
Pierre De Clerck, 
vrijwilliger bij toneelkring 
De Bloeiende Wijngaard 
Nijverseel

Mijn engagement begon bij kwb Nijverseel. Ik was 
voor de processie onze vlaghersteller en werd op 
die manier materiaalmeester bij De Bloeiende 
Wijngaard. Ik werk letterlijk en figuurlijk liefst 
achter de schermen.

Vlaanderen telt vandaag meer dan een 

miljoen vrijwilligers die zich wekelijks 

inzetten  voor anderen via hun vereniging, 

club, project  of  initiatief. Leg het vrijwilligers-

werk  een  week  stil en onze samenleving 

draait  vierkant.  Opwijk telt ruim 100 

verenigingen. Honderden vrijwilligers dus. 

Jij ook al?  De week van de vrijwilliger, van 

1 tot 7 maart is dan ook een uitstekende 

gelegenheid om de vrijwilligers in de picture 

te zetten. We doen dit in Opwijk alvast op 

twee manieren. Met de uitgave van deze 

vrijwilligerskrant én met een feest, een  

ontbijthappening. Jij komt toch ook?   

VRIJWILLIGERSKRANT OPWIJK

Jade De Belser, 
vrijwilliger bij Oxfam 
Wereldwinkel

In de Wereldwinkel gaat het om  
(h)eerlijke handel, uit respect voor boeren 
in het zuiden. Onze verkoop bezorgt 
onze partners in het Zuiden werk en een 
menswaardig inkomen. Veel vrijwilligers 
zijn nodig om ons project te doen slagen. 
Ook iets voor jou ? Zie www.oww.be/opwijk

Chantal Leenknecht, 
vrijwilliger bij zwerfvuilactie 
Droeshout

Ik ben zelf ooit gestart met het opruimen 
van zwerfvuil en heb een aantal mensen 
aangesproken. Ondertussen is dit een ploeg met 
bijna 50 vrijwilligers die vier keer per jaar in weer 
en wind door de straten trekt. We krijgen spontane 
reacties  van bewoners dat dat een goeie zaak is.  
Zo houden we Droeshout proper, misschien kan 
dit ook in andere kernen of deelgemeenten?

Joske De Wandeler, 
vrijwilliger bij Ziekenzorg

Ik zit in nog heel wat andere verenigingen, die 
allemaal op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. 
Ik ben veel onderweg. Wie mij kent, weet dat 
ik alle verplaatsingen en boodschappen per 
fiets doe, met gevulde fietstassen, een box 
achteraan en een fietsmand aan het stuur. 
Indien Ziekenzorg haar rol wil blijven vervullen, 
heeft zij nood aan jonge senioren. Je kan echt 
van betekenis zijn voor een langdurig zieke of 
eenzame mens. Wij vragen aan iedereen die net 
op pensioen is: “Nu je gestopt bent met werken 
… wij hebben je nodig.”

Leon Van Weverberg, 
vrijwilliger bij De Ark

Onze organisatie ontstond ruim 15 jaar 
geleden na de genocide in Rwanda. Toen 
we in 1994 op zoek gingen naar 200.000 
Belgische Frank, hadden we in enkele 
weken tijd méér dan een half miljoen 
oude Belgische franken bijeen. We 
geven heel arme kinderen kansen, via de 
solidariteit van verschillende verenigingen. 
Armoede moet de wereld uit. Ik zou graag 
weten of we op schema zitten voor de 
milleniumdoelstellingen 2015. 

Paul Haverals, 
vrijwilliger koffiebedeler 
in woon- en zorgcentrum 
‘De Oase’

Sommige mensen denken dat ik hiervoor 
betaald word, omdat ik vroeger ook de 
cafetaria openhield. Maar het is vrijwillig. 
Ook mijn echtgenote, die eerder als 
nachtwacht werkte in het woon- en 
zorgcentrum, doet nu mee met de 
koffiebedeling. Er is interesse van heel wat 
mensen, maar zélf de stap zetten is nog een 
andere zaak. Daarom laten we kandidaat-
vrijwilligers eerst even meedraaien. Dan 
zien ze dat je veel vriendschap krijgt en dat 
het menselijk contact groot is.

