
NOODZAKELIJKE SCHAKEL IN EEN 
SAMENLEVING ONDER DRUK ?
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edito

Kameraden,

Vandaag is het 6 december. 
De dag van de Sint. Maar ook 
en vooral de dag van onze ac-
tie in gemeenschappelijk front 
om twee belangrijke dossiers 
op de tafel te leggen: enerzijds 
het belang van onze syndica-

le rechten en vrijheden, anderzijds de vermaledij-
de Loonwet van 1996 die de vrije onderhandelingen 
verhindert en al 25 jaar een loonnorm oplegt.

Op de dag van de Sint hebben we ons punt ge-
maakt over het feit dat onze koopkracht niet uit de 
lucht komt vallen. Stijgende inflatie, stijgende ener-
gieprijzen… onze koopkracht gaat er snel op achter-
uit. Om daar tegen te kunnen protesteren hebben 
we nood aan respect voor onze syndicale rechten 
en vrijheden. Actievoeren is een internationaal er-
kend grondrecht.

Het recht op actievoeren en sterke vakbonden zijn 
essentieel voor een goed werkende democratie, die 
de organisatie van een sterke tegenmacht mogelijk 
maakt. Geen tegenmacht zonder syndicale vrijheid.

Met enkele duizenden hebben we vandaag ons 
punt gemaakt. En het is nog niet gedaan. Er werden 
ondertussen al enkele vakbondsverantwoordelijken 
en militanten van het ABVV strafrechterlijk veroor-
deeld omwille van hun syndicale actie. Dàt is onaan-
vaardbaar. Onze acties lopen dus ook de volgende 
maanden verder. Immers, als syndicalisten kunnen 
vervolgd worden, dan ook actievoerende senioren, 
klimaatjongeren of anderen…

In deze coronatijden met opnieuw verstrengde 
maatregelen staan we inmiddels voor alweer een 
nieuw jaareinde.

Ik wens jullie allen een solidair en gezond 2022. 
Hou het veilig en gezond. We zijn nog niet uit de ge-
varenzone. Volhouden is de boodschap!

Veel leesplezier.

Caroline Copers 
Algemeen Secretaris Vlaams ABVV

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.
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dossier

Onze buurten, dichterbij dan ooit
De nabijheid van diensten is een onderwerp dat opnieuw veel aan
dacht krijgt in het maatschappelijke debat. Dat is op het eerste zicht 
zeer positief. Hulp en zorg zo dicht mogelijk in de buurt organiseren 
kan een grote meerwaarde bieden voor de zorgbehoevende: men kan 
langer thuis wonen, de hulp en de zorg komt naar de mensen toe 
(preventief beleid), enzovoort.

Maar de discussie in Vlaanderen 
is niet nieuw en het is nodig om 
vandaag niet dezelfde denkfouten 
te maken als in het verleden. Het 
wordt tijd om zorgzame buurten 
structureel te verankeren als on-
derdeel van gericht lokaal sociaal 
beleid met Vlaamse ondersteuning 
en doelstellingen. Eén van de pun-
ten waar wij nu voor vrezen is dat 
er té thematisch gewerkt wordt. Zo 
kan het zijn dat er een buurtpro-
ject start met een hoofdfocus op 
dementie. Die insteek kan ertoe lei-
den dat de aandacht voor even be-
langrijke aspecten zoals armoede 
verloren dreigt te gaan. Buurtpro-
jecten hebben een groot potenti-
eel om een diverse groep mensen 
te bereiken, ook zij die moeilijk hun 
weg vinden naar hulp. 

ZORGZAME BUURTEN
Onder Jo Vandeurzen kreeg het 

concept van zorgzame buurten een 
meer concrete vorm. Dit onder an-
dere in de vorm van een inspiratie-
nota (2018). De nota maakte de vol-
gende analyse: 

‘Buurten zijn het speelveld van 
sociale innovaties geworden. Waar 
het beleid zich in het verleden voor-
al op achtergestelde buurten richt-
te, zien we nu ook aandacht voor 
de buurt en het leven in de buurt 
in het algemeen. Er is meer aan-
dacht voor de bijzondere noden 
van bewoners in elke levensfase en 
van bewoners met een kwetsbaar-
heid of beperking die extra onder-
steuning nodig hebben bij hun da-
gelijkse bezigheden, maar ook bij 
hun participatie aan het sociale en 
culturele leven. Het gaat om een 
heroriëntatie van het denken over 
buurten en samenlevingen, over de 
manier waarop we zorg en voorzie-

ningen moeten organiseren en over 
hoe maatschappelijke problemen 
samen met burgers aangepakt kun-
nen worden.’

Met die analyse is de verschui-
ving van de focus van zorg en an-
dere voorzieningen naar het buurt-
niveau onvermijdelijk. Het is een 
visie die sterk tegemoetkomt aan 
het verlangen van velen om zo lang 
mogelijk in het eigen huis of in de 
vertrouwde buurt te blijven wonen. 

