafé op te richten in 
een andere stad of gemeente, 
contacteer ons gerust. 
Contact: leila.zohrie@avansa-vlad.be  
of 09/330.21.30

Wegens succes verlengd:  
het vrijwilligerscafé 
in Aalst 
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“Het samenzijn en 
samenwerken brengt 
veel verwondering 
voor elkaars vrijwillig 
engagement.”
Ilse Bockstaele

 

“Gemengd denken 
doorbreekt roestig 
denken.”

Avansa 
ondersteunt het 
vrijwilligerswerk 

in gans de 
regio Vlaamse 

Ardennen-Dender.
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Babbelonië 
Wil je je stadsgenoten beter leren 
kennen? Heb je zin in boeiende 
gesprekken en leuke activiteiten?
In Babbelonië ontmoeten 
Nederlandstaligen en anderstaligen 
elkaar. We praten in groepjes 
over alledaagse dingen: kinderen 
en ouderen, feesten, ziekte en 
gezondheid, werk... Of we koken 
samen, maken een wandeling, nemen 
deel aan een buurtfeest, bezoeken 
een museum...

Een vast programma is er niet. We 
bespreken samen wat we doen. 
Babbelonië is gratis, je moet niet 
inschrijven. Je kiest zelf of je elke 
week komt, of nu en dan. Babbelonië 
gaat door elke week behalve in de 
schoolvakanties. Het is helemaal 
gratis! Inschrijven hoeft niet, kom 
gewoon langs.

Meer info vind je ook op  
www.babbelonië.be. 
Of scan de QR-code 

 

Waar en wanneer kan je deelnemen in de regio 
Vlaamse Ardennen-Dender

AALST 
• Donderdag van 9u tot 11u in LDC De 

Toekomst, Sint Kamielstraat 85
• Donderdag van 19u tot 21u in 

het Ontmoetingshuis De Brug, 
Hertshage 11

• Zaterdag van 13u tot 15u in het Ligo, 
Bert van Hoorickstraat 19

DENDERLEEUW
• Woensdag van 9u tot 11u in het 

Koetshuis Stationsstraat 7
• Donderdag van 19u tot 21u in  

De Palaver Seringenlaan 1

ERPE-MERE
• Donderdag van 13u15 tot 

15u15 in het Gemeentelijk 
Ontmoetingscentrum Mere, 
Nieuwstraat 13 

GERAARDSBERGEN
• Vrijdag van 13u15 tot 15u15 in de 

Kunstacademie, Grotestraat 20 
(ingang via achterkant, langs Spoed 
ziekenhuis)

 

LEDE
• Vrijdag van 9u tot 11u in 

Martinushuis (via het poortje), 
Markt 9 

NINOVE
• Vrijdag van 9u tot 11u in de 

Bibliotheek Ninove, Graanmarkt 12

RONSE
• Dinsdag van 9u tot 11u in 

Saamo Oost-Vlaanderen vzw, 
Spinstersstraat 36, 9600 Ronse

 Babbelonië gaat nog door tot juli 
2023 in Ronse.  

ZOTTEGEM
• Vrijdag van 9u tot 11u in LDC 

Egmont, Arthur Gevaertlaan 
23, 9620 Zottegem (ingang via 
Deinsbekestraat)
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Ik ben Emilia, ik woon in 
Denderleeuw en ben mama van 
4 kinderen. Ik werk al jaren voor 
LIGO (Basiseducatie) in Brussel 
waar ik altijd al lesgaf aan 
Nederlandstaligen. Daarnaast 
begeleid ik Babbelonië-sessies 
als freelancer. Ik werk graag 
met mensen en haal energie uit 
het werken met groepen.

Ik ben sinds 2016 begeleider van 
Babbelonië. Ik begon met een 
ochtendgroep in Denderleeuw. Om 
mensen de kans te geven ’s avonds 
naar Babbelonië te komen, kwam er een 
tweede groep in Denderleeuw. Sinds 
september begeleid ik ook Babbelonië 
Zottegem.

Wat drijft je om dit te doen?
Babbelonië is voor mij zoveel meer 
nog dan een oefenkans Nederlands. 
Door met elkaar in gesprek te gaan, kan 
je zeer veel van de anderen te weten 
komen. Zo leer je elkaar kennen.

Ik ken geen andere plaats 
waar je zo gemakkelijk écht 
contact maakt. Vooroordelen 
verdwijnen als je elkaar echt leert 
kennen. We ontdekken naast de 
culturele verschillen ook zo veel 
gelijkenissen. 

We ontdekken dat we dezelfde dromen, 
angsten en verlangens hebben. 
Daarnaast vind ik het heterogene in 
deze groepen (de verschillen in leeftijd, 
achtergronden, landen van oorsprong, 
moedertaal...) zeer interessant. Je kan 
steeds iets bijleren en het is nooit saai. 
Ook het feit dat Babbelonië een gratis 
en open initiatief is waarbij iedereen kan 
komen hoe vaak en wanneer hij/zij wil 
vind ik uniek en zeer belangrijk.

Wat maakt dat Babbelonië in Zottegem 
een succes is?
Zottegem is een kleine stad. Veel 
mensen kennen elkaar. Ik hoor altijd dat 
men elkaar tegenkomt tijdens de week. 
Er zijn veel Nederlandstaligen die heel 
gemotiveerd zijn en een hechte groep 

vormen. Het Lokaal Diensten Centrum 
(LDC) is een leuke plek om te komen.

Het lokaal is mooi en ruim. De centrum-
verantwoordelijke is geïnteresseerd 
om de deelnemers te kennen en te 
luisteren naar hun noden en dingen 
te organiseren voor hen. Zo komt er 
hoogstwaarschijnlijk een cursus theorie 
voor het rijbewijs voor anderstaligen in 
het LDC van Zottegem. 

Wat kan Nederlandstalige personen 
overtuigen deel te nemen?
Ik hoor vaak dat het voor Nederlands-
taligen een drempel is om te komen. Ze 
denken dat ze dat niet kunnen, dat er 
specifieke vaardigheden nodig zijn. Vaak 
kennen ze het project ook te weinig. Ik 
blijf horen dat Babbelonië als ‘cursus 
Nederlands’ wordt beschouwd. Ook in 
Zottegem kwamen de Nederlandstaligen 
in het begin met het idee ‘te komen 
helpen als vrijwilliger’. 

Het is niet eenvoudig uit te leggen 
waarom je als Nederlandstalige 
deelnemer ook iets kan hebben aan 
Babbelonië. Ik denk dat het enkel 
duidelijk wordt als je daadwerkelijk 
eens mee komt doen. Bij deze dus 
een warme uitnodiging!
 

Babbelonië Zottegem,  
dat is ontelbare mooie 
momenten beleven 
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“Er zijn veel 
Nederlandstaligen die 
heel gemotiveerd zijn 
en een hechte groep 
vormen. Het Lokaal 
Diensten Centrum 
(LDC) is een leuke plek 
om te komen.”
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Wat is er zo belangrijk aan Babbelonië? 
Als mensen elkaar niet leren 
kennen, komen er veralgemeningen 
en vooroordelen. Er leven soms 
onmogelijke verwachtingen wat 
betreft snelheid van taalverwerving, 
waardoor te lage inschattingen van 
mogelijkheden en wil tot integratie 
ontstaan. Vanuit anderstaligen kunnen 
er ook veralgemeningen komen. Dat 
helpt ons niet vooruit. Het is niet 
zo gemakkelijk om mensen van een 
verschillende cultuur dan de jouwe 
te leren kennen. Je ziet dat dagelijks. 
In het station bijvoorbeeld, staan 
de mensen samen van dezelfde 
afkomst. Op die manier blijven al die 
vooroordelen langs de twee kanten 
bestaan. Babbelonië is de beste plek 
om hier op een natuurlijke manier mee 
om te gaan. Vanuit positiviteit kan je 
samenhorigheid bereiken.

 
 
 
 
Wat is het ‘mooiste’ moment dat je meemaakte bij Babbelonië?

Er zijn ontelbare mooiste momenten!
 

• Ik word gelukkig van interculturele vriendschappen die ontstaan. 
Koerdische en Turkse vrouwen die bevriend worden bijvoorbeeld. 

• Een anderstalige die een Nederlandstalige vrouw hulp aanbiedt na 
een operatie. 

• Een nieuwe Nederlandstalige inwoner die zijn weg vindt in de stad 
dankzij een anderstalige inwoner. 

• Een Oekraïense vluchteling die dankzij het welkome onthaal weer een 
glimlach vindt. 

Warme groeten van de deelnemers aan Babbelonië Zottegem!  

“Babbelonië is de 
beste manier om 
vooroordelen tegen 
te gaan. Vanuit 
positiviteit kan je 
samenhorigheid 
bereiken.” 
Emilia, begeleidster 
Babbelonië 



14

Het project “Digibanken 
Dender Zuid”* is inmiddels 
goedgekeurd en gestart. 
Avansa had een gesprek met 
initiatiefnemer Fons Wauters, 
beleidsmedewerker bij 
Copact en Dirk Nys, kersvers 
coördinator van de Digibank 
Dender Zuid.

Fons, we noemen je binnen Avansa wel 
eens Streek-fon(d)s, leg eens uit.
(Lacht) Dat was vooral gekoppeld aan 
mijn vorig professioneel leven. Bijna 
mijn volledige loopbaan ben ik op 
zoek gegaan naar middelen in de regio 
om activiteiten te ondersteunen die 
mensen versterken. Dat gaat dan vooral 
over Vlaamse, Federale en Europese 
fondsen. Vandaar de verwijzing naar 
mijn voornaam Fon(d)s.

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op projecten als ‘Jongeren 
in Actie (JIA)’ in Denderleeuw, Ninove 
en Geraardsbergen en ‘Jongleer’ in 
regio Zottegem, over de toeleiding 
van -30-jarigen tot de arbeidsmarkt of 
doorverwijzing naar vervolgopleidingen. 

Fons, waarom heb je het voortouw 
genomen bij de indiening van het 
project Digibanken?
Het is eigenlijk een soort vervolg 
van JIA en Jongleer. Er zijn zeer veel 
gelijkenissen, bijvoorbeeld qua 
doelgroepen en ook de problematiek 
waarover het gaat. Want als je vandaag 
niet goed mee bent met het digitale 
verhaal dreig je uitgesloten te worden.

“Want als je vandaag 
niet goed mee bent 
met het digitale 
verhaal dreig je 
uitgesloten te 
worden.”

Waarom net in deze regio?
Er zijn gesprekken geweest met 
meerdere gemeenten in de regio. 
Sommigen zagen het project op zich 
niet zitten. Anderen hebben wel een 
Digibank opgericht maar beperkt 
binnen de eigen stad. De Denderregio 
kent ook zeer specifieke noden en 
behoeften. Een project als Digibanken 
is er zeker niet overbodig en levert een 
belangrijke bijdrage voor meer sociale 
en digitale inclusie.

Dirk, je bent pas aan de slag als 
coördinator. Wat is je link met de 
regio?
Ik heb 27 jaar lang binnen 
de informatica gewerkt in de 
verkoopafdeling. Ik ben daar van 
heel dichtbij betrokken geweest bij 
de digitalisering in het onderwijs. 
Van daaruit heb ik mezelf een 
aantal jaar geleden geëngageerd 

als lesgever. Workshops geven aan 
groepen volwassenen gaf me heel 
veel voldoening. In die mate dat ik 
na 27 jaar in de verkoop graag aan 
de slag ging met de doelgroep zelf. Ik 
kwam eerder toevallig in contact met 
Copact net op het moment dat ze een 
coördinator nodig hadden.

Avansa is niet helemaal nieuw voor 
jou?
Neen, zeker niet. Een kleine tien jaar 
geleden ben ik in contact gekomen 
met Avansa Halle-Vilvoorde. In die 
tijd was de IPad net op de markt. 
Na de lancering van de IPad is het 
onverwachts zeer snel gegaan met de 
vraag naar het toestel maar ook met de 
vraag naar meer kennis en workshops 
hierover. Ik werd aangesproken om 
hier een rol in te spelen. En zo werd ik 
freelance lesgever.

