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BETAALBAAR WONEN IS EEN BELANGRIJK SYNDICAAL AANDACHTSPUNT. De Vlaamse 
overheid neemt echter onvoldoende initiatief om het recht op wonen effectief waar te 
maken. Via een juridische procedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten en een 
gedragen campagne wil de Woonzaak de Vlaamse overheid ter verantwoording roepen.
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 NAAR MEER GELIJKHEID 
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opinie

Wonen als hefboom naar meer gelijkheid (vervolg van blz. 1)

De Woonzaak ontstond als een initi-
atief van een vijftal organisaties en 
wordt ondertussen gesteund door 
meer dan 30 middenveldorgani-
saties en 40 academici. De Woon-
zaak roept beleidsmakers op om de 
wooncrisis aan te pakken en werk 
te maken van een beleid dat inzet 
op duurzame eigendomsverwer-
ving, een volwaardige private huur-
markt én een veel ruimere socia-
le huurmarkt. En ook het Vlaams 
ABVV ondertekent mee, want de 
nood is hoog.

Woningbezit is voor veel mensen 
een vorm van sociale bescher
ming en een belangrijk onderdeel 
van het vermogen van Belgische 
gezinnen. Maar hoe sluitend is 
deze bescherming nog? 
De prijzen voor een koopwoning zijn 
op tien jaar tijd met gemiddeld 67% 
gestegen. Mensen met een laag in-
komen komen bijgevolg noodge-
dwongen op de private huurmarkt 
terecht. Zo’n 240.000 private huur-
ders komen momenteel in aanmer-
king voor een sociale huurwoning. 

Meer dan de helft daarvan staat 
effectief op de wachtlijst. En welk 
aanbod staat daar tegenover? Een 
sociale huursector die een scha-
mele 6% van de woningmarkt ver-
tegenwoordigt. Er is dus minstens 
een verdubbeling nodig wil men het 
aanbod afstemmen op de nood. 

De ongelijkheid in woningbezit is 
de laatste decennia bovendien 
sterk toegenomen. Zo is maar 1 
op 2 huishoudens in de laagste in-
komensgroep eigenaar van een wo-
ning, in vergelijking met 63 procent 
van de huishoudens in 2005. Ver-
bazen doet dit niet als je naar vast-
goedprijzen kijkt. De gemiddelde 
prijs van een woonhuis in Vlaande-
ren steeg de afgelopen vijf jaar met 
17,9%. In 260.000 van die private 
huurwoningen is de kwaliteit on-
toereikend. De elektriciteit is niet 
in orde, er zijn vochtproblemen of 
er kan niet goed verwarmd wor-
den. En ook het aantal mensen in 
niet-erkende woonvormen (cam-
pings of kraakpanden) nemen de 
laatste jaren toe.

Er is dringend nood aan een duur
zaam Vlaams woonbeleid waar 
iedereen de kans krijgt om in een 
goede, betaalbare en veilige wo-
ning te kunnen wonen. In mei 2019 
reikte de Woonzaak reeds de hand 
naar de toekomstige beleidsma-
kers, maar de Vlaamse regering 
bleef doof voor de oproep van aca-
demici en middenveldorganisaties. 
De woonzaak wil nu via juridische 
weg de overheid ter verantwoor-
ding roepen en via de campagne 
‘recht op wonen’ het maatschap-
pelijk draagvlak vergroten. Het 
Vlaams ABVV steunt de Woonzaak 
in de overtuiging dat dit breed ge-
dragen initiatief een verandering 
kan teweeg brengen naar een meer 
eigendomsneutraal woonbeleid, 
waarin ook kwetsbare gezinnen een 
stem krijgen.

Meer informatie kan je vinden op 
de website www.woonzaak.be 

Elisabeth Geenen
Adviseur Studiedienst  
Vlaams ABVV

edito

Kameraden,

Het jaareinde nadert met rasse 
schreden en velen onder ons zul-
len blij zijn dat dit rare eenzame 
jaar achter de rug is.

2020 is een jaar om nooit te 
vergeten… of toch wel? 

Niemand van ons kon in maart 
voorspellen dat we in december nog steeds geschei-
den zouden zijn van kinderen en kleinkinderen, familie, 
vrienden, buren...

Niemand van ons kon in maart voorspellen dat we 
nog steeds gescheiden zouden zijn van onze collega’s, 
thuiswerken de regel zou worden en we nog alleen 
via computerschermen met elkaar overleggen en 
vergaderen.

Het ABVV heeft immense inspanningen gedaan om, 
tot op vandaag, een massale instroom van dossiers 
tijdelijke werkloosheid te verwerken, de syndicale 
dienstverlening te herorganiseren, en het syndicaal 

werk zo veel als mogelijk te laten doorgaan.

In 2020 kregen we eindelijk ook terug een federale 
regering, waarin de socialisten al duidelijk hun 
stempel hebben gedrukt. En niet langer dan een 
maand geleden vonden ook de vierjaarlijkse sociale 
verkiezingen plaats, ondanks corona. Of hoe tekenen 
van normaliteit toch ook niet uit het oog moeten 
verloren worden.

Ik heb maar één wens voor jullie allen: hou het veilig 
en gezond. Hou vol!

2021 kan alleen maar beter worden. En laat ons 
allemaal solidair blijven in het opvolgen van de 
coronamaatregelen opdat onze mensen in de zorg het 
kunnen blijven volhouden.

Op naar een gezond en mooi 2021 !

Caroline Copers 
afgevaardigd bestuurder Linx+/ABVV Senioren
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webinar

Woonzorgcentra: wie wil er nog wonen?
Tijdens de coronacrisis voltrok zich een grote ramp in de woonzorg
centra. Er was onvoldoende personeel en amper beschermingsma
teriaal. Senioren werden volledig geïsoleerd. Duizenden bewoners 
stierven aan het virus. Sommigen stierven door verwaarlozing. Uit 
een recent onderzoek blijkt dat 70% van de mensen aangeeft nooit in 
een rusthuis te willen wonen. En wie geeft ze ongelijk? Wie wil er na 
het zien van deze drama’s nog in een rusthuis wonen?