ZORGZAME BUURTEN VANDAAG
In het najaar van 2021 lanceerde 

Vlaams minister van Welzijn, Volks-
gezondheid, Gezin en Armoede-
bestrijding, Wouter Beke, een pro-
jectoproep gericht op welzijns- en 
zorgorganisaties, zorgraden en lo-
kale besturen. Zij kunnen een finan-
ciële impuls én een intensieve be-
geleiding krijgen voor hun project 
rond zorgzame buurten.

De visie bouwt verder op de fo-
cus op het buurtniveau. Zorgza-
me buurten moeten een onmisbaar 
puzzelstuk vormen op weg naar 
een geïntegreerde zorg waarbij ie-
ders levensdoelen centraal staan. 
De Vlaamse overheid zal samen 
met het welzijns- en zorgterrein en 
de lokale besturen inzetten op drie 
pijlers: (1) Participatie van de buurt 
en inclusie. (2) Het verbinden van 
informele en formele zorg. (3) In-
tersectorale samenwerking tussen 
welzijns- en zorgpartners en part-
ners uit andere domeinen in een 
netwerk dat gericht is op preven-
tie, gezondheidsbevordering en 
het verlenen van integrale zorg en 
ondersteuning met een focus op 
levenskwaliteit

DENK ARMOEDE EN MANTEL
ZORGERS NIET WEG

De inspiratienota van Vandeur-
zen geeft aan dat de focus ver-
schuift van zogenoemde achter-
gestelde buurten naar het leven 
in de buurt in het algemeen. Deze 
veralgemening kan tot gevolg heb-
ben dat het aspect armoede meer 
en meer verdwijnt uit het concept 
‘zorgzame buurten’ en dat zien we 
nu ook in de nieuwe oproep rond 
zorgzame buurten. De socialisti-
sche mutualiteit toonde eerder al 
aan dat medicatie zoals antidepres-
siva en opnames in het psychiatri-
sche ziekenhuis toenemen naar-
mate inkomens dalen. Mensen met 
een ernstige psychiatrische aan-
doening leven vaak in armoede, 
soms zelfs over generaties heen. 
Hun ziektebeeld bemoeilijkt het 
functioneren op de werkvloer waar-
door ze terugvallen op een vervan-
gingsuitkering.

De focus op de buurt gaat ook 
voorbij aan de grenzen van man-
telzorg. Vermaatschappelijking van 
de zorg heeft mooie intenties maar 
er zit echter ook een duidelijke te-
genspraak in. Meer dan 600.000 
mantelzorgers zetten zich op dit 
moment al in om hun medemens 
te helpen. Hoe realistisch is het om 
te verwachten dat er vele malen dit 
sociaal kapitaal voorhanden is in de 
buurt? Dat lijkt met de druk op de 
hardwerkende beroepsbevolking 
eerder een droomscenario.

Als het concept ‘zorgzame buur-
ten’ verder wordt uitgerold is het 
essentieel dat men in eerste instan-
tie investeert in professionele zorg-
verlening, zowel in de thuiszorg als 
in de residentiële voorzieningen. 
Mantelzorg moet een keuze zijn en 
mag niet het gevolg zijn van een 
gebrek aan professionele zorgver-
lening. Zorgvoorzieningen zullen 
in de toekomst een rol blijven spe-
len al is het maar omdat daar vaak 
veel kennis en ervaring van profes-
sionals samenkomt en omdat men-
sen niet eeuwig thuis blijven wonen.
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interview

Buurtpensioen
Een Brussels project dat helpende handen verbindt 
In 2013 werd het Buurtpensioen als pilootproject gelanceerd door 
het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg (WWZ). Vanaf 1 januari 2022 
is het een zelfstandige organisatie. We gingen in gesprek met de 
coördinator KATRIEN VERVOORT om te weten te komen welke rol een 
project als Buurtpensioen kan spelen voor senioren. 

BUURTPENSIOEN? 
Buurtpensioen is een project dat 
zorgzame buurten wil realiseren 
via een lokaal netwerk van buren 
die elkaar helpen. Buurtpensioen 
is de overkoepelende organisatie 
van de verschillende deelwerkin-
gen die antennes genoemd worden. 
Het wordt getrokken door een klein 
team van in 4 deeltijdse medewer-
kers en drie stagiaires, aangevuld 
met een sterke vrijwilligersgroep. 
Deelnemers aan het project zijn 
vooral 65-plussers maar een be-
langrijk en groeiend deel zijn jonge-
ren. Inzetten op intergenerationele 
solidariteit is één van de doelstel-
lingen van het project.

ONTSTAAN VAN HET PROJECT
Het project werd in 2013 gelan-

ceerd als pilootproject door het 
Kenniscentrum WWZ, met een 
Dienstencentrum als één van de 
eerste trekkende partners. Loka-
le partners spelen een belangrij-
ke rol in de uitbouw van het net-
werk. Dat gaat van buurthuizen, 
tot lokale dienstencentra, gemeen-
schapscentra, wijkgezondheidscen-
tra, OCMW’s en gemeentes. Het is 
echt een verhaal van wijkwerken 
en lokaal aanwezig zijn. Stapsge-
wijs groeide het Buurtpensioen tot 
11 ‘antennes’ die elk een lokaal net-
werk omvatten. Het BuurtPensioen 
telt vandaag bij benadering 700 
deelnemers. 60% is ouder dan 65 
jaar, één derde van de deelnemers 
is ouder dan 75 jaar. Onder de deel-
nemers zijn er echter ook heel wat 
jongere deelnemers (studenten, ac-
tieve leeftijd,…).