Digibanken Dender Zuid:  
digitale uitsluiting 
tegengaan  
Fons Wauters – Dirk Nys



Wanneer zullen jullie tevreden zijn?
Dirk: Er zijn veel doelstellingen in het 
project en het spreekt voor zich dat we 
willen werken aan een verkleining van 
de digitale kloof. Zelf zal ik tevreden zijn 
als ook de deelnemers en gebruikers 
van de Digibanken en Digipunten 
tevreden zijn. 
We willen zoveel mogelijk 
deelnames registeren, de 
opvolging van de ontleningen van 
laptops, vragen om hulp, enz.

Fons: Ik sluit mij daarbij aan. De mens 
moet centraal staan en we willen de 
digitale kloof verkleinen.

“De mens moet 
centraal staan en we 
willen de digitale 
kloof verkleinen.” 

Ik zal vooral gelukkig zijn als na de 
projectperiode de lokale besturen de 
nodige middelen voorzien en een visie 
ontwikkelen om het project verder te 
zetten. Dus als de Digibanken blijven 
verder blijven bestaan zal ik tevreden 
zijn want de problematiek van digitale 
ongelijkheid zal uiteraard niet meteen 
opgelost zijn.

Wat zijn volgens jullie de grootste 
uitdagingen?
Fons: De juiste mensen bereiken is een 
grote uitdaging.
Dirk: Dat klopt. Ouderen zullen we 
relatief gemakkelijker bereiken dan 
jongeren. Voor hen is de nood ook 
anders omdat ze deze vaardigheden 
voor de rest van hun loopbaan nodig 
zullen hebben in een kenniseconomie. 

Daarnaast zal het ook een uitdaging 
zijn om aan voldoende tweedehands 
laptops te geraken om het project te 
ondersteunen. We willen een 300-tal 
laptops verzamelen om gratis uit te 
lenen aan bepaalde doelgroepen.

 

Bij deze om af te sluiten: 
een oproep aan organisaties, 
diensten, bedrijven om oude 
laptops of andere toestellen 
ter beschikking te stellen van 
het project Digibanken. Heb je 
toestellen liggen: spreek er over 
met je directie, leidinggevende, 
IT-verantwoordelijke, enz

*Via de opstart van Digibanken 
wil de Vlaamse Overheid lokale 
partnerschappen ondersteunen 
om het risico op digitale uitsluiting 
te verkleinen. De digibanken 
voorzien in een toegankelijke en 
laagdrempelige dienstverlening waar 
zowel toegang tot digitale technologie 
(bijvoorbeeld via een uitleendienst van 
computermateriaal), als opleidingen 
en begeleiding (bijvoorbeeld bij het 
gebruik van MijnBurgerprofiel) worden 
aangeboden. Het project digibanken 
maakt deel uit van het Europese 
Herstelfonds en het relanceplan 
Vlaamse Veerkracht.

Meer weten: 
www.digibanken.vlaanderen.be
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“We willen een 
300-tal laptops 
verzamelen om 
gratis uit te lenen 
aan bepaalde 
doelgroepen.”



 

Mijn naam is Rachida 
Ouchoukout en ik 
ondersteun mensen en 
organisaties door het 
aanwezige talent en 
potentieel in het juiste 
perspectief te zetten. 
Zo worden mensen zich 
bewust van hun talenten 
en kunnen ze die ten 
volle benutten.

 

Kan je beschrijven wat ‘Babbelplus’ is?
In Geraardsbergen hebben we taalhulpen samengebracht. 
Dit zijn vrijwilligers die een brug slaan tussen mensen 
(cliënt-dienstverlener) door vrijwillig te gaan tolken. 

We hebben samen met de taalhulpen een traject 
afgelegd waarbij we taken, ervaringen en expertise in 
kaart hebben gebracht. 
Met deze gegevens hebben we een deontologische code 
(huisregels of werkafspraken) gemaakt voor de dienst 
Samenleving waar deze mensen vrijwilligerswerk doen. 
In dit traject hebben de taalhulpen elkaar beter leren 
kennen, elkaar tips gegeven en kennis uitgewisseld. De 
integratieambtenaar werd ook betrokken om noden en 
behoeften van vrijwilligers beter te leren kennen. Het was 
een participatief traject.
 

Wat vond je krachtig in dit traject?
• De betrokkenheid van de integratieambtenaar.
• De input van de taalhulpen zelf. 
• Het groepsgevoel. Taalhulpen leggen snel contact met 

elkaar op het formeel moment georganiseerd door de 
dienst Samenleving.

• Samen een deontologische code ontwikkelen (participatief 
en co-creatief).

• Laagdrempeligheid.
• Inspelen op wat leeft bij vrijwilligers.
• Samen ontdekken dat er heel wat gemeenschappelijke 

zorgen en ervaringen zijn rond begrip, onrechtvaardigheid, 
emotionele weerstand, grenzen, assertief handelen, 
privacy, enz.

Ben je tevreden over je realisaties?
In de laatste sessie zei een taalhulp (die 
al jaren vrijwillig tolkt) dat het traject en 
de deontologische code scherp zette wat 
voordien onduidelijk was. Daar ben ik 
tevreden over.
De rol en taak van de taalhulp is 
inderdaad scherp gesteld en via 
het traject kwam er erkenning en 
waardering voor het vrijwilligerswerk. 
Er is nu een handelingskader, ook 
voor complexe situaties. 

Verder hoop ik dat de deontologische 
code een instrument wordt voor elke 
nieuwe taalhulp en dat deze regelmatig 
wordt bijgewerkt in samenwerking met de 
taalhulpen.

Wat raakte je tijdens dit traject?
• De onuitputtelijke kracht die elke taalhulp heeft om 

mee te werken aan een inclusievere samenleving,
• Een diversiteit aan talenten, deskundigheid maar 

ook een diversiteit aan mensen met verschillende 
achtergronden, opleidingen, talenkennis, 
bedrijfssectoren, …

• De openheid, verbondenheid en leergierigheid van 
geëngageerde mensen.

 

Babbelplus:  
taalhulpen  
ondersteunen  
in Geraardsbergen 

“Het groepsgevoel is 
krachtig! Taalhulpen 
leggen snel contact 
met elkaar op het 
formeel moment 
georganiseerd door de 
dienst Samenleving.”
Rachida Ouchoukout
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Welke tips heb je voor lokale 
overheden om vrijwillige 
taalhulpen te ondersteunen?
• Creëer een setting waar 

vrijwillige taalhulpen samen 
kunnen komen om kennis en 
ervaringen te delen. Voorzie 
ook ruimte om te reflecteren 
over talenten, grenzen stellen 
en assertiviteit, omgaan met 
weerstand, …

• Zorg voor een doordacht 
werk- en handelingskader 
zodat de vrijwillige taalhulp 
zich beschermd voelt maar ook 
ondersteund.

• De vrijwillige taalhulpen weten 
heel goed wat er leeft bij de 
anderstaligen. Ze weten ook 
waar de uitdagingen zitten. 
Deze informatie is waardevol 
en helpt jou je dienstverlening 
op een inclusieve manier af te 
stemmen.

Avansa heeft een jaarlijkse overeen-
komst met de dienst Samenleving 
van de Stad Geraardsbergen om de 
talentenwerking te versterken. We 
hebben op een participatieve manier 
een instrument ontwikkeld dat de 
huidige en nieuwe taalhulpen helpt 
om hun vrijwilligerswerk op een 
professionele manier uit te voeren. Het 
instrument of de deontologische code 
zal nog door het Agentschap Integratie 
en Inburgering finaal goedgekeurd 
worden.

“De vrijwillige 
taalhulpen weten heel 
goed wat er leeft bij 
de anderstaligen. Ze 
weten ook waar de 
uitdagingen zitten. 
Deze informatie is 
waardevol en helpt jou 
je dienstverlening op 
een inclusieve manier 
af te stemmen.”

Brief van taalhulp Rachida Dahdi  
(rechts in beeld)

Hallo

Ik ben Rachida en ik spreek drie talen. Mijn moedertaal is 
Arabisch en ik spreek verschillende dialecten. Het Frans en het 
Nederlands spreek ik ook goed.

Ik woon ongeveer 10 jaar in een kleine, warme en rustige 
stad: Geraardsbergen. Daar heb ik intensieve lessen Nederlands 
gevolgd. Met veel enthousiasme en succes ging ik van 1.1 tot 4.2 
en deed ik alle taalstages van NT2*. 

Vrijwilligerswerk, dat is gratis en ik doe het met veel plezier 
en engagement. Het heeft me geholpen om mijn Nederlands te 
oefenen en te verbeteren. Ik heb veel geleerd van mensen met het 
Nederlands als moedertaal en van anderstaligen die Nederlands 
spreken als tweede of derde taal. 

Kennismaken deed ik met volle teugen: mensen met 
verschillende achtergronden, mensen van bijna alle diensten 
van de stad, … ik deed veel ervaringen op.

Ik ben dankbaar. Dank aan al mijn leerkrachten en mijn 
collega’s. Dank je mijn lieve buren, jullie hebben me de motivatie 
gegeven om deze mooie taal te leren, en ik ben er fier op!

Tijdens de covid19-crisis en in het kader van “Solidair 
Geraardsbergen” heb ik de verschillende maatregelen van de stad 
naar het Arabisch en het Frans vertaald, en ik heb positieve 
berichten naar de bewoners gestuurd via whatsapp, facebook 
en e-mails om de mensen aan te moedigen en te overtuigen om 
de maatregelen te respecteren en zich te laten vaccineren om de 
crisis te stoppen.

Nu ben ik naar een andere stad verhuisd en kan ik helaas niet 
meer in Geraardsbergen tolken.

Ik neem afscheid van mijn lieve collega’s, mijn leerkrachten, 
mijn buren en mijn vriendinnen.

Ik wens alle taalhulpen veel succes 
Rachida Dahdi

NT2*: cursus Nederlands als tweede taal
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Boer + Film
Samen brengen we grond 
tot leven!
Met het programma ‘Boer + Film’ 
stelt ‘De Landgenoten’ hun werking 
voor in de Vlaamse Ardennen. Als 
coöperatie koopt ze gronden aan voor 
biologische landbouw, met geld van 
aandeelhouders en schenkers. En ze 
verhuurt die gronden blijvend aan 
biologische boeren. 

De infoavond vindt plaats in 
‘De Ringelwikke ‘, de landelijke 
Steinerschool van Ronse. Pas kreeg 
directeur Michael de kans om een stuk 
landbouwgrond in de buurt aan te 
kopen en twijfelde niet. De Ringelwikke 
heeft fijne dromen om hier een 
kleinschalig landbouwproject aan te 
koppelen: School zoekt landbouwer. 

Beide initiatieven zoeken oplossingen 
voor wankele elementen in ons 
voedselsysteem. Zo wordt het voor 
boeren alsmaar moeilijker om aan 
landbouwgrond te geraken. Zowel in 
Vlaanderen als in de rest van Europa 
is dat een groot probleem. Tijdens 
deze infoavond wordt duidelijk welke 
problemen er precies zijn en hoe de 
burger de boeren kan steunen zodat 
ons systeem van voedselvoorziening 
verbetert voor iedereen. 

Op het programma: 
• Intro: Evert van De Landgenoten, 

uitleg over de organisatie en context 
over de grondproblematiek

• Filmvertoning: Landbouw - Natuur - 
Documentaire 

• Toelichting door Bert van Avansa 
Vlaamse Ardennen-Dender over hoe 
en waarom burgers boeren kunnen 
steunen 

• Voorstelling van het project School 
zoekt landbouwer door directeur 
Michael 

• Gezellige nababbel bij een drankje.