“Vrijwilligers zijn geen druppels water op een hete plaat, maar eerder druppels olie 
die kunnen uitdeinen om de samenleving leefbaar te houden.”

Feest van de 
Opwijkse vrijwilliger

Zondag 7 maart 2010
Het Notelaarshof - Waaienberg 48

vanaf 8.30 uur  

Ontbijthappening, woordje van 
de burgemeester, panelgesprek, 
schrijfmuur, vleugje muziek en 

receptie

Deelname: 5 euro 
Inschrijven vóór 4 maart bij: 
imelda.notredame@post.be

☎  052 35 90 33

Hilde Berghman, 
vrijwilliger 
bij Onthaal-
centrum voor 
Verloofden 
‘Kom en Trouw’

De beste manier om 
iemand als vrijwilliger 
aan te spreken “wil jij 
jouw vrije tijd vullen 
waar er handen tekort 
zijn?”

Vrijwilliger: modebegrip of 
bittere noodzaak?
Soms glijden mijn herinneringen  terug naar vroeger. 
Ik was 12 jaar. De school, de vrienden, de buren, het 
was een kleine leefomgeving waarin alles eenvoudig 
leek.
Ik stapte naar de klas, vergezelde als oudste de 
buurkinderen, en nam het bord mee met eten voor 
Marie, die om de hoek woonde en al jaren ziek was. 
Het was immers maandag, en dan was het de beurt 
aan ons moeder om voor haar te koken. En ja, straks 
na het eten ging ons vader helpen, bij boer Marcel die 
zijn been had gebroken.
Mekaar helpen, dat was simpelweg gewoon.
In onze huidige samenleving, met zijn vele regeltjes, 
kan het lijken dat de veelheid van diensten vrijwillige 
inzet overbodig maakt. Het is echter duidelijk dat het 
structureel én financieel onmogelijk is alle behoeften 
via aangepaste diensten te kunnen invullen.
Maar evengoed  merken we meer en meer dat mensen 
behoefte hebben aan warm menselijk contact, aan 
even tijd hebben. Met geld kan je immers niet alles 
kopen, zegt het mooie Vlaamse spreekwoord.
En daarom wil ik dit initiatief van het ACW dankbaar 
en enthousiast ondersteunen. Vrijwilligers zijn in onze 
tijd immers meer en meer broodnodig. Ze zorgen vaak 
voor de kers op de taart, voor het vriendelijk woord, 
voor dat beetje extra meer tijd en aandacht, voor de 
mazen van het spreekwoordelijke net.
In Opwijk kennen we gelukkig nog heel wat mensen 
die zich op de één of andere wijze inzetten voor 
natuur, sport, zieken, 
andersvaliden, ouderen, 
en alle aspecten van ons 
samenleven. Moge dit in 
de toekomst alleen maar 
verder groeien!

Lutgard Van der Borght
Burgemeester Opwijk 



Voor de gemeente: wat kan in Opwijk (nog) beter voor vrijwilligers? 

enkele suggesties vanuit de interviews

✻ geven van informatie rond vrijwilligerswerk (statuut, verzekering, mogelijkheden, …) ✻ extra vrijwilligers inschakelen en waarderen bij thuiszorg (senioren, 

alleenstaanden), jeugdbewegingen (kampen), kinderopvang, … ✻ in de kijker zetten welke mogelijkheden er zijn in de (deel)gemeente(n) ✻ coördinatie van verschillende 

(soorten) vrijwilligers ✻ aanwakkeren van buurtwerkingen en hen kansen geven om zich uit te bouwen (verzameling, uitwisseling, hobbyondersteuning, …) ✻ oprichting van 

een vrijwilligerscentrale  (zodat mensen die op zoek zijn naar collega-vrijwilligers uit het ruime aanbod kunnen kiezen en zodat verenigingen kunnen te weten komen wie 

wat kan en wie zich wil inzetten voor de samenleving) ✻ logistieke ondersteuning, materiaal dat ontleend kan worden ✻ sociaal engagement benadrukken ✻ samenwerking 

tussen verschillende verenigingen organiseren ✻ verenigingsbeurs ✻ in scholen het aanbod van vrijwilligerswerk kenbaar maken (tijdens een lesuur bijvoorbeeld) ✻  meer 

aandacht in gemeentekrantjes, vrijwilligers een ‘gezicht’ geven ✻ erkenning van wat ze doen ✻ waardebon voor aankopen bij Opwijkse handelaars ✻

Oscar De Vos, 
vrijwilliger bij 
kwb Droeshout

Door deel te nemen aan een 
aantal activiteiten van kwb die 
ook openstonden voor niet-
leden, kreeg ik de smaak te 
pakken. We kunnen met het 
ganse gezin deelnemen, beleven 
onvergetelijke ervaringen, altijd 
overgoten met een educatief en 
amusant sausje. 