Origineel stond er een pun-
tensysteem centraal dat bijhoudt 
(per kwartier) hoe lang er hulp ge-
boden wordt. Op die manier kan je 

deze tijd later inzetten om later zelf 
hulp te vragen. Zo legt Het Buurt-
Pensioen de basis voor een blijven-
de solidariteit. Het is meteen ook 
een alternatieve vorm van pen-
sioensparen. Dit puntensysteem 
wordt momenteel niet strikt toege-
past. Wel staat de wederkerigheid 
in het project centraal. Iedereen 
wordt aangemoedigd om ook iets 
bij te dragen aan het netwerk, hoe 
klein dit soms ook kan zijn. Op deze 
manier probeert het BuurtPensi-
oen mensen te versterken in hun 
autonomie. 

Het kan zo bijvoorbeeld zijn dat 

een senior belt met een student tij-
dens de blokperiode of gaat wande-
len met iemand die dat alleen niet 
graag doet. Omgekeerd kan een 
student helpen om grote inkopen 
te doen en zware lasten te dragen. 

In elke wijk zijn er wekelijkse per-
manenties en maandelijkse ont-
moetingen. De lokale antennes or-
ganiseren daarbuiten ook andere 

gezamenlijke activiteiten. Bijvoor-
beeld een wandeling of een thea-
tervoorstelling. De activiteiten zijn 
altijd op elke manier zo toeganke-
lijk mogelijk. 

Eén keer per jaar is er een acti-
viteit om mensen van de verschil-
lende deelwerkingen bij elkaar te 
brengen. Vaak is dit een wandeling, 
en voor wie minder mobiel is wordt 
er een Toek Toek voorzien. Het zijn 
altijd druk bezochte activiteiten 
met een grote diversiteit aan men-
sen. Het BuurtPensioen zet ook in 
op bewustmakingsacties. Zo deelt 
het op 1 oktober, de internationale 
dag van de oudere, samen met tal 
van vrijwilligers jaarlijks meer dan 
1000 bloemen uit in de Brusselse 
straten, met als boodschap: ‘geef 
deze aan een (eenzame) oudere uit 
jouw buurt’. 

Elke antenne heeft een aantal 
vrijwillige coördinatoren of super-
vrijwilligers. Deze coördinatoren 
krijgen van Buurtpensioen de no-
dige ondersteuning. Om ervarin-
gen uit te wisselen worden er af en 
toe intervisies georganiseerd. Voor 
elke antenne is er ook een professi-
onele begeleider. Die werkt hier on-
geveer één dag per week voor. Dat 
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is nodig omdat het voor vrijwilligers 
soms moeilijk is om alles op zich te 
nemen; bijvoorbeeld doorverwijzin-
gen naar professionele zorg. Dat is 
ook nodig om de algemene coördi-
natie van de antenne te behouden, 
en een constante werking te garan-
deren.

Vandaag staat het project op het 
punt om een onafhankelijke VZW 
te worden. Een bicommunautaire 
VZW, want het doelpubliek zijn niet 
enkel Nederlandstaligen. Door de 
Brusselse realiteit werd meertalig-
heid al snel de norm. Nederlands 
en Frans komen het meeste voor 
maar veel mensen hebben een an-
dere moedertaal zoals Arabisch of 
Engels. Als Brussels project moet je 
daar rekening mee houden. 

Corona heeft een enorme boost 
gegeven aan het project, zeker in 
de eerste golf toen alle formele 
hulp wegviel. Heel veel mensen gin-
gen op zoek naar buurthulp: tele-
fooncirkels, stoepbabbels, voedsel-
pakketten,… Bovendien diende een 
nieuwe groep zich aan als vrijwilli-
gers, namelijk ‘de thuiswerkers’. De 
nieuwe gezichten hebben zich al-
tijd nuttig kunnen inzetten, bijvoor-
beeld om mensen naar het vaccina-
tiecentrum te begeleiden. In deze 
vierde golf past het BuurtPensioen 
haar werking opnieuw volledig aan 
om zo goed mogelijk haar deelne-
mers te ondersteunen en geïsoleer-
de ouderen in de wijken te bereiken.

BUITEN BRUSSEL
Buurtpensioen is geen vast pro-

ject dat ergens neerstrijkt en ziel-

tjes wilt winnen. Het is een project 
dat vertrekt vanuit enthousias-
te lokale partners en zich ontwik-
kelt op basis van de behoeften van 
de buurt. Door vanuit de buurt te 
vertrekken en vanuit de noden die 
er aanwezig zijn kan je overal een 
project zoals dit opstarten. Het zou 
dus zeker ook buiten Brussel kun-
nen werken. 