29/03/2023
Van 19:30 tot 21:30
De Ringelwikke; 
Elzeelsesteenweg 647 in Ronse
Gratis

Begeleiding door Bert Ostyn, Evert 
Nicolai, Michael De Herdt

I.s.m. De Landgenoten, De Ringelwikke. 
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… en daarnaast een 
onmiskenbare manier om 
mensen dichter bijeen te 
brengen. Samen voedsel 
produceren, verwerken en 
verdelen biedt een kans om 
mensen te verbinden. We 
interviewden Leen Van de 
Weghe, projectcoördinator 
van dit Leaderproject.

Wat is Stadslandbouw en waarom zou 
je aan landbouw doen in de Stad?
Het lijkt misschien tegenstrijdig, 
maar voedselproductie in en rond de 
stad is eigenlijk van alle tijden. Als 
je de grootte ziet van de stallingen, 
de boomgaard en de kloostertuin 
van de priorij van Hunnegem dan zie 
je meteen dat er eeuwenlang aan 
kleinschalige landbouw werd gedaan. 

Naast die historische link zien we ook 
een duidelijke meerwaarde op sociaal 
vlak. Voedsel is een middel om mensen 
met uiteenlopende achtergronden 
samen te brengen. Door de combinatie 
van productie, verwerking en verdeling 
van lokaal geproduceerd voedsel 
kunnen we mensen dichter bij gezonde 
voeding brengen.

Heeft de Stad wel goede grond om aan 
landbouw te doen?
Jazeker, op deze locatie zijn we 
gezegend met een uniek stukje 
gezonde grond. Naast de resultaten van 
een bodemprofielonderzoek tonen ook 

de archieffoto’s en ander historisch 
beeldmateriaal de bedrijvigheid op de 
site; er waren koeien, schapen, ganzen, 
grote groentebedden en heel veel fruit. 
Zelfs tabak werd er geteeld! 

Er wordt gezegd dat er heel wat 
struikelblokken zijn om aan 
stadslandbouw te doen. 
Hoe zien jullie dit?
Uiteraard is de context in elke stad 
anders en is de beschikbaarheid 
aan goede grond het voornaamste 
struikelblok gezien het gebrek aan 
open ruimte in de stad. Meer en meer 
vertaalt stadslandbouw zich als een 
vorm van productie op daken, verharde 
terreinen, containers of zelfs kelders.
De grootste meerwaarde in een 
stad is de mogelijkheid om korte 
kringlopen te sluiten bij het lokaal 
telen én verkopen van voedsel. 
Optimaal gebruik maken van 
gecapteerd regenwater, gezuiverd 
afvalwater, CO2-, warmte- en 
afvalstromen is dus meteen ook de 
grootste uitdaging.

Kan je kort even vertellen over de 
voordelen van Stadslandbouw
Nu we in deze tijden steeds vaker 
geconfronteerd worden met 
voedselonzekerheid wordt de vraag 
naar het telen, oogsten en afzetten 
van lokaal geproduceerd voedsel in en 
rond de stad groter. Seizoensgebonden 
lokale producten zijn bovendien vers, 
gezond én er is minder transport 
voor nodig. Je eet immers volgens de 
seizoenen, wat minder impact op onze 
natuur heeft. Het komt je gezondheid 
ten goede, want seizoensgebonden 
fruit en groenten bevatten vitamines 
die je op dat moment nodig hebt. En 
je betaalt een eerlijke prijs, omdat er 
geen winstmarges naar tussenpartijen 
gaan. Stadslandbouw helpt ook de 
verloren connectie met voeding en de 
mensen achter de voedselproductie te 
herstellen.

Wat willen jullie realiseren en in welke 
tijdspanne?
In de eerste plaats willen we 
vanuit de vraag en behoefte van 
bewoners van Geraardsbergen lokale 

Burgerinitiatief in de kijker: 
stadslandbouwproject Hunnegem
Een innovatieve manier om voedsel te telen in de Stad…

“Voedsel is een 
middel om mensen 
met uiteenlopende 
achtergronden samen 
te brengen.”
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voedselconsumptie stimuleren en 
groenten, fruit, vlees en zuivel van 
lokale boeren aanbieden via een korte 
keten markt. De wekelijkse markt is 
gestart in mei 2022 en zal in 2023 verder 
ontwikkeld worden. In een tweede fase 
(vanaf najaar 2023) willen we inzetten 
op educatie, ontmoeting en beleving 
door de kleinschalige landbouwactiviteit 
op de kloostersite te revitaliseren. Op 
die manier keert het project terug naar 
de oorspronkelijke betekenis van de 
vroegere priorij: voorzien in een gezonde 
voeding. Ook de aanleg en herinrichting 
van de boomgaard en het valleibos als 
voedselbos staat op de planning in de 
loop van 2024.

Wekelijkse korte keten markt 
Het burgerinitiatief van de Stads-
boerderij in Hunnegem zet met 
haar wekelijkse Korte Keten markt 
niet alleen in op het ecologische en 
duurzame: het project maakt werk van 
een gezonde, lokale landbouw voor 
zowel de producenten, die een eerlijke 
prijs krijgen, als voor de consumenten, 
die rechtstreeks van bij de boer kunnen 
inkopen. We stimuleren de consument 
om duurzame verplaatsingen te 
doen: de site van het klooster (Musea 
Hunnegem) is immers makkelijk 
bereikbaar met de fiets, ook vanuit 
de omliggende dorpen, langs het 
autovrije Denderpad. Wat we verkopen 
komt rechtstreeks van bij de boer of 
producent en wordt uitgestald in een 
groot kraam, waar de vrijwilligers de 
klanten met de glimlach bedienen. 
Tijdens de koudste maanden richten 
we de kloosterkeuken in om zo de 
beleving te vergroten. 

“Je betaalt een 
eerlijke prijs, omdat 
er geen winstmarges 
naar tussenpartijen 
gaan. ”
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Inzet op gezonde voeding en  
sociale projecten
Samen met de buurtbewoners van 
o.a. de omliggende serviceflats, 
de nieuwe inwoners van de stad, 
de kinderen van de basisschool 
en actieve verenigingen willen 
we van deze plek een bruisende 
ontmoetingsplek maken waar alles 
draait om gezonde voeding.
Het project kent ook nog 
een extra sociaal luik want 
de overschotten van de 
markt worden geschonken 
aan verenigingen die aan 
armoedebestrijding doen. 
Zo werkt het initiatief mee 
aan voedselherverdeling en 
voorkomt het voedselverspilling. 
Ook aan het project van ‘Geen 
Lege Brooddozen’, dat inzet op een 
gezonde maaltijd voor elk schoolkind 
in Geraardsbergen, werden al 
overschotten van gezond fruit 
geschonken.
 

Stadslandbouw in 
Geraardsbergen
Bezoek aan 
Stadsboerderij 
Hunnegem
Een innovatieve manier om voedsel 
te telen in de Stad. Daarnaast 
een onmiskenbare manier om 
mensen dichter bijeen te brengen. 
Want samen voedsel produceren, 
verwerken en verdelen biedt een kans 
tot verbinding tussen mensen.

18/02/2023
Van 10:00 tot 12:00
Hunnegem – stadslandbouw; 
Gasthuisstraat 104 
in Geraardsbergen
€ 5.00

Begeleiding door Leen Van de Weghe
I.s.m. Hunnegem - stadslandbouw



Matexi award  
voor De Bouwdoos

Voor het project De 
Bouwdoos, medicijn voor je 
dorpsplein, kregen we een 
mooie erkenning tijdens de 
Matexi award!

Van de 140 ingediende projecten 
uit heel Vlaanderen en Brussel zijn 
er 20 laureaten overgebleven die 
allemaal uitgenodigd werden op de 
award uitreiking van Matexi. Voor de 
Bouwdoos waren we aanwezig met 
een kleine delegatie en mochten 
we het podium op om de juryprijs 
voor meest verbindende project in 
ontvangst te nemen. Een opsteker voor 
alle mensen die er mee voor hebben 
gezorgd dat er in 4 dorpen in onze regio 
een Bouwdoos plein gedurende een 
maand omgetoverd werd tot groene, 
gezonde en dynamische ontmoetingsplek. Het is dankzij 
de samenwerking tussen 4 regionale organisaties (Solva, 
Logo Gezond +, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en 
Avansa) dat dit tot een verbindend project is geëvolueerd. 

 
De €3.000 die we gewonnen hebben zal goed besteed 
worden voor De Bouwdoos 2.0. Daarvoor hebben we als 
projectteam nog tot eind 2023 om te bepalen hoe we de 
container, materiaal en kennis dat we dankzij De Bouwdoos 
hebben opgebouwd verder gaan inzetten. Er is alvast 
interesse vanuit lokale besturen om een gelijkaardig traject 
op te zetten en dat kunnen we alleen maar toejuichen. 

Scan de QR-code voor meer info over 
De Bouwdoos  
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Op zaterdag 3 december 
kwam het Lerend Netwerk 
van ‘Kerk in het midden’ een 
tweede keer samen, deze keer 
in het Marca in Maarkedal. 

Samen beleefden we een boeiende 
voormiddag waarbij de verschillende 
fasen werden voorgesteld om van het 
Marca een gemeenschapscentrum 
te maken. Dit is geen nieuw 
project, want hier vonden al lang 
gemengde activiteiten plaats 
als nevenbestemming. Culturele 
evenementen in deze ondertussen 
‘ontwijde’ en herbestemde kerk zijn dus 
niet vreemd voor de omwonenden. 

Daarna kwamen ook de juridische 
procedures aan bod, gevolgd door 
gesprekstafels, waarin de deelnemers 
-geïnteresseerden uit de hele 
provincie- terecht konden met hun 
vragen en ervaringen uitwisselden.
     

Volgende bijeenkomst op 
16 maart
Op 16 maart gaan we met het 
Netwerk op bezoek bij Den 
Hannekesnest in Evergem. 
Dit ‘Buurtpunt Kerkbrugge-
Langerbrugge’ krijgt stapsgewijs 
vorm vanuit de vragen: Hoe 
kunnen we van de lokale 
kerk – opnieuw en met een 
andere invulling – een centrale 
ontmoetingsplaats maken 
voor alle inwoners? Hoe kan 
deze plek bijdragen aan een 
zorgzame, verbonden buurt? 
Dit praktijkverhaal is beslist 
inspirerend voor velen! 

Praktisch: Wil je deelnemen aan 
de 3e bijeenkomst van het Lerend 
Netwerk in Evergem? Deelname is 
gratis, schrijf je in via de website 
van Avansa regio Gent: 
www.avansa-regiogent.be. 

Wil je meer weten over het Kerk in het 
Midden-Netwerk of de herbestemming 
van kerken? Scan de QR-code om de 
projectpagina te lezen.

Kerk in het midden is een 
samenwerking van de Provincie Oost-
Vlaanderen, Avansa Vlaamse Ardennen-
Dender, Avansa Waas & Dender en 
Avansa Regio Gent.  

Kerk in het  
Midden-Netwerk
Te gast in het Marca
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Foto: Hannekesnest
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Slotevenement  
‘Open de ruimte in  
de Vlaamse Ardennen’
Eind 2022 werd het project 
‘360° Open ruimte in de 
Vlaamse Ardennen’ afgerond. 
Doorheen dit project 
organiseerden we met de 
verschillende projectpartners 
tal van activiteiten met als doel 
de resterende open ruimte te 
beschermen en zo kwalitatief 
mogelijk in te zetten. 

Een kwalitatieve open ruimte 
is niet alleen mooi, maar ook 
levensnoodzakelijk. Het voorziet 
ons in de toekomst van veerkracht 
tegen klimaatverandering, een 
duurzame voedselvoorziening, de 
nodige biodiversiteit en voldoende 
recreatiemogelijkheden. 

Zo zorgen we ervoor dat de regio 
Vlaamse Ardennen een regio is waar 
het aangenaam is om te leven, te 
wonen en te werken. 