HET IDEALE 
WOONZORGCENTRUM
Linx+ en ABVV-senioren nodigen je 
daarom uit voor een gratis Rood-
show rond de vraag wat er moet 
gebeuren om van een woonzorg-
centrum een veilige, gezellige en 
kwaliteitsvolle levensomgeving te 
maken.

We doen dat aan de hand van een 
online gesprek met Ann Peuteman 
en Wies De Graeve.

Ann Peuteman is journaliste bij 
Knack en verdiept zich al jaren in 
het leven van tachtigplussers. Tij-

dens de coronacrisis schreef ze 
het boek “Verplant”, over de vraag 
waarom haast nie-
mand er naar uitkijkt 
om in een rusthuis te 
wonen. Via interviews 
met bewoners geeft 
ze haar ideale woon-
zorgcentrum vorm. 
Vandaag zijn er al een 
aantal goede voor-
beelden te noemen.

Wies De Graeve is di-
recteur van Amnesty 
International Vlaan-
deren en publiceerde 

onlangs het Rapport over de schen-
dingen van mensenrechten in de 
WZC’s in deze coronaperiode. On-
der meer het recht op gezondheid, 
het recht op leven en het verbod op 
discriminatie werden met de voe-
ten getreden.

Hoe geraken we van de huidige 
dramatische situatie naar het ge-

droomde woonzorg-
centrum waar we met 
een gerust hart naar-
toe kunnen trekken? 
Waar schiet het beleid 
vandaag tekort? Wat 
kunnen de centra zelf 
doen? Aan de hand 
van de inzichten van 
beide experten en met 
inbreng van de deel-
nemers werken we 
aan een antwoord.

HOE ZIET JOUW 
IDEALE WOONZORG
CENTRUM ER UIT?

Wij zijn heel benieuwd naar jouw 
mening. Hou je er rekening mee 
dat jij vroeg of laat in een woon-
zorgcentrum zal wonen? Hoe kijk 
je daar naar? En hoe ziet voor jou 
het ideale woonzorgcentrum er 
uit? Laat het ons weten via senio-
renwerking.antwerpen@abvv.be of 

per brief naar ABVV 
Senioren Antwerpen, 
Ommeganckstraat 35, 
2018 Antwerpen. 

GRATIS WEBINAR
Deze ONLINE ROODSHOW gaat door op woensdag 13 januari, om 19u30, via 
het online platform webinargeek. Inschrijven doe je door een mailtje te sturen 
naar antwerpen@linxplus.be met vermelding van je naam en je e-mailadres. 
Je kunt ook alvast één of meerdere vragen doorgeven voor het panel.
Je ontvangt dan de link voor deze digitale Roodshow per mail. Wees er snel 
bij: onder de eerste 25 inschrijvingen verloten we een gratis exemplaar van 
het boek “Verplant”.
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interview 

Patrick Deboosere

Lang leve de Vergrijzing
De vergrijzing: als je beleidsmakers mag geloven, gaat het om ‘een 
tsunami’ die op ons afkomt. De kosten ervan ‘swingen’ dan weer ‘de 
pan uit’ en de verhoging van de pensioenleeftijd is ‘een kwestie van 
gezond verstand’. Demograaf Patrick Deboosere onderzocht en 
schreef een boek met als titel ‘Lang leve de vergrijzing’. We hadden 
een fijn gesprek met hem. 

Kun je jezelf even voorstellen, 
Patrick?

Ik woon reeds 40 jaar in Schaar-
beek, maar ik ben afkomstig van 
West-Vlaanderen. Ik geef les de-
mografie en sociologie aan de VUB 
en de ULB. Ik bestudeer voorna-
melijk de interactie tussen bevol-
king en maatschappij. Demografie 
is mijn passie. Zo trek ik regelma-
tig met mijn studenten de stad in 
om hen te laten observeren. Het 
resultaat is dat veel van mijn stu-
denten in Brussel zijn komen wo-
nen (lacht). Mijn stokpaardje is de 
ongelijkheid in de gezondheidszorg 
meer specifiek naar mortaliteit toe. 
Daarnaast besteed ik veel aandacht 
aan migratie en de wereldbevol-
king. Mijn studiegebied is dus zo-
wel op microgebied (de stad) als op 
wereldniveau.

De vergrijzing wordt vaak als 
iets negatiefs gezien. Hoe ver-
klaart u dat de titel van uw boek 
‘Lang Leve de vergrijzing’ eerder 
als een vreugdekreet klinkt?

De vergrijzing wordt inderdaad 
vaak als iets negatiefs gezien. 
Men associeert het ouder worden 
met het verlies aan capaciteiten. 
Maar dat steeds meer mensen ou-
der worden, is een grote verwor-
venheid van onze moderne maat-
schappij. Het sterftecijfer is voor 
elke leeftijdscategorie sterk afge-
nomen. Vroeger was 
ouder worden maar 
weggelegd voor en-
kelen, nu krijgt ieder-
een bij de geboorte 
een soort van garan-
tie dat hij zeer veel 
kans heeft om de 

leeftijd van 85 te bereiken. Dit suc-
ces valt te verklaren door de gro-
te sprongen die de wetenschap ge-
maakt heeft, maar vooral ook door 
de sociale vooruitgang. 

Fysiek is ouder worden geen 
pretje, slaat de titel daar ook 
op?