De manier van werken maakt dat 
de dynamiek in elke wijk anders is. 
Vaak is het heel multicultureel. Dat 
is een doelstelling waar veel ande-
re organisaties niet in slagen. Om 
mensen te doen deelnemen moet 
héél lokaal werken. Vandaar ook 
het buurtniveau. Sommige deelne-
mers hebben het moeilijk met verre 
verplaatsingen. Openbaar vervoer 
is vaak te zwaar en telkens een taxi 
nemen is veel te duur. 

In ons doelpubliek verschillen we 
van andere projecten zoals Hoplr. 
Er zijn bij ons heel veel mensen 
die geholpen willen worden. Heel 
wat deelnemers zijn niet of slechts 
beperkt online actief. Ontmoe-
tingsmoment zijn voor ons daarom 
ook vaak gekoppeld aan hulp ver-
lenen. Zo worden digitaliserings-
cursussen gekoppeld aan ontmoe-
tingsmomenten. 

BUURTPENSIOEN ALS 
SCHAKEL NAAST FORMELE EN 
MANTELZORG

Door kleine manieren van hulp te 
stimuleren vult het Buurtpensioen 
een taak in die formele zorg niet 
kan opnemen. Het is een vorm van 
hulp die de formele hulp aanvult of 
zelfs even uitstelt… Een onderzoek 
naar de impact van het BuurtPensi-
oen toont aan dat de autonomie en 
de fysieke- en mentale gezondheid 
van onze deelnemers er op vooruit 
gaat. 

Als mensen zich beter voelen 
kan dit de druk op de zorg verlich-
ten. Mensen die minder kwaaltjes 
hebben hoeven niet zo vaak naar 
de dokter en mensen die men-
taal weerbaarder zijn zullen min-
der snel professionele hulp moeten 
zoeken. Op die manier is het stimu-
leren van het ‘kleine helpen’: gezel-
schap houden, hond uitlaten, pra-
ten,… complementair aan formele 

zorg, en kan er ook een echt part-
nerschap gecreëerd worden. 

Buurtpensioen zorgt er niet al-
leen voor dat mensen langer kun-
nen thuisblijven. Het richt zich ook 
echt op een aangenamere manier 
van langer thuisblijven. Het Buurt-
Pensioen gaat de strijd aan tegen 
eenzaamheid, probeert ouderen 
(opnieuw) in verbinding te stellen 
met de buurt en probeert hen te 
versterken in hun autonomie. Door-
dat de hulp die ouderen zelf kun-
nen bieden in de schijnwerpers 
wordt gezet voelen vele ouderen 
zich opnieuw nuttig. Het BuurtPen-
sioen probeert actief het potenti-
eel van informele hulp te activeren, 
vele mensen willen hun buren wel 
helpen, maar durven het niet voor 
te stellen. We proberen een kader 
te creëren waarin hulpvragen ook 
naar boven komen, heel wat men-
sen durven immers niet om hulp te 
vragen. 

In de toekomst willen we nog 
sterker inzetten op het betrekken 
van mantelzorgers in ons netwerk. 
We merken dat mantelzorgers vaak 
niet alle taken kunnen opnemen en 
dat vrijwillige hulp welkom is om al-
les klaar te krijgen. Het netwerk as-
pect is zeer belangrijk. Vaak kun-
nen mensen nog wel terugvallen 
op één persoon maar ontbreekt het 
aan een grotere groep mensen die 
hulp kan bieden. Op een heel con-
crete manier strijdt het project zo 
ook tegen eenzaamheid. 

EEN POLITIEK VERHAAL 
Als we zien wat ons project kan 

verwezenlijken dan worden we daar 
zeer gelukkig van. Waar we minder 
gelukkig van worden is de onzeke-
re financiële situatie waarin we ons 
bevinden. Projecten zoals Buurt-
pensioen hebben professionele on-
dersteuning nodig om te kunnen 
blijven bestaan. Dit soort van buurt-
werk komt er ook niet vanzelf. De 
ondersteuning en de financiële mid-
delen zijn nodig om het voortbe-
staan en de kwaliteit te garanderen. 

De politieke boodschap is dan 
ook duidelijk. Projectsubsidies zijn 
onvoldoende. Als we echt willen in-
zetten op zorgzame buurten dan is 
structurele financiering nodig. 
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abvv senioren in beweging

Een nieuw hoofdstuk voor  
de seniorenwerking
Op 18 en 19 november vond onze Vormings & planningstweedaagse 
ABVV Senioren editie 2021 plaats in de Floreal te Blankenberge. Kon 
je niet aanwezig zijn of ben je benieuwd hoe het er uit zag? Ga dan 
zeker eens kijken naar ons fotoalbum en filmpje, te vinden op onze 
Facebookpagina  www.facebook.com/AbvvSenioren. De tweedaagse 
had de titel ‘ABVV Senioren in beweging: Een nieuw hoofdstuk voor de 
seniorenwerking’. Bewegingswerk en sociaal wonen stonden centraal. 

2021 was voor de seniorenwer-
king een jaar van de doorstart na 
de stilstand van 2020. Een door-
start die in 2022 een versnel-
ling hoger zal schakelen met een 
sprong richting bewegingswerk. 
Om de sprong in het onbekende te 
begeleiden startten we op de twee-
daagse alvast het gesprek er over. 