Zo brachten we de sectoren landbouw 
en natuur dichter bij elkaar en 
organiseerden we activiteiten waar 
burger, boer en bestuurder elkaar 
ontmoetten. Het doel was om de 
ander beter te leren kennen. Vanuit 

deze nieuwe inzichten en met meer 
wederzijds begrip werden de kansen 
tot samenwerking verder onderzocht. 

Het afsluiten van dit project ging niet 
onopgemerkt voorbij. Zo werd in novem-
ber 2022 te Ronse het slotevenement 
georganiseerd: ‘Open de ruimte in de 
Vlaamse Ardennen’. De titel spreekt voor 
zich: zorg voor voldoende open ruimte in 
de Vlaamse Ardennen. Maar er is meer. 
We moeten ook letterlijk de ruimte ope-
nen voor ontmoetingen met de ander, 
voor een goed gesprek. We moeten bij 
onszelf mentaal de ruimte openen om 
afstand te nemen van het alledaagse ‘ik’ 
denken en de ‘hier en nu’ oplossingen 
waarin we vaak verzeild geraken. 

“Het is belangrijk 
om bij de huidige 
uitdagingen na 
te denken vanuit 
een gewenst 
toekomstbeeld 
dat ten dienste 
staat van een ganse 
gemeenschap.”
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We hebben allemaal een rol te spelen bij het onderhouden van een mooi en kwalitatief landschap in de Vlaamse 
Ardennen. Benieuwd wat jij als burger, boer of bestuurder kan doen? Check de QR-codes. 

Enkele goede voorbeelden vind je terug op de postkaartjes. 
 
• wat kan je doen 
 als burger?

• wat kan je doen  
als boer?

• wat kan je doen  
als bestuurder?’

“De focus tijdens 
dit project 
lag steeds op 
ontmoeting en 
de bijhorende 
dialoog.”
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Opgedane ervaringen 

Kon je er die dag niet bij zijn? Jammer, 
maar niet getreurd. De opgedane 
ervaringen tijdens dit project en de 
bevindingen vanop het slotevenement 
worden in de nabije toekomst 
gepubliceerd om zo tot bij het brede 
publiek te brengen. Updates vind je via 
de website van Avansa. 

En vanzelfsprekend zorgen wij er 
samen met de projectpartners voor 
dat deze kennis nu en verder in de 
toekomst blijvend kan ingezet worden 
ten dienste van een kwalitatieve 
leefomgeving in de Vlaamse Ardennen. 
Zo krijgen de resultaten meteen al 
een plekje in het traject dat wordt 
afgelegd in de aanloop naar een 
landschapspark in de Vlaamse 
Ardennen (zie artikel op pagina 37). 

Een aantal ervaringen kunnen gewoon 
niet wachten en delen we graag nu al 
met jullie: 

• Zegt de term ‘bouwshift’ jou iets, of 
de eerdere ‘betonstop’? We staan 
voor een enorme uitdaging op het 
gebied van ruimtelijke ordening. 
Kostbare delen van ons landschap 
gaan verloren aan bouwwoede 
en andere verharding. Het is een 
complex probleem zonder pasklare 
antwoorden. En bij vele oplossingen 
ontstaan terechte vragen in 
verband met de haalbaarheid en 
betaalbaarheid ervan. 
Toch is het zeer belangrijk 
dat op elk niveau de nodige 
verantwoordelijkheid en 
stappen worden ondernomen. 

 Enkel als (lokale) overheden, burgers 
en betrokken sectoren zoals de 
vastgoedspelers doen wat binnen 
hun mogelijkheden ligt werken we 
samen aan een leefbare toekomst 
voor ons allen!

• De uitdagende realiteit waarin we 
vandaag leven en ondernemen is 
niet te onderschatten. Soms lijkt het 
alsof we van crisis naar crisis trekken. 
De Coronapandemie is nog maar 
net wat minder sterk aanwezig of we 
zitten volop in een energiecrisis. En 
toch is het net op deze momenten 
dat de nood aan overleg, aan 
ontmoeting, aan wederzijds begrip 
tussen verschillende sectoren van 
het allergrootste belang is. Het is niet 
vanzelfsprekend om in crisissituaties 
het persoonlijk belang en het ‘hier 
en nu’ denken te overstuigen.
Maar laat het nu net tijdens 
deze crisissituaties zijn dat het 
gemeenschappelijk inzetten op 
een toekomstbeeld ten dienste 
van een volledige samenleving 
op de eerste plaats zou moeten 
staan. 

• Naast de steeds groeiende 
doelstellingen binnen de landbouw- 
en de natuursector zorgt ook de 
media ervoor dat beide sectoren 
vaak lijnrecht tegenover elkaar 
worden gezet. De natuur lijkt de 
grootste vijand van de landbouw 
en omgekeerd, maar niks is minder 
waar. Gelukkig zien we dat bij 
lokale acties en persoonlijk contact 
er wel voldoende ruimte is voor 
toenadering, wederzijds begrip en 
mogelijke samenwerkingen. Deze 
ruimte voor ontmoeting en lokale 
realisaties, daar moeten we blijvend 
naar op zoek. 

• Meermaals hebben we vastgesteld 
dat de burger de voeling met 
boer en landbouw volledig is 
verloren. Uitwisselingen tussen 
boer en burger of zelfs tussen boer 
en buur zijn zeldzaam geworden. 
Voedselproducent en -consument 
zijn volledig van elkaar vervreemd. 
Fijn om te ervaren is dat er wel 
voldoende nieuwsgierigheid 
aanwezig is vanuit beide 
hoeken. En sterker nog: waar 
ontmoeting plaats vindt, 
ontstaat snel een groot respect. 
Burgers die nu mee zijn in het 
verhaal dragen onze boeren en 
de landbouw wel een warm hart 
toe voor de rol die ze in onze 
samenleving opnemen. 

Live illustrator

Tijdens het slotevenement was ook 
illustrator Els Vrints aanwezig als LIVE 
verbeeldster. Deelnemers konden bij 
haar hun hoop, opgedane inzichten 
of frustraties kwijt bij het nadenken 
over de toekomst van de Vlaamse 
Ardennen. En vanuit de verschillende 
workshops en sprekers vonden ook 
de belangrijkste uitwisselingen hun 
weg naar de tekening. Deze groeide 
uiteindelijk uit tot een visueel verslag 
van maar liefst acht meter lang. 

Deze illustratie geeft perfect de 
360° aanpak weer van waaruit dit 
project werd opgezet. De complexe 
uitdaging om de open ruimte in de 
Vlaamse Ardennen te beschermen kan 
vanuit verschillende invalshoeken 
benaderd worden. En een pasklaar 
allesomvattend antwoord is er niet. 
Wel zijn vele kleine deeloplossingen 
te vinden die elk een stukje van de 
puzzel kunnen leggen en zo samen 
het gemeenschappelijk doel helpen 
waarmaken. 

“Deze ruimte voor 
ontmoeting en 
lokale realisaties, 
daar moeten we 
blijvend naar op 
zoek.”

26



Durf off grid 
leven: de 
boodschap 
van Heidelien 
Heidelien Bultynck leeft 
onafhankelijk en vrij. Haar 
verhaal is inspirerend en 
daagt ons uit om na te 
denken over onze grote 
nood aan energiebronnen en 
grondstoffen. Ze is eigenaar 
van een lapje grond en leeft in 
een bescheiden woonruimte 
in een bos, onafhankelijk en 
vrij om haar onderbouwde 
ideeën van duurzaam en 
ecologisch leven vorm te 
geven.

Ze leeft zelfvoorzienend. Dit 
betekent dat ze zelf zorgt voor 
voeding, elektriciteit, warm water en 
verwarming. Ze is niet aangesloten 
aan de energienetten noch aan de 
watervoorziening. Enkel voor drinkbaar 
water schakelt ze voorlopig haar 
ouders in. Volgend jaar plaatst ze een 
plantenfilter (helofytenfilter) om ook 
zelfvoorzienend te zijn qua drinkwater.

Daarnaast maakt ze haar eigen 
wasproducten met klimop, kent ze de 
permacultuur als geen ander en deelt 
ze wekelijks met de leerlingen van de 
Steinerschool in Aalst haar kennis over 
hoe je een moestuin of een voedselbos 
kunt aanleggen, onderhouden en 
kruiden, groenten en fruit telen… 

Hoe ze op 25 m2 woonruimte en  
3.500 m2 buitenruimte haar leven 
vormgeeft en hoe handig en zuinig ze 
omgaat met bouwmaterialen vertelt ze 
graag aan iedereen die geïnspireerd wil 
worden.
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Oproep:  
workshops off grid 
leven
Ben jij ook benieuwd naar haar 
verhaal en wil je dit delen met je leden 
of je omgeving? Neem dan contact met 
ons op. We zoeken graag samen naar 
een moment om deze infosessie te 
organiseren op een geschikt moment. 

Contact: Leila.zohrie@avansa-vlad.be 
of 09/330.21.30 
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Het voeren van een goed 
klimaatgesprek wordt vaak 
onderschat. Jammer, want het 
is van groot belang om meer 
mensen mee te krijgen in je 
verhaal. Zo kom je samen met 
vrienden, familie, collega’s en 
buren net dat stapje verder.

In september 2022 organiseerden 
we samen met Klimaatcontact vzw 
een aantal infoavonden. Deelnemers 
gingen aan de slag met bruikbare 
gesprekstechnieken. We leerden de 
weerstand bij onszelf en anderen te 
ontdekken en van daaruit anders te 
communiceren over het klimaat. We 
delen alvast graag deze zes tips die we 
toen in de praktijk brachten.

Maar we willen meer van dat! Avansa 
gelooft sterk in de kracht van deze 
aanpak. We hebben iedereen nodig 
om een antwoord te bieden op de 
huidige klimaatuitdagingen. Daarom is 
het belangrijk om je omgeving mee te 
krijgen in je verhaal en motivatie. 

Door geëngageerde burgers te 
versterken creëren we een beweging 
die zorgt voor een breder draagvlak 
in onze samenleving. Iedereen mee 
in het klimaatverhaal! Net daarom 
willen we de komende jaren meerdere 
workshopreeksen in onze regio 
organiseren. Zo krijgt iedereen de kans 
om zich hierin te versterken. Maar 
dat kunnen we niet alleen. We zijn 
op zoek naar gemotiveerde inwoners 
die zichzelf als klimaatcoach willen 
engageren!

Word klimaatcoach 

Scan de QR-code voor meer 
uitleg bij de 6 tips voor een 
goed klimaatgesprek.
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Oproep:
Klimaatgesprekken 
voeren! 
Ben jij begaan met het klimaat en 
op zoek naar een manier om echt 
het verschil te maken? 

Wil je meer weten over 
groepsdynamieken en 
klimaatpsychologie? Zin om deel 
uit te maken van een boeiend 
netwerk gelijkgestemden? 

Neem contact op met klimaat-
medewerker Bert (bert.ostyn@
avansa-vlad.be of 0483 15 76 56).  
We zoeken een antwoord op al je 
vragen en overlopen samen de 
verschillende mogelijkheden.

Nog niet zeker of ‘klimaatcoach’ 
wel iets voor jou is, hoe je 
klimaatcoach wordt en wat je 
dan doet? Surf naar deze link: 
klimaatcontact.be/klimaatcoach

Is de toekomst plantaardig?
Tobias raakt met zijn lezing ‘Is de toekomstig plantaardig’ een gevoelige snaar, 
maar een belangrijke, waar we niet blind voor mogen zijn. Dat is ook de reden 
waarom we met het transitienetwerk Ronse zijn lezing aanbieden. Want een 
samenleving in verandering vraagt om een andere kijk op onze eetgewoonten. 
Onze hoge productie en consumptie van vlees en zuivel vormt een enorm 
probleem voor onze planeet, voor dierenwelzijn en voor de publieke 
gezondheid. Verwacht wordt dat de vraag naar dierlijke producten nog sterk 
zal stijgen in de komende decennia. Tijdens deze lezing geeft Tobia Leenaert 
een overzicht van de problematiek en schetst hij een beeld van wat er moet 
gebeuren om de situatie te verbeteren en ons verder op weg te helpen naar 
een meer plantaardige toekomst.