We zijn er in geslaagd om steeds 
meer zaken te ontwikkelen waar-
door mensen langer zelfstandig 
kunnen zijn. Een grote vooruitgang 
kwam er in de 16de eeuw bijvoor-
beeld met de uitvinding van de bril. 
Ook de uitvinding van de prothese 
heeft er voor gezorgd dat mensen 
langer autonoom kunnen leven en 
dat ook hun gezondheid beter blijft. 
Want door deze hulpmiddelen kun-
nen mensen ook blijven bewegen. 
Toch staan we nog voor grote uitda-
gingen. Wat betreft de ouderdoms-
verschijnselen in de hersenen, zo-
als bijvoorbeeld Alzheimer, hebben 
we nog een lange weg te gaan. We 
gaan hier slechts met kleine stap-
jes vooruit. 

Worden we in de toekomst alle-
maal 100 jaar?

Dit is een illusie. Meer mensen zul-
len ouder worden dus zullen er ook 
meer honderdjarigen zijn. Er is 
vooral veel winst te boeken bij de 
vroegtijdige sterfte. Het is niet zo 
dat de mensen steeds ouder kun-

nen worden. Tien-
duizend jaar geleden 
waren er ook al hon-
derdjarigen. Het is zo 
dat we de vroegtijdi-
ge sterfte beter en 
beter kunnen voor-
komen. We moeten 

ook niet kost wat kost vasthouden 
aan therapeutische hardnekkigheid 
om levens te rekken. Op zeer hoge 
leeftijd zijn sommige mensen echt 
op.

De ene persoon wordt anders 
oud dan de andere. We zien dat 
ook in onze omgeving, is daar 
een verklaring voor?

Hoe een persoon leeft, zijn omge-
ving, welk werk hij of zij doet en 
hoe hij of zij woont heeft allemaal 
een invloed. Ook zien we dat op-
leidingsniveau een belangrijke rol 
speelt. Niet het opleidingsniveau 
op zich, maar wel is het zo dat men-
sen met een hogere opleiding veel-
al een gezonder beroep hebben, in 
een betere omgeving en woning 
leven en zich gezondere voeding 
kunnen permitteren.

Waarom heb je besloten om dit 
boek te schrijven?

Ten eerste omdat er algemeen 
gangbare misvatting is over ‘le-
vensverwachting’. Het is niet zo dat 
we als menselijke soort steeds ou-
der worden. Er zijn gewoon meer 

“We zijn er in 
geslaagd om steeds 
meer zaken te 
ont wikkelen waardoor 
mensen langer 
zelfstandig kunnen 
zijn.”

Patrick Deboosere
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mensen die ouder 
worden. Maar voor-
al heb ik besloten om dit boek te 
schrijven omdat het ook een mis-
vatting is dat het ouder worden 
van de bevolking onbetaalbaar zou 
zijn. Economisch maken we steeds 
meer vooruitgang mee. De techni-
sche vooruitgang heeft er voor ge-
zorgd dat we steeds minder moe-
ten werken. Ongeveer tot het jaar 
2000 was er politiek zeer veel aan-
dacht voor arbeidsduurverminde-
ring, ging het over tijdskrediet, de 
38 urenweek enzovoort. Plots was 
er een omslag en werd de vergrij-
zing als iets heel negatiefs gezien. 
Ik wil aantonen dat dit een omslag 
is in het economische denken bin-
nen alle politieke partijen want de 
‘vergrijzing’ is hetzelfde gebleven.

Als we allemaal 
langer leven, dan 
moet er ook langer 
gewerkt worden om 
de kosten te dek-
ken – is een populair 
denkbeeld. Wat klopt 
daarvan?

Er is geen enkele reden 
waarom we de meerkost 
van de ‘vergrijzing’ niet 
zouden kunnen opvan-

gen. De productiviteit 
stijgt steeds meer. 
Dan heb je twee uit-
komsten: ofwel ga je 
de arbeidstijd ver-
minderen ofwel pro-
duceer je gewoon 
steeds meer econo-
mische output. Sinds 
2000 kiest het beleid 
voor dit laatste. 

Stijging van de productiviteit heeft 
sinds de jaren ’60 steeds meer 
voor arbeidsduurvermindering ge-
zorgd: we kunnen meer verlof ne-
men en de arbeidsduur is sterk 
verminderd. Productiviteitsstijging 
heeft er voor gezorgd dat we over 
steeds meer vrije tijd beschikken. 
Waarom zouden we in de toekomst 
deze weg niet verder op kunnen 
gaan? De kwaliteit van de groei is 
belangrijk. 

Ik pleit er dan ook voor om de pen-
sioenleeftijd te verlagen. Nu dwingt 
men mensen langer te werken ook 
al zijn ze daar niet meer toe in staat. 
Mensen forceren om te blijven wer-
ken, lijkt het nieuwe normaal. Men-
sen die nog gezond en fit zijn en 
die willen blijven werken zouden de 
kans moeten krijgen, maar mensen 

die op zijn, zouden vroegtijdig met 
pensioen moeten kunnen gaan.

Wat zijn je verwachtingen naar 
de huidige regering? 

Het is positief dat de nieuwe rege-
ring probeert te verbinden en zo de 
verbittering en polarisering er pro-
beert uit te halen. De grote afwezi-
ge in de regeerverklaring is echter 
de pensioenleeftijd. Het gevaar is 
dat het minimumpensioen van 1500 
euro zal fungeren als een soort van 
afkoopsom waardoor het debat 
over de pensioenleeftijd niet meer 
zal gevoerd worden. Het is absurd 
om de stijgende levensverwachting 
te koppelen aan een stijgende pen-
sioenleeftijd. Dit is een manier om 
sociale afbraak te verantwoorden. 
De politiek moet opnieuw vertrek-
ken vanuit de noden van de mensen. 
Het neoliberale denken, de econo-
mische logica die streeft naar on-
geremde groei, heeft de afstand tot 
de mensen groter gemaakt. Geluk-
kig komen er meer en meer stem-
men op die afzien van het idee dat 
groei de hoofddoelstelling is van de 
economie.