In 2022 zal de seniorenwerking 
zich focussen op het thema betaal-
baar wonen, dat tevens één van de 
congresthema’s is van het Vlaams 
ABVV. Voor senioren ligt het thema 
wonen al jaren hoog op de plank; 
zowel de betaalbaarheid van wo-
nen als de aangepaste voorzienin-
gen en mobiliteit in en rond het 
huis. Het thema wonen is ook bran-
dend actueel. Energieprijzen swin-

gen de pan uit, de klimaatplannen 
lijken voor gewone mensen onbe-
taalbaar te worden, het aandeel 
huiseigenaars daalt jaar na jaar en 
ook de huurmarkt is verzadigd.

We zijn er van overtuigd dat we 
ook in deze nieuwe fase zullen kun-
nen bouwen op de inzet, strijdvaar-
digheid en dossierkennis van onze 
senioren.

EEN GOED GEVULD PROGRAMMA
Erik Tamboryn vertelde ons het 

verhaal van de acties tegen de 
nachtvluchten boven de noordrand 
van Brussel. Dat verhaal heeft hij 
neergeschreven in zijn boek ‘Acti-
vist, je hebt gelijk maar hoe krijg je 
gelijk?’.

De trainers van Tractie brachten 
ons heel wat bij over verschillende 
actievormen. Van eenmansacties 
tot juridische acties en waarom je 
het één of het ander zou kiezen. Na 
een theoretische inleiding gingen 
we in groepjes aan de slag om zelf 
een originele actie uit te werken. 

Huurdersplatform VIVAS en de 
Gentse actiegroep Bernadette Blijft 
gaven een toelichting over ouderen 
en sociaal wonen. Bovenop het no-
dige cijfermateriaal bracht woord-
voerder Eric Wilms sterke getuige-
nissen over zijn eigen ervaringen 
als sociale huurder. 

Kortom, we kijken terug op een 
geslaagde editie en maken ons 
klaar voor een nóg boeiender 2022. 

BLIJF JIJ GRAAG OP DE HOOGTE 
VAN DE ACTIES VAN ABVV SENI
OREN? neem dan zeker een kijkje 
op www.abvv-senioren.be en schrijf 
je in op onze nieuwsbrief 
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Er een expo ‘DE STRAAT OP’ geor-
ganiseerd wordt in het Huis Van Alijn 
in Gent? Een stoet, betoging, pride of 
processie. We komen regelmatig samen 
de straat op, ongepland of na een lange 
voorbereiding. In een optocht laat een 
groep van zich horen. Muziek, vlaggen 
en slogans vullen de straten. Borden, 
kledij, maskers, figuren en wagens 
versterken de boodschap. De expo ‘De 
straat op’ belicht optochten in Vlaande-
ren en Brussel, vroeger en nu. Kijk mee 
vanuit het perspectief van organisato-
ren, deelnemers en toeschouwers. Expo 
van 30 oktober tot 8 mei 2022, Huis 
Van Alijn, Kraanlei 65, Gent. Info en tic-
kets: www.huisvanalijn.be

WIST JE DAT…

Je tegenwoordig via één applicatie kunt 
inloggen bij verschillende overheidsdien-
sten en bedrijven? ITSME is een app die 
jou met één gebruikersnaam en wacht-
woord toegang kan geven tot verschil-
lende toepassingen. Je hebt voor de app 
wel een smartphone nodig. Ze is beschik-
baar voor Android en iOS.

De erfbelasting op jouw legaat vanaf 1 juli 2021 herleid is tot 0%? 
Een legaat gaat zo belastingvrij naar een goed doel. Zo kan een 
goed doel nog meer doen met jouw geld. KOM OP TEGEN KANKER 
maakte een gratis gids met 21 veelgestelde vragen over nalaten, tes-
tamenten en schenken. Inclusief de laatste wijzigingen in kader van 
de hervorming van de schenk- en erfbelasting. Meer informatie vind 
je op: komoptegenkanker.be/nalaten

Je het populaire plantje de KERST
STER nog heel lang mooi kunt houden 
nadat je hem gekocht hebt? Zet het 
plantje op een warme plek weg van 
kou en tocht. Geef af en toe een beetje 
water maar overdrijf zeker niet. Na de 
bloei vallen de kleurige schutbladen af 
en verandert de kerstster in een weel-
derige bladplant. Om ervoor te zorgen 
dat de kerstster weer stipt rond de 
feestdagen haar kleurige schutbladen 
ontwikkelt, moet ze eerst minstens 
acht weken lang veertien uur per dag 
in het pikdonker staan.

Er op vrijdag 26 november (Black Fri-
day) een actie plaatsvond in Brussel 
om aandacht te vestigen op de houding 
van AMAZON, de wereldwijde gigant 
in e-commerce. De actie ging uit van 
de Make Amazon Pay-coalitie. Deze 
bestaat uit meer dan 70 vakbonden, 
middenveldorganisaties, milieuactivis-
ten en belastingwaakhonden. Hieronder 
zijn ook UNI Global Union, Progressive 
International, Oxfam, Greenpeace, 350.
org, Tax Justice Network en Amazon 
Workers International.