9/02/2023
Van 19:30 tot 22:00
Het huisvandeMens Ronse, 
Zuidstraat 13 in Ronse
€ 5.00

Begeleiding door Tobias Leenaert

I.s.m. Avansa Vlaamse Ardennen-Dender vzw, Het huisvandeMens Ronse, 
Milieufront Omer Wattez vzw, TRAP Ronse
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Dialoog-Herstel  
lanceert podcast  
‘Iedereen Levenslang?’ 

“Een tweede kans 
krijgen én grijpen... 
het is minder evident 
dan ik dacht voor 
ik de verhalen 
aanhoorde.” 
Ng Sauw Tjhoi, podcastmaker.

Een misdrijf verandert 
alles. Niet alleen daders 
en slachtoffers, maar ook 
familieleden, buren, vrienden 
en collega’s dragen zware 
gevolgen. Dat betekent 
levenslang, voor zo veel 
mensen. Is het dàt wat we 
willen? Kùnnen we wel tot 
herstel komen? Hoè willen 
we als maatschappij verder? 
Het project Dialoog-Herstel 
nodigt uit om na te denken 
over misdrijf, straf en 
herstel. Want hoe we hier als 
samenleving mee omgaan is 
wel degelijk een keuze.

De podcast ‘IEDEREEN LEVENSLANG?’ 
van podcastmaker Ng Sauw Tjhoi (ex 
VRT-journalist en radiomaker) nodigt 
u & ik uit om na te denken over iets 
waar we liefst zo weinig mogelijk mee 
te maken hebben: misdaad, straf en 
herstel. Persoonlijke, bloedeerlijke 
en beklijvende getuigenissen van 
zes ex-gedetineerden confronteren 
ons met het leven in en vooral nà de 
gevangenis.

De 6 getuigenissen in deze podcast 
zijn rauwe verhalen van daders 
of slachtoffers, van alcohol- en/

of drugsverslaving, van diefstal met 
geweld, over prostitutie en misbruik, tot 
zedenfeiten die we als maatschappij 
moeilijk kunnen aanvaarden. 
Allemaal vertellen ze ons hoe ze in de 
gevangenis terecht zijn gekomen, hoe 
ze hun opsluiting beleefden en hoe ze 
er weer uit kwamen. Ze vertellen eerlijk 
en open, zowel over de pragmatische 
details als over de menselijke en 
pijnlijke processen van schuldbesef en 
persoonlijk inzicht. Soms met succes, 
maar evenzeer met vallen en terug 
opstaan.

MELINDA // 50 jaar - 2 jaar 
gezeten waarvan 18 maanden in 
voorarrest - Sinds 2 jaar vrij

Melinda was binnenhuisarchitecte, 
groot mooi huis, gelukkig 
getrouwd en 2 dochters op weg 
naar eenzelfde succesvol leven. 
Nadat haar man plots sterft en 
ze na eenzame en verdrietige 
jaren op de verkeerde vent valt, 
verandert alles. Wilde feesten, 
misbruik, drugs & alcohol om 
alles te doorstaan vullen haar 
dagen, tot onder haar ogen de 
vriendin van haar dochter wordt 
verkracht. Melinda wordt gestraft 
voor schuldig verzuim. Haar 
straf heeft ze uitgezeten. In de 
2 jaar dat ze vrij is hield ze haar 
rolluiken gesloten, haar deur 
dicht en gaat ze 6 dorpen verder 
een blik soep kopen. Nooit zal 
het minderwaardigheidsgevoel 
dat verder versterkt werd in de 
gevangenis haar verlaten.

Beluister de Podcastreeks ‘Iedereen 
levenslang’? via de QR-code of via deze 
link: dialoogherstel.org/bibliotheek

Project 
Dialoog-
Herstel
Het project Dialoog-Herstel is een 
gemeenschappelijke noemer voor 
tal van sociaal-culturele activiteiten 
die als doel hebben het debat over 
een maatschappij gericht op herstel 
te voeden. DIALOOG gelooft in een 
betekenisvolle gerechtigheid, een 
humaan strafbeleid en zinvolle 
detentie. Niet evident in een 
samenleving waar de roep naar 
strengere straffen alsmaar luider klinkt 
en de tegenstellingen tussen groepen 
in de samenleving steeds scherper 
worden. Door verhalen te delen via 
de podcast nodigen we iedereen uit 
om hier op zijn minst even over na te 
denken in dialoog te gaan met elkaar.

“Wij willen de 
mensen geen mening 
opdringen, dat 
werkt toch maar 
polariserend. We 
willen ze wel de kans 
geven om zich een 
gefundeerde mening 
te vormen.”
Kurt Declercq, sociaal cultureel 
werker bij Avansa Mid- en 
Zuidwest en bezieler van DIALOOG

Scan de QR-code voor meer info 
over het project Dialoog-Herstel, een 
samenwerking tussen 11 regionale 
Avansa’s, De Huizen vzw en de Rode 
Antraciet.
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Isabelle, jij komt al heel lang naar 
SamenLezen in Zottegem. Wat vind je 
daar?

“Ik neem heel graag 
deel aan SamenLezen, 
omdat ik zo kan praten 
met mensen die een 
beetje op dezelfde 
golflengte zitten.” 

Ik neem heel graag deel aan 
SamenLezen, omdat ik zo kan praten 
met mensen die een beetje op dezelfde 
golflengte zitten. Zelf lees ik graag en 
de andere mensen in de groep lezen 
ook graag, het is fijn om met hen 
over een verhaal te praten. Voor mij 
is het ook belangrijk dat ik over mijn 
gevoelens en zo kan praten.

Heeft literatuur altijd een rol gespeeld 
in jouw leven?
Ja, ik heb Latijn-Grieks gedaan 
op school en daarna Germaanse 
gestudeerd. Dus literatuur was toen 
zeker belangrijk. Ik heb altijd veel 
gelezen.

Maar nadien is er in je leven een 
periode geweest dat je minder of niet 
las?
Ik ben ziek geworden en ben 
opgenomen in een psychiatrische 
kliniek. Toen kon ik niet lezen, dat ging 
niet. Ik kon mij niet concentreren. Na 
een tijdje ben ik via Beschut Wonen* 
terechtgekomen bij SamenLezen. 

En wat is er toen gebeurd?
Daar heb ik kortverhalen en poëzie 
herontdekt. Alleen zou ik daar niet 
toe gekomen zijn. En zo ben ik dan 
stilaan terug meer beginnen lezen, te 
beginnen met lichte lectuur, maar later 
toch kwalitatief betere boeken. Hoewel 
het niet altijd even zwaar moet zijn, 
ik lees graag thrillers en 
historische romans. Korte verhalen 
en gedichten ook, maar liever in 
groep dan alleen. De gesprekken 

daarover vind ik heel verrijkend, 
de betekenissen die anderen erin 
zien, de herinneringen die iets 
oproept.

Interessant! Ja, SamenLezen heeft voor 
mij veel betekend: ik heb er de liefde 
voor de literatuur in teruggevonden. 
Ondertussen woon ik weer helemaal 
zelfstandig en doe ik vrijwilligerswerk in 
de bibliotheek. En ik blijf SamenLezen.

Fijn om te horen! Nog veel 
SamenLeesplezier!

*Beschut Wonen helpt ex-
psychiatrische patiënten opnieuw 
zelfstandig wonen en organiseert 
ook dagactiviteiten. SamenLezen 
in Zottegem verloopt in een 
samenwerking tussen Avansa Vlaamse 
Ardennen-Dender, de bibliotheek, het 
LDC Egmont, het HuisvandeMens en 
Beschut Wonen.

“SamenLezen 
heeft voor mij veel 
betekend: ik heb 
er de liefde voor 
de literatuur in 
teruggevonden. ”

De liefde voor literatuur 
teruggevonden 
Interview met Isabelle, deelneemster 
SamenLezen
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Volg een opleiding  
tot begeleider  
SamenLezen
Driedaagse voor nieuwe begeleiders
 

SamenLezen is een toffe manier om 
mensen met diverse achtergronden 
met mekaar te verbinden door 
mooie teksten. Het brengt literatuur 
en poëzie op plekken waar ze niet 
vanzelfsprekend aanwezig is. Er wordt 
letterlijk samen gelezen: iemand 
leest luidop een kortverhaal uit de 
wereldliteratuur voor en de deelnemers 
luisteren. De begeleider bouwt pauzes 
in. Dan wordt er soms spontaan, 
soms na een vraag, over de tekst 
gesproken. Zo ontstaat een gesprek 
naar aanleiding van de tekst over het 
leven. Hetzelfde doen we dan met een 
gedicht. 

Meer info op https://avansa-vlad.be/
projecten/samenlezen. 

Heb je belangstelling om zo’n groep te 
begeleiden? Goed nieuws! Een nieuwe 
opleiding tot SamenLezen-begeleider 
komt eraan in augustus. 

Wanneer? Donderdag, vrijdag en 
zaterdag (10u-16u): 17/8, 18/8 en 
19/8/2023 in Kasteel Borluut, Kleine 
Gentstraat 69, Sint-Denijs-Westrem. 

Kostprijs? 300 euro voor de driedaagse 
opleiding, 60 euro voor een tweede 
persoon van dezelfde organisatie 
(omdat we duo-begeleiding willen 
stimuleren). Inbegrepen: syllabus, boek 
‘Grenzeloos’, tekstendatabank. 

Ben je van plan als vrijwilliger te lezen 
bij een organisatie? Laat ons dan 
even weten welke organisatie, dan 
nemen wij contact op om met hen het 
financiële plaatje te bekijken. 

Wat mag je verwachten op deze 
opleiding? Een onderdompeling in 
SamenLezen op alle fronten: het 
ervaren, observeren en reflecteren wat 
er precies plaatsvindt, voorbereiden, 
vragen stellen, stops plaatsen in de 
tekst, gedichten en verhalen zoeken, 
zelf begeleiden...We omkaderen dit 
met nuttige inzichten in de methodiek, 
het structureren van gesprekken, 
begeleidershouding, ervaringen met 
doelgroepen en teksten enz. 

Kortom: een ervaringsgerichte 
driedaagse met veel oefeningen, tips, 
leesmateriaal en feedback.  
Meer info en inschrijven kan bij  
sonja.focketyn@avansa-vlad.be. We 
nemen contact op voor een persoonlijk 
kennismakingsgesprek met iedere 
kandidaat-deelnemer.

24, 25 EN 26/08/2023
Van 09:30 tot 16:30
Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 69
in Sint-Denijs-Westrem
€ 300.00, € 60.00 - Sociaal tarief

Vooraf inschrijven (Avansa Regio Gent)
Begeleiding door Eva Rousselle en 
Sonja Focketyn
I.s.m. Avansa Regio Gent
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Lees je graag verhalen? Al eens met je ogen dicht naar een gedicht 
geluisterd? Er wordt een straf kortverhaal en een gedicht voorgelezen. 
Daarna ontstaat er een gesprek over wat je ziet, hoort of herkent in de 
tekst. Iedereen is vrij om enkel te luisteren of mee in gesprek te gaan. Je 
hoeft niets voor te bereiden. SamenLezen is gratis. Je bent welkom op één, 
meer of alle bijeenkomsten.

Als op een 
winternacht...
Online SamenLezen
Tijdens de donkere winteravonden 
ontmoeten we elkaar online om 
samen mooie verhalen te lezen en 
er gedachten over uit te wisselen. 
In een kleine groep luisteren 
we naar een winters verhaal en 
poëzie. Zo brengen we wat warmte 
binnen. Vooraf inschrijven per 
avond. Inschrijven via Avansa 
Limburg. Je ontvangt op voorhand 
een link naar de online sessie.