Tot slot: Tot welke leeftijd zal jij 
werken?

Daar mijn werk mijn grote passie 
is, zal ik nog een tijdje verder doen 
(lacht).

Dankjewel voor dit interview

Interview: Rik Vancoillie, Mark 
Pauwels & Hendrik Braet

LANG LEVE DE VERGRIJZING, 
van Patrick Deboosere verscheen 
bij uitgeverij Epo.

“Het is positief dat 
de nieuwe regering 
probeert te verbinden 
en zo de verbittering 
en polarisering er 
probeert uit te halen.”

Patrick Deboosere

PATRICK DEBOOSERE woont in 
Schaarbeek. Hij doceert demografie 
en sociologie aan de VUB en is eme-
ritus aan de ULB. Naast zijn exper-
tise in vergrijzing, specialiseerde hij 
zich in (gezondheids)demografie, 
huishoudens en gezinnen, inter-
nationale migratie, ongelijkheid in 
sterfte en gezondheid
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Linx+ Aalst en ABVV Oost-Vlaanderen regionale raad Aalst organiseren een 
DIGITALE GESPREKSAVOND MET PATRICK DEBOOSERE over zjin boek 
Lang Leve de Vergrijzing. Dit gratis online event gaat door op donderdag 28 
januari van 19:00 tot 20:15. Moderator Rik Vancoillie zal het gesprek in goede 
banen leiden. Alle info en inschrijven via eddy.quintens@abvv.be
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boek

Meisjes van 50 en meer
Over wifty’s en granny’s
Op het einde van de vorige eeuw schreef Christel Geerts het boek 
Meisjes van 50. Een sociaal en psychologisch portret van vrouwen 
in de middenleeftijd. Het was een schot in de roos. Ouder worden als 
vrouw is in onze samenleving immers veel minder evident dan ouder 
worden als man. Na meer dan een decennium is het tijd om opnieuw 
een portret te maken van de meisjes van vijftig en meer.

In drie familieportretten komen 
drie generaties vijftigplussers aan 
het woord: de kleindochters, ge-
boren tussen de Summer of Love 
en de vredesprotes-
ten; hun moeders die 
hebben moeten vech-
ten voor een oplei-
ding en een plaatsje 
op de arbeidsmarkt 
en hun grootmoeders, 
eeuwelingen gehard 

door een wereldoorlog en barre 
levensomstandigheden. 
Gerontoloog Christel Geerts en col-
lega-wetenschappers geven een 

openhartige inkijk in de 
wereld, hoofden, licha-

men en gevoelens van vrouwen van 
50-plus. Zo zijn ze met een lager 
inkomen en minder pensioenrech-
ten kwetsbaarder dan hun manne-
lijke leeftijdsgenoten. De verhalen 
in de familieportretten illustreren 
het wetenschappelijke kader en to-
nen dat het om een sterk geslacht 
gaat. Want ondanks het feit dat de 
vrouwelijke vijftigplussers minder 
kansen kregen dan hun mannelij-
ke leeftijdsgenoten, hebben ze een 
hecht sociaal netwerk en geven ze 
blijk van bijzonder veel veerkracht. 
Al bij al voelen ze zich beter in hun 
vel dan toen ze jonger waren.

dossier 

Belastingen
Na onze oproep in de derde Radeis van 2020 stuurden enkele kame
raden ons enige tijd geleden hun rijksregisternummer om de belas
tinginning door de Overheid te controleren. We hebben een algemene 
reactie ontvangen van de Federale Pensioendienst, de volgende 
typedossiers kunnen onderscheiden worden:

 — De meeste vragen die binnen-
komen bij de pensioendienst 
hebben te maken met een plotse 
terugbetaling van een aanzien-
lijke som tot soms 600 euro 
(vaak van personen die vorig jaar 
nog terugkregen). Dit gaat om 
gepensioneerden die in 2019 een 
pensioenverhoging ontvingen. 
Daardoor wordt de belastingvrij-
stelling overschreden (valt dus 
weg) die geldt voor inkomsten 
die exclusief bestaan uit pen-
sioenen en tot een maximaal 
inkomstenbedrag.

 — Andere vragen hadden te maken 
met de betaling van gemengde 
dossiers (ambtenaren, werk-
nemers). Gedurende een deel 

van het jaar 2019 werd er bij 
bepaalde dossiers te weinig 
bedrijfsvoorheffing ingehouden 
waardoor de gepensioneerde op 
de eindafrekening moest bijbeta-
len. Andersom waren er dossiers 
waarbij gepensioneerden te veel 
bedrijfsvoorheffing moesten 
betalen en daardoor plots min-
der pensioen kregen. De reden 
hiervoor heeft te maken met de 
overname van ambtenarenpen-
sioenen in Theseos op 1 januari 
2019 (systeem voor werknemers).

 — Tot slot een derde reden: In de 
vereenvoudigde aangiftes zijn 
er veel fouten gemaakt en dat 
was duidelijk te merken in de 
media: aantal personen ten laste, 

leningen, handicap, ... Individu-
ele dossiers kunnen daardoor 
een hogere belastingaanslag 
ontvangen.

Uiteraard zijn dit geen concrete 
antwoorden op individuele dossiers. 

Kijk zeker even op je definitieve 
aanslagbiljet naar de tweede pagi-
na waar staat: hebt u vragen over 
uw aanslagbiljet? Daar vindt je 
het nummer van het contactcen-
ter. Vermeld bij het contact met 
het contactcenter het artikelnum-
mer (bovenaan het aanslagbiljet) 
en je nationaal nummer (bovenaan 
het aanslagbiljet). Vraag zeker om 
je dossier na te kijken op de belas-
tingvrijstelling en of deze voor jou 
overschreden is.