FO
T

O
: H

U
IS

V
A

N
A

L
IJ

N
/M

IC
H

IE
L

 D
E

V
IJ

V
E

R



RADEIS 4 I 2021  8

SCHAFTTIJD

ingrediënten voor vier

 • stoverij

 — 1 kg schoongemaakte 
varkenswangetjes

 — arachideolie
 — 1 ui
 — 2 boterhammen
 — mosterd
 — 1 flesje donker bier
 — 1 liter bruine fond
 — peper en zout

 • kruidentuiltje

 — 1 takje tijm
 — 1 laurierblaadje
 — 3 peterseliestengels

 • frietjes

Vlaamse stoverij  
van varkenswangetjes
Op de tweedaagse van de ABVV Senioren in Blankenberge stonden 
onder andere varkenswangetjes op het menu. Zin om dit zelf eens 
te maken? Daar kan het volgende schafttijd recept mee helpen. 
Varkenswangetjes hebben de laatste jaren heel wat aan populariteit 
gewonnen. Ze zijn zacht van smaak en je kan er makkelijk een grote 
hoeveelheid van maken. Ideaal voor de feestdagen!

voorbereiding

 — Verhit olie in een grote kookpot met dikke bodem, kruid de varkenswan-
getjes met peper en zout en bak het vlees rondom goudbruin. 

 — Snipper de ui fijn, voeg toe aan het vlees en laat mee bakken op een 
hoog vuur.

 — Blus met het bier. 

 — Voeg de bruine fond, kruidentuiltje en boterhammen ingesmeerd met 
mosterd toe aan het vlees.

 — Breng aan de kook en laat zachtjes sudderen tot de varkenswangetjes 
gaar zijn, ongeveer 2 uur. 

 — Kruid naar eigen smaak af met peper en zout.

 — Schik het vlees op een bord en strooi er de gesnipperde peterselie over.

 — Serveer met frietjes.

wist je dat…
WAAROM BIER BIJ STOVERIJ?
Bier met donkere of zoete mout, een 
dubbel of een tripel, is perfect om 
mee te stoven. In tegenstelling tot 
wijn, waarvan een gerecht een zure 
smaak krijgt, wordt het gerecht door 
bier juist warm van smaak door de 
suikers. Een populair stoverij biertje 
is de Sint Bernardus abt 12. 
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1.  In deze editie van de Radeis ging veel 
aandacht uit naar buurtgerichte zorg. 
Hoe noemen we een plaats waar infor-
matieve, recreatieve en vormende 
activiteiten aangeboden worden? Die 
activiteiten zijn specifiek bedoeld om de 
zelfredzaamheid en het sociale netwerk 
van de deelnemers te versterken. 

2. Veel mensen hadden hun twijfels bij het 
beloofde ‘rijk van de vrijheid’. Op het 
einde van 2020 zorgen onder andere 
varianten van het corona virus dan ook 
voor heel wat nieuwe besmettingen en 
ziekenhuisopnames. Om minder te stig-
matiseren krijgen varianten niet meer 
de naam van het land waar ze als eerste 
opduiken. Hoe kennen we de nieuwe 
Zuid-Afrikaanse variant beter? O…… 

3. Op 24 september trok het ABVV door 
de straten van Brussel. Een duidelijk 
signaal aan politici dat er iets moest 
veranderen aan de zogenaamde ‘wet 
van 96’. Onder welke naam kennen we 
deze wet nog? 

4.  Betogen, vieren of eren, we doen het 
niet alleen in zalen of op pleinen. Vaak 
trekken mensen door de straten om een 
boodschap duidelijk te maken. Op welke 
plek in Gent loopt er momenteel een 
tentoonstelling over dit gebeuren? 

5.  Welke naam heeft de koopjesdag die 
elk jaar plaatsvindt de dag na Thanksgi-
ving Day. De dag ontstond in de Ver-
enigde staten. De meeste werknemers 
hebben dan vrijaf. Het wordt gezien 
als het begin van het seizoen voor de 
kerstaankopen. 

6.  Wist je dat… volgens wetenschappers 
uit de Verenigde Staten de Kerstman 
822 huizen per seconde moet bezoeken 
om alle cadeautjes ter wereld te kunnen 
bezorgen? Dit betekent dat hij 1.046 
kilometer per seconde moet reizen. 
Maar met welk voertuig verplaatst de 
kerstman zich? 

7.  Om meer te weten te komen over het 
project Buurtpensioen gingen we in 
gesprek met Kenniscentrum WWZ. Voor 
wat staat de eerste W van die afkorting 
WWZ? 

8.  Omdat het eindejaar is mogen we best 
eens afsluiten met een cadeautje. Wie 
kennen we beter als Vlaams minister 
van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid 
en Armoedebestrijding. Hij werd op 9 
augustus 1974 geboren in Lommel.

ROOD KRUISWOORD

STUUR JE OPLOSSING NAAR info@abvvsenioren.be  
of ABVV Senioren, Hoogstraat 42, 1000 Brus-
sel en win een VERRASSENDE OXFAM CADEAU
BON. De winnaar wordt met een onschuldige hand 
getrokken uit de inzendingen en wordt persoonlijk 
verwittigd. Deelnemen kan t/m 25/02/2022 tot 23 
uur 59. ABVV Senioren streeft ernaar om op een 
wettelijke en correcte manier om te gaan met jouw 
persoonsgegevens.