18/01, 25/01, 1/02, 8/02,
 15/02, 22/02 

Van 20:00 tot 21:30
Online op je computer, tablet 
of smartphone

Begeleiding door Ellen Frisaer, Eva 
Rousselle, Sonja Focketyn
I.s.m. Avansa Limburg, Avansa 
Mechelen, Avansa Regio Gent” 

SamenLezen 

Arabische literatuur
1001 mythes doorprikt
Arabische literatuur is niet altijd 
in het Arabisch geschreven. Het 
onderwerp ‘queer’ blijkt niet afwezig. 
Dit zijn maar twee voorbeelden 
van mythes die professoren Helge 
Daniëls en Brigitte Herremans 
doorprikken in hun overzicht van 
Arabische literatuur vandaag. Daarna 
stellen ze hun absolute favorieten 
voor, althans uit de werken die in 
het Nederlands vertaald zijn. Een 
boeiende inleiding met verrassende 
inzichten. Live in De Krook of online.   

16/03/2023
Van 19:30 tot 21:30
De Krook, M.Makebaplein in Gent 
+ online
€ 12.00, € 2.40 - Sociaal tarief

Begeleiding door Brigitte Herremans, 
Helge Daniëls
I.s.m. Avansa Limburg, Avansa Regio 
Gent
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SamenLezen 
Ronse
IN DE BIBLIOTHEEK
1/3, 8/3, 15/3

Van 10:30 tot 12:00
Bibliotheek Ronse, De Biesestraat 4
in Ronse
Gratis

Begeleiding door Nadine Verbeke
I.s.m. Bibliotheek Ronse, Den Botaniek

IN DE SCHELDEKOUTER
22/03/2023

Van 10:30 tot 12:00
Saamo Oost-Vlaanderen vzw, 
Spinstersstraat 36 in Ronse
Gratis - Je hoeft niet vooraf in te
schrijven

Begeleiding door Nadine Verbeke
I.s.m. Bibliotheek Ronse, SAAMO Oost-
Vlaanderen vzw

IN HET CULTUURCAFÉ
DE DRIE MAGIËRS
In Ronse zijn er veel plekken waar 
poëzie leeft en verhalen mekaar 
kruisen. Eén van die plekken is het 
cultuurcafé De Drie Magiërs. Daar 
sluiten we voor dit seizoen de reeks 
‘SamenLezen’ af met een sterk verhaal 
uit de wereldliteratuur en een mooi 
gedicht. Voor die gelegenheid komen 
we ‘s avonds bijeen. 

29/03/2023
Van 19:30 tot 21:00
Cultuurcafé De Drie Magiërs, 
Wijnstraat 17A in Ronse
Gratis - Vooraf inschrijven mag 
maar moet niet

Begeleiding door Nadine Verbeke
I.s.m. Bibliotheek Ronse, SAAMO Oost-
Vlaanderen vzw
 
IN DE TUIN VAN DE BOTANIEK 
We spreken af aan de Botaniek en gaan 
samen de tuin in. Bij slecht weer gaat 
deze activiteit binnen door.

05/07, 23/08/2023 
Van 10:30 tot 12:00
Den Botaniek, Spinstersstraat 36 
in Ronse
Gratis

Begeleiding door Nadine Verbeke
I.s.m. Bibliotheek Ronse, Saamo Oost-
Vlaanderen vzw

SamenLezen  
Zottegem
OP HET TERRAS VAN 
HET LDC EGMONT
We komen samen op het terras van het 
Lokaal Dienstencentrum, bij slecht weer 
gaat deze activiteit door in de cafetaria. 
Er is nog een zomerbijeenkomst op 
donderdag 25 augustus om 14u in 
Velzeke (Penitentenlaan).

6/07, 24/08
Van 14:00 tot 16:00
Lokaal Dienstencentrum Egmont, 
Arthur Gevaertlaan z/n in Zottegem
Gratis

Begeleiding door Eva Feliers
I.s.m. Avansa Vlaamse Ardennen-
Dender vzw, Beschut wonen, 
Bibliotheek Zottegem, Het 
huisvandeMens Zottegem, Lokaal 
Dienstencentrum Egmont

Straffe Koffie
SamenLezen in 
Haaltert
27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 29/6

Van 13:30 tot 15:30
Warandegebouw, Sint-Goriksplein 17
in Haaltert
Gratis

Begeleiding door Sonja Focketyn
I.s.m. ‘t Klikt Welzijnsschakel Haaltert



Initiatieven in de kijker: 
AALST Wereldstad 
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Bij Avansa zetten we graag die burgerinitiatieven en 
initiatieven voor burgers die dialoog stimuleren mee in de 
kijker.  Er leeft heel wat in Aalst en er valt ook veel te beleven.  

Daarom selecteerden wij voor deze editie van ons magazine 
alvast drie organisaties die een eigen bijdrage leveren aan  
het divers samenleven in Aalst. 

DNAalst in Dialoog: interculturele 
ontmoeting in het Stedelijk Museum

Iedere woensdagnamiddag trekt een groep 
mensen uit de hele wereld naar ’t Gasthuys, 
het Stedelijk Museum van Aalst. Ze maken er 

kennis met de geschiedenis van de stad en de streek. De deelnemers gaan aan 
de slag met wat tentoongesteld is binnen de verschillende thema’s zoals zorg, 
industrie en feest. Dit roept dan weer verhalen op van zowel Nederlandstalige als 
anderstalige deelnemers. De uitwisseling van verhalen leert hun wat al dan niet 
gemeenschappelijk is in hun respectievelijke culturen. Het werkt verbindend als 
mensen zich herkennen in elkaars gewoonten en gebruiken.

Onder de enthousiaste begeleiding van twee Ligo-medewerkers wordt er niet enkel 
bewonderd en gepraat. De groep gaat ook zelf creatief aan het werk met wat ze 
in het museum leren kennen. Met eigen voorwerpen van persoonlijke waarde en 
betekenis creëren ze verhalen die aansluiten op de tentoonstelling.Het hele project 
is mogelijk dankzij de financiële steun van Erfgoedcel Denderland.

In de week voor de paasvakantie worden de resultaten getoond, verweven met 
de tentoonstelling. Je kan er een rondleiding meemaken door de deelnemers 
zelf. Op de facebookpagina van Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen vind je binnenkort de 
uitnodiging voor het openingsfeest. https://www.facebook.com/LigoZOVL. 

Diversplus wint 
Emancipatieprijs 
2022!

Op het einde van vorig jaar wist vzw 
Diversplus uit Aalst de Voem-Emanci-
patieprijs 2022 in de wacht te slepen. 
Tijdens deze 25ste editie waren er 
veel kandidaten. Diversplus werd 
onderscheiden voor de belangeloze 
inzet voor een solidaire, inclusieve en 
duurzame samenleving. Vanuit een 
grote betrokkenheid van vrouwen, pro-
beert de organisatie hun kracht en hun 
talent te ontwikkelen. Met wekelijkse 
creatieve samenkomsten in een kleine 
groep maken zij nuttige, mooie dingen. 
Ondertussen wordt er ook gepraat 
en leren de dames van alle leeftijden 
mekaar kennen. 

Geleidelijk aan durven zij meer en meer 
vertellen, en overwinnen ze hun onze-
kerheid in het Nederlands. Zo wordt er 
gewerkt aan zelfvertrouwen, een stap 
op de weg naar meer ontplooiing, zelf-
standigheid en participatie. Diversplus 
is een dappere kleine organisatie die 
met weinig middelen grote dromen 
probeert te verwezenlijken. 

Proficiat aan Diversplus! 
het Avansa-team

Meer informatie over de bijeenkomsten 
op info@diversplus.be of op de 
website www.diversplus.be.

Wie wil aansluiten moet nog even 
geduld hebben: er is een wachtlijst.



Femma Divers Aalst

 
In Aalst woont Greet Deceukelaire, al heel lang lid van Femma én 
onvermoeibaar vrijwilligster die zich inzet voor andere vrouwen, 
hun ontmoetingskansen, hun ontplooiïngskansen, hun waardevolle 
vrijetijdsbesteding. 6 jaar lang was ze nationaal voorzitster. Ondertussen is 
Femma geëvolueerd tot Femma Wereldvrouwen. Er vond een fusie plaats 
met een grote groep zelforganisaties van vrouwen uit etnisch-culturele 
minderheden.

Voor die tijd echter zag Greet in Aalst vrouwen van wie ze zich afvroeg: vinden 
zij ergens aansluiting bij verenigingen? Wat doen zij in hun vrije tijd? Kennen 
zij andere mensen? In principe stonden (en staan!) alle Femmagroepen open 
voor alle vrouwen. Maar het is niet vanzelfsprekend om als nieuweling een 
groep binnen te wandelen waar iedereen iedereen al jaren kent. Meestal 
wordt een nieuw lid immers meegebracht door een vriendin. En als je geen 
vriendinnen hebt, of niet iemand kent die lid is, tja…

Dus ging Greet op een mooie dag aan de schoolpoort flyers uitdelen voor een 
nieuwe Femmagroep. En meteen was het raak! 12 reacties van vrouwen met 
roots over heel de wereld. Femma Divers Aalst was geboren. 

Nog steeds komt de groep op avonden geregeld samen in Lokaal 
Dienstencentrum De Toekomst in Aalst. De bijeenkomsten vallen steeds 
op wisselende dagen, omdat bijna alle leden werken of andere activiteiten 
hebben. Ze komen o.a. uit Guinée, Syrië, Finland, Nepal… En er zijn ook 
vrouwen lid met roots in Vlaanderen. 

Op 23 maart organiseren Avansa en Femma Divers een avond ‘Mensen en 
verhalen van overal’*. Dan lezen we samen een kortverhaal en een gedicht 
uit de wereldliteratuur en we praten over wat dit oproept aan herinneringen, 
gevoelens, betekenissen. Schuif mee aan tafel voor een gesprek over alle 
grenzen heen! Opgepast, de plaatsen zijn beperkt.

Meer info over Femma Divers of Inschrijven via greet.deceukelaire@telenet.be. 

*Mensen en 
verhalen van overal, 
SamenLezen in Aalst
Een sterk verhaal en een mooi 
gedicht uit de wereldliteratuur lezen 
en erover praten met mensen uit alle 
windstreken... heerlijk toch? Bij de 
vrouwen van Femma Divers schuiven 
we mee rond de leestafel. Een gastvrij 
clubje dames uit alle continenten 
verwelkomt ons. Je kunt meelezen 
op papier of rustig luisteren; je hoeft 
niets voor te bereiden. Je kunt vrijuit 
praten, of zwijgen en genieten. De 
plaatsen zijn beperkt. Ontmoetingen 
in schoonheid! 

23/03/2023
Van 19:30 tot 21:30
LDC De Toekomst, 
Sint Kamielstraat 85 in Aalst
€ 2.00 - Vooraf inschrijven via 
greet.deceukelaire@telenet.be. 

Begeleiding door Sonja Focketyn
I.s.m. Femma Divers Aalst
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“het is niet 
vanzelfsprekend 
om als nieuweling 
een groep binnen 
te wandelen waar 
iedereen iedereen al 
jaren kent”
Greet Deceukelaire
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De Vlaamse Ardennen is 
zonder twijfel een van de 
mooiste landschappen van 
Vlaanderen: een reliëfrijk 
landschap rijk aan natuur- en 
erfgoedwaarden, doorspekt 
met bronnen, karaktervolle 
dorpjes, familiale 
landbouwbedrijven, water- en 
windmolens. Een walhalla.  

Om de eigenheid van de Vlaamse 
Ardennen verder te kunnen versterken 
en tegelijkertijd een antwoord te 
bieden op de uitdagingen waar 
de regio voor staat (verdwijnen 
familiale landbouw, erosie, droogte, 
biodiversiteitsverlies…) dingen we mee 
naar de erkenning van de regio als 
‘Landschapspark’. 
Dit zou ons gedurende een periode 
van 6 tot 24 jaar in staat stellen 
om de Vlaamse Ardennen verder 
te ontwikkelen, met oog voor het 
verleden; maar vooral klaar voor de 
toekomst!