Heb je nog vragen? Stuur een mail-
tje naar info@abvvsenioren.be

& meer
Over wifty’s en granny’s

50
meisjes 

van

Christel 
Geerts (red.)

ASP

Hoe verouder je als vrouw? Maar ook, hoe verouder je als vrouw in 
een samenleving die gericht is op jeugdigheid en uiterlijk vertoon? 
Welke maatschappelijke barrières kom je tegen en welke plaats 
heb je nog in de samenleving? Dit boek geeft meisjes van om en 
bij 50 jaar en meer een forum. In drie familieportretten laten de 
auteurs drie generaties aan het woord, de kleindochters van onge
veer 50, de moeders en de grootmoeders. 
 
meisjes van 50 & meer geeft een openhartige en wetenschap
pelijke inkijk in de wereld, hoofden, lichamen en gevoelens van 
vrouwen van 50plus. De verhalen in de familieportretten illustreren 
het wetenschappelijke kader dat door de experten geboden wordt.

Christel Geerts, onder wiens leiding dit 
boek werd samengesteld, is professor in de 
Gerontologie (VUB) en biedt counseling 
en vorming rond ouderenzorg. Eerder ver
scheen van haar Geheugensteuntjes. Tips en 
technieken tegen het alledaags vergeten.

Werkten mee aan dit boek: Caroline Andries, Axelle Costenoble, Patricia De 
Vriendt, Ellen Gorus, Leen Heylen, Terry Horckmans, Els Messelis, Tony Mets, 
Mie Moerenhout, Rose Njemini, Nathalie Sluyts, Petra Van pellicom

C
hristel G

eerts (red.)
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www.aspeditions.be

In samenwerking met:

GEERTS_Meisjes_OMSLAG_03.indd   1GEERTS_Meisjes_OMSLAG_03.indd   1 16-11-20   15:2616-11-20   15:26

MEISJES VAN 50 is uitgegeven door Aspeditions (www.aspedi-
tions.be/nl) in samenwerking met Zij-kant (www.zij-kant.be). Het 
boek kan besteld worden via info@zij-kant.be. ABVV-leden kunnen 
het boek met een korting aankopen (€15 ipv €18,95). Om recht te 
hebben op de korting geef je je lidnummer door.
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WIST JE DAT…

… SLAKKEN een winterslaap 
houden? Als het kouder wordt 
en de hoeveelheid licht neemt 
af, gaan de slakken op zoek naar 
een veilig plekje om de winter 
door te brengen. Huisjesslakken 
graven zich in met hun mond 
naar boven of zetten zich vast 
op een glad oppervlak. De slak 
trekt zich dan diep in zijn huisje 

terug en sluit de ‘deur’ met een 
dikke laag van slijm en modder 
dat keihard wordt. Zo kunnen ze 
ongestoord slapen en kunnen ze 
niet bevriezen of uitdrogen. Hun 
hartslag, ademhaling en andere 
processen vertragen gedurende 
3-4 maanden. Afhankelijk van de 
soort houden ze hun winterslaap 
alleen of in groep. 

… DE EERSTE WEBCAM een koffiepot in de gaten 
hield? De bewuste koffiepot stond in de Trojan 
Room (de koffiekamer) van een groot computer-
lab van de Universiteit van Cambridge. Het was 
een eindje wandelen voor de medewerkers en de 
frustraties liepen hoog op als ze bij aankomst in 
de koffiekamer ontdekten dat de pot leeg was. 
De computerwetenschappers zetten daarop een 
camera op de koffiepot. In 1993 gingen de eer-
ste beelden van de webcam online. Ze toonden 
in 3 beelden per minuut de status van de kof-
fiepot. De camera bleef tot 22 augustus 2001 
online, miljoenen mensen hadden intussen de 
livestream bekeken. Wie de koffiepot nu nog wil 
bewonderen moet daarvoor naar het Deutsches 
Technikmuseum in Berlijn, waar hij sinds 2015 in 
de collectie is opgenomen.

… vrouwen met EEN LAGERE STEM 
spreken dan vroeger? De University 
of South Australia analyseerde opna-
mes van vrouwenstemmen uit 1945 
en vergeleek die met opnames van 
de vroege jaren 90. De frequentie 
van de stemmen is gemiddeld met 
23 Hz gedaald. De hypothese van 
de wetenschappers is dat vrouwen 
bewust een diepere stem gebrui-
ken om sterker en dominanter over 
te komen. Die sterke stem hebben 

vrouwen nodig in de steeds hogere 
posities die ze bekleden in de maat-
schappij. Je stem laten zakken om 
macht uit te drukken komt ook voor 
bij primaten. Ze drukken daarmee 
uit dat ze klaar zijn om te vechten of 
hun bezit te beschermen. Ook Mar-
garet Tatcher gebruikte haar stem 
om indruk te maken. Met de hulp van 
een stemcoach wist ze haar grond-
toon door de jaren heen te laten zak-
ken met 60 Hz!

Als je een fles CHAMPAGNE hebt die onlangs 
plat is gegaan, laat er dan een rozijn in vallen. 
Het koolzuurgas dat in de fles is achtergeble-
ven, zal zich vastklampen aan alle groeven in de 
rozijn en weer loslaten in de vloeistof, waardoor 
deze weer gaat borrelen.