CARY uit Deurne is 
de winnaar van de 
wedstrijd in Radeis 
nr. 3 van 2021, deze 
persoon vond het 
juiste antwoord ‘snic-
kers’, een onschul-
dige hand trok deze 
naam uit de pot. Cary 
wint twee VRIJ
KAARTEN VOOR EEN 
NIEUWJAARSCON
CERT VAN SPLUS. 
Proficiat!
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rood roest niet

Verbinden is versterken  
en verdelen is verzwakken
Interview met Pierre Jongeneelen

Hoe heb je de corona periode 
tot nu toe ervaren?
Eigenlijk hebben mijn echtgeno-

te en ik de coronaperiode vrij goed 
verwerkt. Dat komt vooral door 
onze actieve en sportieve levens-
wijze. Wij zijn van bij de eerste lock-
down veel gaan wandelen in de na-
tuurgebieden rond de Kalmthoutse 
heide. Tijdens de zomerperiode 
trokken we er regelmatig op uit met 
de fiets. Het aantal contacten ver-
minderde wel, of beter gezegd, was 
veel minder intensief, veelal ver-
liepen die langs de telefoon of per 
mail. 

Wij deden de boodschappen en 
de administratie voor mijn vader 
en schoonouders, waarvoor we ook 
mantelzorger zijn. Voor veel men-
sen die een dagje ouder en wat 
minder mobiel zijn was de situatie 
een stuk zwaarder om dragen. Heel 
wat senioren zijn ook niet mee met 
de nieuwe communicatie. Ze be-
schikken niet over een computer of 
een smartphone en hebben daar-
door wat minder voeling met de 
buitenwereld. De dienstverlening 
verloopt bij veel instanties en be-
drijven vooral via die kanalen en zo 
dreigen veel ouderen een beetje uit 
de boot te vallen en kunnen ze hun 
rechten niet optimaal benutten. Als 
er dan geen kinderen of familie zijn 
die dit gemis opvangen, blijven ve-
len een beetje in de kou staan. Se-
nioren hebben evenveel rechten 
als iedereen en het is de taak van 
ABVV senioren om die rechten te 
verdedigen. 

Kom je uit een rood nest?
Ik kom niet uit een rood nest. Bij 

mij is de rode kleur in mijn leven 
er vooral gekomen door mijn werk 
bij de socialistische mutualitei-
ten. Toen ik zes jaar was overleed 
mijn vader en mijn moeder bleef 

op negenentwintigjarige leeftijd al-
leen achter met drie jongens van 
zes, vier en één jaar oud. Dat was 
in 1962 en toen waren de sociale 
voorzieningen nog niet wat ze nu 
zijn. Honger hebben we niet gele-
den maar we hadden het in die pe-
riode niet gemakkelijk. Enkele jaren 
later leerde mijn moeder “onze pa” 
kennen, de situatie verbeterde en 
wij hadden weer een volledig gezin. 
Mijn moeder heeft altijd gevochten 
voor haar kinderen en daar moet ik 
haar enorm voor bewonderen.

Er zijn een paar uitspraken van 
haar die me altijd zullen bijblijven. 

“Een volle buik denkt niet aan een 
lege” en “Heb nooit compassie met 
geen enkele baas want als het er op 
aan komt is er geen enkele baas die 
met U compassie heeft”. Op mijn 
zestien jaar werd ik lid van de ABVV 
kadetten. Zo was ik al vroeg lid van 
de vakbond. Toen ik op twintigja-
rige leeftijd bij de mutualiteit ging 
werken en vooral door drie jaar 
de toenmalige kaderschool bij het 
ABVV Antwerpen te volgen groeide 
mijn sociale en maatschappelijke 

betrokkenheid. Ik heb mijn job al-
tijd graag gedaan. Eerst als bode en 
daarna als loketmedewerker, had ik 
altijd een nauwe band met de le-
den en daardoor voel je ook goed 
aan wat er onder de bevolking leeft. 
Er was ook steeds een goed con-
tact met de dienst maatschappelijk 
werk en de pensioendienst.

Hierdoor kan je tijdig doorscha-
kelen en er mee voor zorgen dat 
mensen, die zich in een moeilijke si-
tuatie bevinden, toch de hulp krij-
gen die nodig is om hun rechten 
te vrijwaren. Verbinden is verster-
ken en verdelen is verzwakken. Nog 
altijd, na zeven jaar gestopt te zijn 
met werken, komen we nog elke 
maand samen met gepensioneer-
de en nog actieve collega’s en we 
zien hier ook mensen van de pensi-
oendienst, de dienst maatschappe-
lijk werk en soms ook collega’s van 
de vakbond.