Vrijwilliger worden in Opwijk 052 36 51 63

Meer info nodig als vrijwilliger? Surf naar: 

www.vrijwilligerswetgeving.be 
www.vrijwilligerswerk.be

www.locusnet.be 
www.acw.be 

www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid 
www.vrijwilligersweb.be
www.vrijwilligersjobs.be

Isabelle De Bus, 
hoofdleidster bij 
KLJ Nijverseel

Wij bieden kinderen en jongeren 
elke vrijdag van 19 tot 21 uur 
ontspanning aan. Op onze 
carwash, ons paasontbijt en ons 
kamp kunnen wij gerust nog 
vrijwilligers gebruiken. In 2010 
willen wij opnieuw een mooi lokaal, 
nu is het echt in erbarmelijke staat. 

Kris Bastiaensen, 
judotrainer

Als lid van de judoclub, had ik zelf toffe 
trainers die mij stimuleerden om mee te 
helpen. Ik krijg waardering, vooral van 
de ouders van mijn judokaatjes. Ze willen  
me ‘belonen’ met een squashnamiddag 
of een brunchuitstap, om wat ik tracht 
te betekenen voor hun kinderen. Maar 
voor mijn inzet krijg ik al  veel terug: 
vriendschap en een thuisgevoel in een 
hechte ploeg.

Maria Dierickx (links)
doet vrijwillig verstelwerk bij OCMW

Ik was vroeger verpleegster in het rusthuis in Opwijk. Nu zet ik me als 
gepensioneerde in om losse knopen aan te naaien en opengescheurde 
naden te dichten aan de kledij van de rusthuisgasten. Samen met nog een 
paar mensen zorgt dat voor tevredenheid, zeker wanneer we snoepjes 
meebrengen. Allerlei mensen schenken me schoendozen met knopen, 
garen en elastiek en helpen zo mee dat wij verstelwerk kunnen blijven doen.

Maria Arnout,lector, 
schoonmaakster van
de kerk,vrijwilliger 
bij de processie van 
de parochie

Mensen zeggen me letterlijk: 
“Goed dat er mensen zijn zoals 
gij!”. Als lector ben ik zeer 
verstaanbaar in de kerk, mijn 
kleindochter helpt soms bij het 
kuisen van de kerk,…  Iemand 
persoonlijk aanspreken is 
bepalend om nieuwe vrijwilligers 
aan te trekken.

Ingrid Van Eycken, 
vrijwilliger bij 
Jeugdharmonie 
Opwijk

Elk jaar opnieuw komen er nieuwe 
muzikantjes bij de harmonie. Hun 
eerste repetities maken ze nog 
stilletjes en erg verlegen mee, 
maar na een jaartje worden dat 
fantastische enthousiaste leden 
die geen enkele activiteit meer 
willen missen. Er wordt bij ons 
muziek én plezier gemaakt.

Eric De Bie, 
vrijwillig webmaster 
voor Vrij Basisonderwijs 
Opwijk

Mijn zoon, die ICT-coördinator is in de 
scholen, heeft mij gevraagd om het reilen 
en zeilen van de scholen (De Knipoog, De 
Leertrommel en ’t Luikertje) in een toffe 
website te gieten. Verschillende ouders 
lieten me al weten dat ze de site van de 
school van hun kind zo leuk vinden. 