… onze seniorenmedewerker 
AYOUBI BENALI een andere 
uitdaging heeft gevonden bij 
de studiedienst van het Vlaams 
ABVV? We willen hem bedan-
ken voor zijn oprechte inzet 
en wensen hem veel geluk in 
zijn nieuwe functie. Ondertus-
sen smeden wij plannen voor 
de toekomst en kijken er naar 
uit om een nieuwe ABVV seni-
orenmedewerker te kunnen 
verwelkomen.
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SCHAFTTIJD

ingrediënten voor vier

 — 600gr lamsschouder of nek in 
stukken, 

 — 1 dikke wortel
 — 1 raapje
 — 1 grote pastinaak
 — 1 grote ajuin
 — 3 tenen look (of zelfs meer)
 — 1 soeplepel bloem
 — kruidentuiltje
 — peper en zout
 — boter of olijfolie

Lamsnavarin
Lam of zelfs schaap stond lang niet op onze lijst 
van dagelijkse kost. Maar des te meer bij onze 
buren. In Frankrijk en al zeker in GrootBritannië 
was goedkoop schapenvlees een puik maal voor de 
werkman. Een stevige winterse stoofpot gegaard 
met wortels en aardappelen die alleen maar lekker
der wordt als er een nacht is over gegaan. 
Navarin komt van het Franse woord navet, wortel dus,  
het basisingrediënt van deze stoofpot.

bereiding

 — Pel de ui en hak grof. Schil de wortel,  pastinaak en 
het raapje en hak in grove stukken;

 — Laat in een stoofpot met dikke bodem de boter 
smelten. Braadt de stukken vlees aan in de boter 
(of olijfolie). Let op dat de boter (of olijfolie) niet 
verbrandt;

 — Hou het aangebraden vlees even apart;
 — Stoof de ajuin glazig. Voeg er de geplette en 
gehakte look bij samen met de groenten, laat even 
stoven. Voeg dan het vlees erbij;

 — Bestrooi alles met de bloem, meng goed en voeg 
er warm water (of groentebouillon) bij tot alles 
net onder staat. Kruid met peper, zout en het 
kruidentuiltje;

 — Laat zachtjes pruttelen of zet de stoofpot afgedekt 
in een voorverwarmde oven op 175°;

 — Proef na een uur of het vlees boterzacht gegaard is. 
Kruid de navarin af naar smaak met peper en zout;

 — Serveer in diepe borden en strooi er een beetje 
versnipperde peterselie over. 

wat eten we erbij…
 — Je kan er aardappelen bij opdienen maar ook cous-
cous, rijst of groene linzen en zelfs dikke sneden 
brood. 

wist je dat…
Je past voor deze stoofpot de 
groenten aan volgens het seizoen. 
Jonge wortels en erwtjes in de lente. 
Groene boontjes in de zomer, wortels 
of zelfs pompoen in de winter. 
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1. Met de oplossing van dit kruiswoordraad-
sel kan je het boek ‘Meisjes van 50 en 
meer’ winnen. Er bestaat een specifieke 
Engelse term voor vrouwen boven de 50 
(women over fifty), welke?

2. Onze seniorenmedewerker Ayoubi heeft 
een andere uitdaging gevonden bij de 
studiedienst van het Vlaams ABVV.  
Wat is zijn achternaam? (tip: je vind zijn 
naam in de vorige Radeis die je ook kan 
nalezen op www.abvvsenioren.be)

3. De eerste webcam hield een koffiepot in 
een universiteit in de gaten. In welke stad 
was dit?

4. In het artikel over de campagne van de 
Vlaamse Ouderenraad ‘Kopzorgen ver-
dienen zorg’ laten we Martine aan het 
woord. Zij werkt bij Tele-onthaal als…

5. Dit project was het initiatief van een vijf-
tal organisaties en wordt ondertussen 
gesteund door meer dan 30 middenvel-
dorganisaties en 40 academici.

6. De oplossing van het ‘Rood Kruiswoord’ 
in de vorige editie van de Radeis. 

7. In dit boek roept Patrick Deboosere de 
politiek op om opnieuw te vertrekken 
vanuit de noden van de mensen. De titel 
van het boek is Lang leve de…

8. Om psychische problemen bij ouderen 
zichtbaar te maken werd de campagne 
Kopzorgen verdienen zorg gelanceerd. 
ABVV Senioren is partner van deze cam-
pagne, maar van wie gaat ze uit?

ROOD KRUISWOORD

STUUR JE OPLOSSING NAAR: info@abvvsenioren.be 
of ABVV Senioren, Hoogstraat 42, 1000 Brussel en 
win een exemplaar van het boek MEISJES VAN 50 EN 
MEER van Christel Geerts, lees er meer over op pg 6. 
De winnaar wordt met een onschuldige hand getrokken 
uit de inzendingen en wordt persoonlijk verwittigd. Deel-
nemen kan t/m 26/02/2021 tot 23 uur 59. ABVV Senioren 
streeft ernaar om op een wettelijke en correcte manier 
om te gaan met jouw persoonsgegevens.

VERA uit Oostende is de winnaar van de wedstrijd 
in Radeis nummer 3 van 2020. Ze vond het juiste 
antwoord armoede. Een onschuldige hand trok 
haar naam uit de pot. Ze wint een MUSEUMPAS. 
Proficiat!

De oude Bailey-brug over het kanaal Herentals-Bochel. 
Een halte in onze rondrit Anders Bekeken in de Kempen.

Benieuwd naar het Anders Bekeken wandelaanbod van 
Linx+? Ontdek het op www.linxplus.be

© LINX+/NADIA MARKET
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Jeanpierre & Yvonne
Of we hulp krijgen uit onverwachte hoek? 
Eigenlijk is het bij ons wat de omgekeerde 
wereld. We kennen zelf enkele alleenstaan-
den en hebben onze knuffelcontacten hier-
op afgestemd. We drinken dan soms een 

koffietje in de tuin en 
op die manier hebben 
deze mensen toch ook 
nog wat sociaal con-
tact. We willen niets 

liever dan opnieuw 
meedoen aan de activitei-

ten die jullie organiseren en 
hopen dat we in het komende jaar toch wat 
vooruitgang zien qua wat er wel en niet 
mag. We houden vol!