Samen met heel wat partners uit de 
regio werkt het Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen een kandidatuur uit. 
Zo organiseren ze tal van workshops, 
de zogenaamde ‘Landschapsateliers’; 
brengen ze de gemeentebesturen 

samen en gaan ze dagdagelijks in 
dialoog met de verschillende lokale 
stakeholders (de streekholders) van 
de Vlaamse Ardennen. Als Avansa 
Vlaamse Ardennen – Dender zijn we 
mee betrokken als streekholder en zijn 
we blij om vanuit een socio-culturele 
insteek een bijdrage te kunnen leveren 
aan de ateliers en werkgroepen. 

Op het eerste Landschapsatelier in 
juni 2022 zaten bijna 70 liefhebbers en 
deskundigen van de Vlaamse Ardennen 
rond de tafel op het gebied van 
toerisme, lokale ontwikkeling, landbouw, 
natuur, cultuur, erfgoed, … met elkaar in 
gesprek gaan over de eigenheid van het 
gebied en de uitdagingen die aangepakt 
moeten worden.

 

“Met elkaar in gesprek 
gaan over de eigenheid 
van het gebied en 
de uitdagingen die 
aangepakt moeten 
worden.” 

Tijdens het tweede Landschapsatelier 
in september 2022 werd een 
eerste visie en missie voor het 
Landschapspark voorgesteld aan 
diezelfde streekholders. Vanuit die 
visie werden in de daaropvolgende 
maanden concrete acties en 
doelen gekoppeld via verschillende 
werkgroepen. Op die manier 
ontstaat een concreet én gedragen 
actieprogramma waarmee we na 
goedkeuring in mei onmiddellijk aan de 
slag kunnen in de Vlaamse Ardennen. 

De voorgestelde visie bestaat uit drie 
hoofdlijnen: herbronen, verweven, 
opleven.
 

Samen naar een 
Landschapspark in de 
Vlaamse Ardennen
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VLAAMSE
 ARDENNEN 

2040

Drie bronlijnen als landschapsvormers
Meest westelijk voorkomen beekprik & rivierdonderpad 
Bronbossen
Zeer lage rioleringsgraad
Verdroging van bronnen
Meest erosiegevoelige regio

Samenspel tussen kouters en verweven graslanden
Vlaams Ardennen rund en mattentaarten
Hoge densiteit aan hoeves
Op 5 jaar verdween ±808 ha gemengde familiale landbouw 
Op 5 jaar verdween ±400 ha grasland 
21% landbouw is geresidentialiseerd

Pittoreske dorpen
Meest dense erfgoedregio
Immaterieel erfgoed en tradities
Verlies sociale cohesie en dorpsheid
Pendelgemeenschap
Erfgoed vindt moeilijk herbestemming

NATUUR

VERWEVEN

LANDBOUW DORPEN

WATERKWALITEIT VERBETEREN  
door decentrale waterzuivering en structuurherstel beken

WATERZEKERHEID 
door sponsfunctie in dorpen, landbouw en natuur

ONTWIKKELEN VAN EEN GRASLAND VERDIENMODEL 
door een nauwe samenwerking tussen landbouwers en natuur

GRASLANDEN ACTIVEREN  
voor koolstofopslag, biodiversiteit, landbouw, erosiewering en 
sponslandschap

DORPSE IDENTITEIT VERSTERKEN 
door beeldkwaliteit en economische activiteit

DUURZAME ONTSLUITING AANBIEDEN 
door een koolstofvrij mobiliteits- en onthaalnetwerk
op maat van bewoners en bezoekers

HERBRONNEN OPLEVEN

VERWEVEN

03/22 04/22 05/22 06/22 10/22 02/2307/22 11/22 03/2308/22 12/22 04/2309/22 01/23 05/23

LANDSCHAPSBIOGRAFIE

MASTERPLAN

OPERATIONEEL PLAN

COALITIEVORMING COMMUNICATIECAMPAGNE

GOVERNANCE

DOORVERTALING

TIJDLIJN

+ + +

- - -

+ + +

- - -

+ + +

- - -

OPLEVENHERBRONNEN

Vlaamse Ardennen leeft op door 
haar verweven bronlandschap

Landschapslogica 
herontdekken

Intersectoraal samenwerkenSectoren zijn uit elkaar gegroeid
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Herbronnen
De eerste doelstelling betreft aandacht voor het 
beschermen en opwaarderen van bronnen. Bijna overal 
staan die onder druk in de regio: vernietiging ervan 
door uitgraving, drainage of vertrappeling, verdroging, 
bebouwing en verharding waardoor minder water in de 
bodem kan insijpelen en de bronnen kan voeden.

Verweven
De tweede lijn gaat over het terug verbinden van 
landbouw en natuur. We willen op zoek gaan naar 
rendabele veeteelt op graslandcomplexen waar meer 
natuurlijke elementen aanwezig kunnen zijn. Zo slaan 
we meerdere vliegen in één klap: we valoriseren 
de graslanden op de hellingen die in de huidige 
landbouwvoering aan waarde verliezen ten nadele 
van akkerbouw; we verbinden de natuurgehelen via 
stapstenen met elkaar; het landbouwgebied wordt 
opnieuw biodivers en de bewoner of bezoeker krijgt 
terug een waardevoller, meer aangekleed landschap 
dat in tijden van klimaatopwarming beter bestand is 
tegen extremen.

Opleven
Een derde lijn brengt terug leven in onze dorpen, 
waar het sociaal-economisch weefsel de laatste 
decennia sterk is afgebouwd. Zo zochten vele lokale 
ondernemers drukkere oorden op om een stabieler, 
zekerder inkomen te verwerven, of hielden er jammer 
genoeg mee op. 

Tegelijkertijd en kruisend op die drie lijnen zijn de zorg 
voor erfgoed en toerisme: het opwaarderen en beter 
ontsluiten van natuur- en cultuurpatrimonium en het 
verhogen van de belevingswaarde van dat patrimonium 
en landschap voor bezoekers én bewoners.

Voor ons als Avansa is het belangrijk om in de volgende 
fase, na goedkeuring, ook participatief met de inwoners 
aan de slag te kunnen gaan en binnen de thema’s van het 
landschapspark in te zetten op de versterking van het sociaal 
weefsel en dialoog. Onze opgedane ervaring in het project 
open ruimte (pagina 24) kunnen we op die manier inzetten. 

Tegen mei 2023 moeten we een toekomstvisie en een 
actieprogramma klaar hebben. 
Via www.landschapsparkvlaamseardennen.be blijf je op de 
hoogte! 

Via een nieuwsbrief volg je alles op de voet en kom je leuke, 
interessante en bijzondere weetjes tegen over de Vlaamse 
Ardennen.
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Oproep: we breiden  
onze levende  
bibliotheek uit  
Stel je kandidaat als levend boek
 

In plaats van een boek ontleen je een mens in een levende 
bibliotheek. Op een rustig plekje waar jij alleen met het 
Levende Boek zit, luister je naar een waargebeurd verhaal van 
verlies en veerkracht. Speciaal voor jou als lezer, opent een 
mens zich als een boek.

Persoonlijke gesprekken vergroten 
empathie en verbinden mensen over 
verschillen in achtergrond, herkomst, 
geaardheid, overtuiging…. heen. Zo 
hopen we bij te dragen aan een 
meer verdraagzame, democratische 
samenleving. 

Na 2 edities in Aalst en 1 in Lede, 
komt de levende bibliotheek in 2023 
naar Ninove, in het najaar ook naar 
Geraardsbergen en Brakel. In de loop 
van de volgende maanden breiden we 
de bestaande collectie van 6 boeken 
graag uit! 

Gezocht: 
levende boeken
Ben jij ooit veel kwijtgeraakt en er toch 
weer bovenop gekomen? 
Ben jij ooit gered uit of ontsnapt aan 
een groot gevaar? 
Ben jij door een plotse wending in je 
leven geworden wat je nooit gedacht 
had te zijn? 
Heb jij al vaker gezegd: ‘Ik zou er een 
boek over kunnen schrijven’.
Dan heb jij een -klein of groot- 
bijzonder verhaal te vertellen waar 
anderen inspiratie en kracht uit kunnen 
putten… dan ben jij een levend boek!

Woon je in de Denderstreek, heb je 
een bijzonder verhaal over verlies en 
veerkracht en wil je dat aan anderen 
vertellen in een één op één gesprek? 
Meld je als kandidaat-levend boek aan 
bij sonja.focketyn@avansa-vlad.be.

Wat mag je verwachten? 
Na een verkennend gesprek brengen 
we de collectie levende boeken 
samen. Er volgt een voorbereiding 
van 4 halve dagen (gratis). Hou 
alvast zaterdagnamiddag 25 maart, 
Paasmaandag 10 april en zaterdag 22 
april (tot 14u) vrij. 

Je maakt kennis met een toffe 
groep, je kiest zelf je verhaal en een 
titel, je oefent en krijgt feedback 
en steun. ‘Ontlening’ tijdens 3 tot 
5 evenementen van een halve dag 
in de Denderstreek in de loop van 
2023. Daarvoor worden je kosten 
vergoed. 

De Levende Bibliotheek is een 
project van Avansa Vlaamse 
Ardennen-Dender vzw, gestart in 
samenwerking met het Agentschap 
Integratie en Inburgering.

Levende bibliotheek 
in actie in de 
Spiegeltent 
Sommige mensen zijn levende boeken. 
Zij vertellen een verhaal van verlies 
en veerkracht dat anderen inspireert. 
In een één-op-één-ontmoeting 
leidt de persoonlijke kennismaking 
tot empathie en het doorbreken 
van clichés. De levende bibliotheek 
strijkt neer in de Spiegeltent in het 
stadspark van Ninove voor de derde 
editie van ‘Feest in de Spiegeltent’, een 
stadsfestival met tal van activiteiten.

29/05/2023
Van 14:30 tot 17:00
Bibliotheek Ninove, Graanmarkt 12
 in Ninove
Gratis

Begeleiding door Marijke Verleyen, 
Sonja Focketyn
I.s.m. Avansa Vlaamse Ardennen-
Dender vzw, Bibliotheek Ninove
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Filosofiecafé Samen Denken 
Wil je op een originele manier kennismaken met 
filosofie? Neem deel aan een gesprek en onderzoek mee 
een filosofische vraag. Verwacht geen duidelijk antwoord: 
het gaat om de denkoefening, het bewust worden van 
overtuigingen en redeneringen. We dagen je uit om 
zorgvuldig te formuleren, te argumenteren, te luisteren 
en vragen te stellen. De begeleider speelt de rol van 
Socrates: door vragen te stellen zet hij aan tot nadenken 
en zorgt hij voor evenwicht tussen filosofische diepgang 
en ontspannen gesprek. 

16/03, 22/06
Van 19:30 tot 22:00
Het huisvandeMens Aalst, Koolstraat 80-82 in Aalst
Gratis

25/05/2023
Van 19:30 tot 22:00
Het huisvandeMens Zottegem, Hoogstraat 42 
in Zottegem
Gratis

Begeleiding door Wouter Coolen
I.s.m. Het huisvandeMens Aalst, Het huisvandeMens 
Zottegem

Hoe omgaan met haatspraak?
Word mediawijs!
We zitten met z’n allen op sociale media, en daar 
wordt al eens gescholden, uitgelachen en vernederd. 
Laatdunkende uitspraken over vrouwen, haatspraak 
tegenover migranten, intimidatie van LGBTQ+, enz. Wat 
kan jij doen? Op welke manier reageer je het best? 
En wanneer zwijg je beter? Als je concrete handvaten 
wil krijgen om te reageren op online haatspraak, kom 
dan luisteren naar Julie Weyne van Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen. Voorheen werkte ze bij het Agentschap 
Inburgering en Integratie. 