Jan Daneels, vrijwilliger bij 
buurtcomité DHL (D’Hulst Leeft)

Katleen en An, de initiatiefneemsters van ons 
buurtcomité, zijn jonge moeders. Daarom helpen 
de iets oudere comitéleden zoals ik ook geregeld 
mee. Wij zijn flexibeler in tijdsinvestering.   
Na de bevraging van de bewoners, organiseerden 
we al een nieuwjaarsontmoeting met fakkeltocht 
en kerststalbezoek, een zomerse BBQ met kwis 
en verkiezing van de slimste mens van D’Hulst. 
Initiatieven zijn altijd van D’Hulst en op D’Hulst. Dat 
maakt de buurt betrokken. We leven hier tenslotte 
nog jaren samen op D’Hulst, nietwaar?

Fabienne Tabury, 
vrijwilliger 
begeleidster voor 
andersvaliden in De 
Windvlieger

De Windvlieger is een organisatie 
waar validen en andersvaliden 
gelijk zijn aan elkaar en waar de 
nadruk ligt op gewoon ontspannen 
onder elkaar en met anderen. En 
het is ook écht ontspannen, want 
elke bijeenkomst gebeurt er wel 
iets grappig. Ik vertel er daarom 
graag over tegen anderen. Alle 
vrijwilligers kunnen iets van elkaar 
opsteken, het zou tof zijn ze in 
Opwijk eens samen te brengen.

Verantwoordelijke uitgever: 
Imelda Notredame - Costershof 2 - 1745 Opwijk

Foto’s: André De Ost

Wouter De Koster, vrijwilliger 
bij Verkeersplatform Amigo

Ik heb me geëngageerd omdat ik vind dat je 
niet langs de zijlijn kan blijven staan. Amigo 
(Andere Mentaliteit  In Groot Opwijk) bundelt 
de krachten van enthousiaste mensen uit 
verschillende organisaties en verenigingen om 
een verkeersveilig Opwijk te realiseren. Voor 
mensen die niet graag stil zitten en die inzake 
mobiliteit écht iets willen veranderen, kan Amigo 
een leuke uitdaging betekenen.

De kracht van mensen samen

Je hebt ze in geuren en kleuren,
je hebt ze in maten en gewichten:
vrijwilligers.

In ’t Frans ‘bénévole’. Goedwillig.
Onbezoldigd. Gratis en voor niks.
Maar ook ‘volontaire’.
Voluntaristisch. Idealistisch.
En vrij-willig. Zelf gekozen.

Hoewel …
‘kies’ jij je karakter,
dat liever geeft dan neemt?
‘kies’ jij je opvoeding,
die je de warmte van medemenselijkheid laat zien?
En ‘kies’ jij je vriendinnen of vrienden,
die op je rekenen, 
die op jouw inzet vertrouwen,
want ze weten
“die kan en doet dat goed”:
de kas bijhouden, 
de vergadering leiden,
de versiering verzorgen,
de zaal klaar- 
en de koffie zetten,
de spreker inleiden,
het feest organiseren,
de jarige huldigen,
…

Ik weet het zeer goed:
het vraagt soms moed,
om wéér op stap te gaan,
op ziekenbezoek, of naar de vergadering.
Maar eens je dáár bent,
is de vermoeidheid weg,
en weet je je gewaardeerd.
Zij rekenen op jou.
En jij op hen.

Vrijwilligers geven smaak
aan de samenleving.

Tegen verzuring
- ieder in zijn eigen hoekje mokken,
want altijd de schuld van de anderen -
plaatsen zij verzoeting
- warme menselijke nabijheid -
en ook verzouting
- smaak geven en zout op de wonde leggen.
Ze prikkelen en doen pikken.
Om erop te wijzen 
Dat er iets moet worden aan gedaan.

Vrijwilligers 
hebben iets van engelen,
èn van profeten.
In elk geval:
iets hemels,
zevende hemels.

Marc BERGHMAN  
ACW- verbondssecretaris BHV 

GEZOCHT 
chauffeur, die niet 

op een 
km kijkt om zieken 

te vervoeren ☎ 052/36.51.72

GEZOCHT 
sportbegeleider voor senioren 

☎ 052/35.75.40 

GEZOCHT 
parkwachter ☎  052/36.51.72    

GEZOCHT verkeersouder 
☎ 052/35.86.32

GEZOCHT 
vrijwilliger  oppasdienst☎ 02/251.28.20

GEZOCHT sociaal project-
ontwikkelaar

☎ 052/35.90.33