Oewist?
In deze tijden hebben we het dagelijks over ons fysiek welzijn, meer dan ooit gaat de vraag ‘oewist’ over 
je fysieke toestand. Normaal vind je op deze pagina een interview ihkv Rood Roest Niet. Omdat we ook de 
mentale gezondheid van jullie allemaal belangrijk vinden, belden we enkele van jullie op. Deze pagina is 
dan ook aan al de senioren opgedragen. Hopelijk kunnen deze getuigenissen een hart onder de riem zijn 
voor wie het moeilijk heeft in deze niet evidente tijden.

Marieke 
Mijn zoon is eerder dit jaar ge
storven en ik heb het hier uiter
aard nog zeer moeilijk mee. 
Het valt niet te beschrijven hoe het 
voelt om een kind te verliezen. De 
feestdagen zonder hem tegemoet 
gaan, is iets waar ik niet naar uit-
kijk. Nu door Covid kan je niet eens 
een koffietje gaan drinken. Het 
gebrek aan activiteiten maakt het 
verwerkingsproces enkel moeilij-
ker aangezien je vaak alleen 
met je gedachten zit. 
Gelukkig is mijn vriend 
Frans er om mij te 
steunen. Het is een 
zeer onwerkelijke 
tijd. Als een film! Je 
kan er een heuse ro-
man over schrijven.

Albert
We hebben al veel gewan
deld en ondertussen bab
beltje gedaan (van op vei
lige afstand) met soms 
onbekenden langs het pad. 
Gelukkig is mijn vrouw ook 
thuis, op die ma-
nier kunnen 
we af en toe 
eens ruzie 
maken… 
om het 
dan weer 
mooi bij te 
leggen!

Erwin
Het zijn rare tijden, we hebben de 
kinderen niet veel gezien en we mis
sen de uitstapjes met de senioren en 
optredens in het cultureel centrum. 
We leggen ons erbij neer dat we echte 
huisduiven geworden zijn. Onze dochter werkt 
in de zorg, we nemen geen risico’s! We hebben leren 
chatten met MSN en video calls, zo blijven we mee met 
de tijd. Het zijn ook gevaarlijke tijden voor de lijn, mijn 
vrouw kookt graag en lekker!

Wasil
Onze kinderen hebben voor deze 
adventtijd iets bedacht om zo 
toch dichter samen te zijn. ”Een 
adventskalender voor onze ou-
ders”. Zo heeft ieder kind, klein-
kind en aangetrouwde een pakje 

gemaakt. Iets zelfgemaakt, iets 
gekocht en voor iedere dag 
een pakje. Op ieder pakje 
staat dan ook de kalender-
dag vermeld met een leuke 
spreuk erbij. Alles is naar hier 

gebracht en onder de kerst-
boom gelegd. We nemen er ie-

dere dag een foto van en sturen 
het zo door naar onze kinderen 
in onze whatsapp groep. We heb-
ben ondertussen leren skypen en 
whatsappen. Het is fijn 
dat we elkaar kunnen 
zien en horen op het 
scherm. 

Leon 
Het moeilijkste in deze 
periode is onze sociale 
contacten want we zijn 
geen mensen die je zo
maar kunt opsluiten, in de 
zomer kun je naar buiten in 
de tuin maar nu in deze donke
re dagen valt het wel zwaar. We 
missen vooral de activiteiten van 
Linx+, de wandelingen, kaas en 
wijn avond en natuurlijk nu in deze 
periode de Kerstmarkten. Nu 
maar hopen op betere tijden 
en hopelijk zien we elkaar snel 
terug!
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Bernard
Op zich heb ik geen of weinig moeilijkheden in deze co
rona tijden. Nu het alleen wonen maakt het soms wel 
moeilijk, het vereenzamen. Het niet iets kunnen gaan drin-
ken of eten is echt niet plezant. Maar ondanks de Corona 
proberen we toch wekelijks ergens te gaan wandelen. Dit 
doen we in kleine groepjes van 4 personen. Iedereen die 
mee wandelt weet wat de corona maatregelen zijn en we 
kijken er ook op toe, dat we ons eraan houden. Het is ook 
een uitlaatpunt om elke week naar uit te kijken. Via de 

whatsapp, iets nieuw voor mij, weten de groep-
jes waar we gaan wandelen. De verhalen 

die je daar soms hoort, dat mensen zich 
echt letterlijk opsluiten in hun eigen 
huis, bezorgt mij toch zorgen.

Caroline
We zijn tijdens het corona tijdperk trotse groot
ouders geworden! We zijn op pensioen, dus daar 
hebben we weinig of geen kopzorgen over. Ik raad 
de senioren aan om veel buiten te komen, om zo 

het kopje leeg maken in de natuur. Ui-
teraard mis ik het sociaal contact, 

gelukkig is mijn man ook thuis. 
Maar de vrienden en kennissen 
mis ik. 

Aline en Willy
Via telefoon hebben wij regelmatig 
“coronaproof” contact met onze kinde
ren, kleinkinderen en andere familieleden maar 
het is nooit hetzelfde dan voor corona. Een klein-

kind een dikke knuffel geven zit er voorlopig niet 
in. Verstaanbaar gezien de situatie maar 

toch zeer vervelend. Wij houden ons zo 
veel mogelijk aan de coronaregels maar 
het doet wel pijn als je ziet dat sommi-
ge mensen dat absoluut niet doen. Wij 
missen de seniorenwerking, de leuke 
uitstappen, het jaarlijkse etentje en het 

gezellig samenzijn. Wij hopen dat het in 
de loop van volgend jaar opnieuw mogelijk 

zal zijn om iets te organiseren. Fingers crossed!