9/03/2023
Van 19:30 tot 22:00
Het huisvandeMens Aalst, Koolstraat 80-82 in Aalst
€ 10.00, € 2.00 - Sociaal tarief

Begeleiding door Julie Weyne
I.s.m. Gastvrij Netwerk (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), 
Het huisvandeMens Aalst



Tijdens het Digitaal Café leren we samen beter met de smartphone, tablet, iPhone of iPad werken. Na een korte 
demonstratie van een begeleider ga je in kleine groepjes aan de slag om een opdracht uit te werken. Je kan natuurlijk 
altijd beroep doen op mekaar, het internet en de begeleider. We demonstreren 3 apps en daarna is het aan jou!
Breng je toestel mee, zorg dat de batterij geladen is. Het is ook handig als je je paswoorden kent of bij hebt.

Inschrijven via Lokaal Dienstencentrum Egmont.

Digitaal Café 
Zottegem

 
Muziek via tablet  
of smartphone
Tijdens dit Digitaal Café ontdekken 
we apps waarmee je muziek kan 
beluisteren of een podcast kan 
volgen. We duiken in de wereld van 
internetradio en muziekstreaming. 

16/03/2023
Van 13:30 tot 16:00
Bibliotheek Zottegem, Buke 44 
in Zottegem
€ 5.00

Begeleiding door Kevin 
Descheemaeker

Spelletjes op 
je tablet of 
smartphone
Een spelletje om de tijd te doden 
op de trein, tijdens het wachten of 
gewoon zomaar? We gaan aan de slag 
met een paar spelletjes en je leert 
hoe en waar je ze kan vinden, hoe je 
kan zien of je moet betalen en of ze 
je privacy niet in het gedrang brengen. 

9/02/2023
Van 13:30 tot 16:00
Lokaal Dienstencentrum Egmont,
Arthur Gevaertlaan z/n in Zottegem
€ 5.00

Begeleiding door Kevin 
Descheemaeker
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Een app als 
natuurgids 
Tijdens dit Digitaal Café ontdekken 
we apps die je kan gebruiken om 
op ontdekking te gaan in de natuur, 
vogelgeluiden te herkennen of 
planten te benoemen. Zo haal je 
nog meer uit je uitstapjes in de 
natuur. 

25/05/2023 
Van 13:30 tot 16:00
Bibliotheek Zottegem, Buke 44 
in Zottegem
€ 5.00

Begeleiding door Stefaan V 
an der Biest

 
 
Gratis TV kijken 
op je tablet of 
smartphone 
Tijdens dit digitaal café gaan we na 
of en hoe we TV kunnen kijken via 
een app op je smartphone of tablet. 
In een aantal gevallen kan dit zelfs 
gratis. We gaan aan de slag met apps 
van TV-zenders en maken kennis met 
streamingdiensten zoals bijvoorbeeld 
Netflix, Disney+ of Amazon. 

20/04/2023
Van 12:30 tot 15:00
Lokaal Dienstencentrum Egmont,
Arthur Gevaertlaan z/n in Zottegem
€ 5.00

Begeleiding door Wendy Verkamst

Op citytrip met 
smartphone of 
tablet 
Tijdens dit Digitaal Café 
ontdekken we apps die je 
kunnen helpen om een korte 
uitstap te plannen of nuttig 
zijn op je bestemming. Denk 
maar aan apps om je weg te 
zoeken in een stad, een leuk 
restaurant te vinden, een 
bezienswaardigheid te vinden, 
enz.

15/06/2023
Van 13:30 tot 16:00
Lokaal Dienstencentrum 
Egmont, 
Arthur Gevaertlaan z/n 
in Zottegem
€ 5.00

Begeleiding door Kevin 
Descheemaeker
I.s.m. Bibliotheek Zottegem, 
Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen - 
Centrum voor Basiseducatie, 
Lokaal Dienstencentrum 
Egmont, Sociaal Huis Zottegem
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Digitaal Café 
Lede

 
Een app als 
natuurgids
Tijdens dit Digitaal Café 
ontdekken we apps die je kan 
gebruiken om op ontdekking te 
gaan in de natuur, vogelgeluiden 
te herkennen of planten te 
benoemen. Zo haal je nog meer 
uit je uitstapjes in de natuur.

18/04/2023
Van 09:00 tot 11:30
Bibliotheek Lede, 
Kerkevijverstraat 19 A 
in Lede
Gratis

Video en filmpjes
Tijdens dit Digitaal Café bekijken we 
enkele apps waarmee je video kan 
bekijken via het internet. 

28/02/2023
Van 09:00 tot 11:30
Bibliotheek Lede, 
Kerkevijverstraat 19 A 
in Lede
Gratis
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Tijdens het Digitaal Café leren we samen beter met de smartphone, tablet, iPhone of iPad werken. Na een korte
demonstratie van een begeleider ga je in kleine groepjes aan de slag om een opdracht uit te werken. Je kan natuurlijk
altijd beroep doen op mekaar, het internet en de begeleider. We demonstreren 3 apps en daarna is het aan jou!
Breng je toestel mee, zorg dat de batterij geladen is. Het is ook handig als je je paswoorden kent of bij hebt. 

Inschrijven via Bibliotheek Lede. Begeleiding door Ginny Jongen.
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Leren via je 
smartphone
Tijdens Dit Digitaal Café bekijken 
we hoe je dingen kan leren 
via apps of websites op je 
smartphone of tablet.

21/03/2023
Van 09:00 tot 11:30
Bibliotheek Lede, 
Kerkevijverstraat 19 A 
in Lede
Gratis

 
 

Apps in de cloud
Tijdens dit digitaal Café hebben we 
het over werken in de cloud. 

16/05/2023
Van 09:00 tot 11:30
Bibliotheek Lede, 
Kerkevijverstraat 19 A 
in Lede
Gratis

 

Op citytrip met 
een app
Tijdens dit Digitaal Café 
ontdekken we apps die je 
kunnen helpen om een korte 
uitstap te plannen of nuttig zijn 
op je bestemming. Denk maar 
aan apps om je weg te zoeken 
in een stad, een leuk restaurant 
te vinden, of om het weer te 
voorspellen.

20/06/2023
Van 09:00 tot 11:30
Bibliotheek Lede, 
Kerkevijverstraat 19 A 
in Lede
Gratis

I.s.m. Bibliotheek Lede 
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Wedstrijd

Neem deel aan de wedstrijd tot 1 maart 
en maak kans op een mooi cadeau uit de Streekboetiek*! 

Beantwoord onderstaande vragen voor 1 maart 2023.  
We kiezen een winnaar door loting. 

1. Dit is slechts een detail uit een foto … Tijdens welke activiteit in 2022 werd deze foto 
genomen?
 

2. Extra vraag: wat bedoelen we dan met kwalitatief als we het hebben over inzetten op de 
Open ruimte in de Vlaamse Ardennen? 

TIP: je vindt het antwoord op onze website: www.avansa-vlad.be.

Hoe deelnemen? Kies één van de volgende opties: 

1. Stuur de antwoorden op naar Avansa Vlaamse Ardennen-Dender, Sint-Annastraat 8 
 in 9630 Zottegem.
2. Stuur de antwoorden via mail aan info@avansa-vlad.be (vermeld duidelijk in de titel 

WEDSTRIJD magazine).

*Meer info op www.destreekboetiek.be.  



Hoe inschrijven?

INSCHRIJVEN VOOR EEN ACTIVITEIT
• Schrijf in via Avansa tenzij anders vermeld 

bij de cursus. 
• Online via www.avansa-vlad.be of 

telefonisch: 09 330 21 30. 
• Na inschrijving ontvang je een 

bevestigingsmail met details over betaling. 
• Je inschrijving is pas definitief als je 

betaald hebt. 
• Je krijgt geen extra bevestiging na betaling. 

 
 
DEELNAMEPRIJS
Sommige activiteiten zijn gratis bijvoorbeeld 
omdat we dit heel belangrijk vinden of omdat 
we samenwerken met een organisatie die zo 
vriendelijk is de extra kosten te betalen. Ook voor 
gratis activiteiten moet je je soms inschrijven 
omdat bv. het aantal plaatsen beperkt is. 
Wij willen aan iedereen, ongeacht het inkomen, 
betaalbare vormingskansen bieden. Daarom 
hanteren we twee prijzen. De prijs die vooraan 
staat is de standaardprijs. De tweede prijs is de 
aangepaste prijs voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming en voor werkzoekenden.

WAT ALS EEN ACTIVITEIT VOLZET IS?
We maken ons aanbod zo ruim mogelijk bekend 
via brochure, website, digitale nieuwsbrief, 
Facebook, mailing, gemeentelijke diensten, 
andere organisaties, de pers, … Daardoor kan 
een activiteit volzet zijn, zelfs wanneer deze pas 
gepubliceerd is in de brochure. Het snelst word je 
geïnformeerd via onze nieuwsbrief en website.  

WAT ALS JE NIET NAAR DE ACTIVITEIT 
KAN KOMEN?
Gelieve te verwittigen (ook als je nog niet betaald 
hebt). Zo kunnen we anderen de kans geven om 
in te schrijven. Als je ons ten minste 10 werkdagen 
voor de start van de cursus verwittigt dan storten 
wij het bedrag (verminderd met 10%) terug op je 
rekening.

KAN EEN ACTIVITEIT GEANNULEERD 
WORDEN?
Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht kan 
Avansa een activiteit annuleren en krijg je het 
inschrijvingsgeld terugbetaald. We proberen je 
dan vooraf te verwittigen. Zorg er daarom voor 
dat we beschikken over je telefoon of (mail)adres. 
Uiteraard krijg je bij annulering door Avansa het 
volledige inschrijvingsgeld terugbetaald!

WAT GEBEURT ER MET MIJN 
GEGEVENS?
Je gegevens komen in het adressenbestand van 
Avansa terecht. We respecteren de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). 
Zie ook onze privacyverklaring op de website van 
Avansa Vlaamse Ardennen-Dender. Op uw verzoek 
bezorgen we een afgedrukte versie. 

ONDERSTEUNING NODIG?
Zou je graag deelnemen maar lukt dit niet 
om medische redenen, fysieke of andere 
beperkingen? Neem contact op en we zoeken 
samen naar een haalbare oplossing. Personen 
waarvoor naast de financiële drempel, een 
psychosociale, culturele of materiële drempel 
(bv. mensen met een fysische beperking) 
bestaat, kunnen zich samen met een vrijwillige of 
professionele begeleider inschrijven. In deze duo-
inschrijving volgt de begeleider de cursus gratis. 

MEER INFORMATIE?
Meer gedetailleerde info over inschrijvingen, 
betalingen, verhoogde tegemoetkoming,… vind je 
op onze website: www.avansa-vlad.be of bel ons 
gerust.

Scan de QR-code om onze website te bezoeken
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Meer weten?
Sint-Annastraat 8
9620 Zottegem
09 330 21 30
info@avansa-vlad.be

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod?
Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief:
www.avansa-vlad.be
Facebook en Instagram: 
AvansaVlaamseArdennenDender

Avansa 
Vlaamse Ardennen- 
Dender vzw 
werkt in de Vlaamse Ardennen en de 
Denderstreek, wordt gesubsidieerd door 
minister van Cultuur. Er zijn 13 Avansa’s  
in Vlaanderen.

Onze missie

‘Samen naar beter’, dus 
samenwerken met iedereen 
die dat ook wil aan een 
solidaire, democratische en 
inclusieve samenleving.

We werken aan verandering, 
versterking en verbinding. Via projecten en activiteiten  

Voorbeelden: 
Babbelonië
Digitale cafés
De Bouwdoos
Levende bibliotheek
Klimaatcoaches
Filosofiecafés

en 4 strategische  
doelstellingen

• solidariteit & burgerschap versterken
• samen klimaatdoelstellingen halen
• mediawijsheid
• levensbreed leren