Maria
Ik voel me heel slecht. Ik ben op een leeftijd dat wanneer 
iemand me besmet, ik een grote kans heb om te ster-
ven. Ik had nooit gedacht dat het zo slecht zou gaan, ze-
ker nu niet. Ze zagen tijdens de eerste golf al hoe slecht 
het kon gaan. Ik had nooit gedacht dat er zoiets extreem 
zou gebeuren. Ik ben geboren in 1944 en hoorde mijn ou-
ders praten over de oorlog en hoopte dat ik nooit zoiets 
zou moeten meemaken, maar denk dat dit nog slechter 
is. Je kan met niemand afspreken, je bent volledig geïso-
leerd en ik denk dat dit tijdens de oorlog 
niet zo was. Je ziet zelfs je dichte fami-
lie niet meer. Ik zie bijvoorbeeld mijn 
zus en zoon zeer weinig of eigenlijk 
niet meer. Ik denk dat eenmaal dat 
er een vaccin zal zijn het normale le-
ven kan hervat worden. Hoop ik toch. 
De samenleving verandert constant, 
maar ik denk niet dat dit iets funda-
menteel zal veranderen. Ik blijf steeds 
positief.

Viviane
Het zijn wel lange dagen in deze coronacrisis. Elke mor-
gen kuis ik mijn huis en ‘s middags maak ik eten. Eén keer 
per week doe ik -te voet- boodschappen in de buurtwinkel. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden maak ik 
in de namiddag een wandeling in mijn buurt en bij 
slecht weer kijk ik TV of lees ik een boek. Ik ver-
zorg mijn hondje ‘Chanel’ en ben blij met haar ge-

zelschap. ‘s Avonds kijk ik meestal TV. Het is 
spijtig dat alle activiteiten en evenementen 

geannuleerd worden voor een langere 
periode maar ik begrijp dat het nood-
zakelijk is. Ik mis hier vooral de sociale 
contacten. Een babbel, samen iets doen 
zit er momenteel niet in. Ik voel mij niet 

vereenzaamd, maar het is wel leuker als 
je meer mensen kan zien. 
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campagne

Kopzorgen verdienen zorg
Omdat we zeker in deze tijden voor elkaar moeten zorgen en we het 
welzijn van onze senioren hoog in het vaandel dragen, schaart ABVV 
Senioren zich graag als partner achter de campagne ‘Kopzorgen 
verdienen Zorg’ van de Vlaamse Ouderenraad. 

OVER DE CAMPAGNE
De Vlaamse Ouderenraad start 
deze campagne op om psychische 
problemen bij ouderen zichtbaar 
te maken. Op latere leeftijd wor-
den we steeds vaker geconfron-
teerd met verlies, overbelasting 
door langdurige mantelzorg, licha-
melijk of cognitieve achteruitgang 
enz. Daarmee omgaan is niet al-
tijd evident. Tot voor kort hadden 
we te maken met een leeftijdsdis-
criminatie voor de terugbetaling 
van psychische zorg bij 65 plussers. 
Hoewel die leeftijdsdiscriminatie is 

weggewerkt, blijft het beleid ontoe-
reikend en de drempel vaak te hoog. 
De Vlaamse Ouderenraad vindt het 
hoog tijd om psychische problemen 
bij ouderen bespreekbaar te ma-
ken. De noden zijn hoog, de cijfers 
liegen er niet om en de hulp is op 
dit moment ontoereikend.

TABOE DOORBREKEN
Voor velen hakt de coronacrisis er 
dik in, zo konden we ook lezen op 
de fotopagina. Er zijn geen activi-
teiten meer om aan deel te nemen, 
het bezoek van/aan de kleinkinde-

ren staat op een laag pitje. En dan 
zijn er natuurlijk de senioren die 
niet mee zijn in de digitale wereld, 
voor hen is het isolement nog gro-
ter en loert de eenzaamheid achter 
de hoek. 

Met de campagne wil de Vlaams 
Ouderenraad kopzorgen zichtbaar 
maken. Op de campagnewebsite 
www.kopzorgen.be vind je onder 
andere getuigenissen en inter-
views, onderzoek en podcasts die 

een hart onder de riem willen bie-
den aan ieder die het moeilijk heeft. 
Iedereen die van ver of dichtbij te 
maken heeft met psychische pro-
blemen komt aan bod: van oude-
ren en hun omgeving tot professio-
nals op het terrein. Op deze manier 
wordt een stem gegeven aan ieder 
die met mentaal welzijn te maken 
heeft. Bedoeling is om op termijn 
de verhalen, inzichten en signa-
len te bundelen in niet mis te ver-
stane beleidsvoorstellen zowel op 
vlak van preventie als qua zorg en 
ondersteuning.

Ons viel het verhaal van Marti-
ne (70) op. Zij is vrijwilligster bij 
 Tele-onthaal. De organisatie signa-
leert een significante stijging van 
ouderen die voor het eerst bellen 
op zoek naar een luisterend oor (in 
april 2020 was 30,4% van alle nieu-
we oproepers 60-plusser). 

MARTINE: “Soms vraagt een bel-
ler of ik even tijd heb. Alles moet 
vandaag de dag namelijk snel ge-
beuren en tijd om je verhaal te 
doen, is er vaak niet meer.  
Tele-Onthaal geeft mensen die 
tijd, dag en nacht. Zij krijgen de 
ruimte om een moeilijk of pijn-
lijk verhaal, anoniem, kwijt te 
kunnen. Wetende dat er aan 
de andere kant iemand luis-
tert, steunt en mee zoekt.”

Het hele interview met Martine lees 
je op de website: 
www.kopzorgen.be

Tijd maken voor elkaar, een luiste-
rend oor bieden, dat is wat we zelf 
al kunnen doen. Hoe het beleid hier-
mee aan de slag moet, wordt verder 
uitgezocht in deze campagne. 
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ABVV Senioren streeft ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met jouw persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die we verzamelen 
over jouw persoon. Je ontvangt deze Radeis als abonnee uit ons adressenbestand. Indien je dit in de toekomst niet meer 
wenst, kan je ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via info@abvvsenioren.be of ABVV Senioren t.a.v. Dorien Deloof, 
Hoogstraat 42, 1000 Brussel.