Kan je ons wat meer vertellen 
over je professionele loopbaan?
Mijn sociaal engagement is er 

vooral gekomen doordat ik geen 
onrecht kan verdragen. Als je va-
der sterft als je zes bent, twee jon-
gere broertjes hebt en je moeder 
blijft alleen achter, in de tijdsgeest 
van 1962, heeft dit toch een invloed. 
Met het ouder worden ga je dat nog 
beter beseffen. Tijdens mijn be-
ginjaren bij de mutualiteit kregen 
we, tijdens het tweede jaar kader-
school, hoofdzakelijk de “Sociale 
Zekerheid” als leerstof. 

Dit onderwerp boeide me heel 
sterk, waarschijnlijk vooral door de 
link met mijn werk bij de mutuali-
teit. Je leert er het belang van in-
zien. Iedereen heeft met de socia-
le zekerheid te maken. Van bij de 
geboorte (kindervergoeding, nu 
groeipakket) tot op de laatste jaren 
van het leven (pensioen). Als we 

GEBOREN in Kalmthout-Nieuw-
moer op 11 augustus 1956.
ONDERWIJS Handelsinstituut 
Merksem afdeling secretariaat/
talen
Ganse LOOPBAAN gewerkt 
bij Mutualiteit De Voorzorg 
Antwerpen
SYNDICALE FUNCTIES EN 
MANDATEN Ondervoorzitter 
ABVV Senioren Antwerpen. Lid 
seniorencommissie en UB BBTK 
Antwerpen, lid gewestelijk en 
dagelijks bestuur ABVV Senioren 
Antwerpen. Lid Vooruit. 
HOBBY’S Wielertoerisme, wan-
delen, sportieve en actieve 
vakanties.
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Lees verder op volgende blz.

dan al het geluk mogen hebben van 
zo oud te worden. Daartussen kan 
je het ongeluk hebben van je job te 
verliezen, ziek te worden, op inva-
liditeit te worden geplaatst. Je kan 
te maken krijgen met een arbeids-
ongeval of een beroepsziekte. Al 
die tegenslagen worden opgevan-

gen door onze sociale zekerheid. 
Dit onderwerp is zo belangrijk dat 
het een verplichte cursus zou moe-
ten zijn in het onderwijs. De leerlin-
gen die einde leerplan zijn zouden 
op zijn minst gedurende het laatste 
studiejaar dergelijke cursus moe-
ten krijgen. Het helpt jonge volwas-

senen een flinke stap vooruit als ze 
aan hun professionele loopbaan be-
ginnen. 

Hoe zag jouw sociaal engage-
ment er uit na je loopbaan?
Na mijn actieve loopbaan werd 

ik in mijn nabije omgeving enke-
le keren geconfronteerd met soci-
aal onrecht. Iemand die, op oudere 
leeftijd zijn job dreigt te verliezen, 
iemand die slachtoffer wordt van 
een zwaar ongeval, ouderen die 
meer zorg behoeven. 

Zo kwam ik telefonisch in contact 
met een medewerkster van BBTK 
Antwerpen, die vroeger nog bij de 
mutualiteit had gewerkt. Zij vroeg 
of ik geen interesse had om lid te 
worden van de seniorencommissie 
BBTK. De bijeenkomsten boeiden 
mij en zo is de bal aan het rollen ge-
gaan. Mijn syndicale betrokkenheid 
is er dus eigenlijk vooral gekomen 
na mijn actieve loopbaan. Een beet-

je de omgedraaide we-
reld, maar dat maakt 
het engagement er ze-
ker niet minder om. 

Wat zijn volgens jou 
de uitdagingen voor 
de vakbond?

De laatste jaren is 
er op maatschappelijke en sociaal 
vlak veel veranderd in onze samen-
leving. Er zijn, onder een rechts be-
leid, heel veel besparingen geweest 
in onze sociale zekerheid. Dit is ne-
fast voor de welvaart van de bevol-
king.

De opsplitsing is begonnen bij 
onze kindervergoeding en wij moe-
ten ons, als vakbond, blijven verzet-
ten tegen een verdere afbraak. So-
ciale zekerheid moet een federale 
materie blijven.

De voortschrijdende digitalise-
ring van onze samenleving brengt 
de rechten van veel senioren in het 
gedrang. Senioren hebben recht op 
informatie op hun maat. Dienstver-
lening op administratief en soci-
aal vlak moet meer worden afge-
stemd op maat van de senioren. Zij 
mogen niet in de kou blijven staan. 
Een versterkte samenwerking van 
de syndicale, politieke en mutualis-

“Een volle buik 
denkt niet aan een 
lege” 

Pierre
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tische organisaties, binnen de soci-
alistische beweging, zal nodig zijn 
om een dam op te werpen tegen 
een voortschrijdende verrechtsing 
van onze samenleving. De socia-
listische gemeenschappelijke actie 
moet meer inhoud krijgen en ster-
ker naar buiten komen.

Wat zou je zelf graag verwezen-
lijken met de seniorenwerking?
Voor de ABVV Senioren ligt er in 

de toekomst heel wat werk op de 
plank. Na de coronacrisis zullen 
we als senioren de hakken in het 
zand moeten steken om niet één 
van de groepen te worden die het 
gelag van deze crisis gaan betalen. 
We zullen ook meer, op een actieve 
manier, naar buiten moeten treden. 
We hebben allerhande commissies, 
verschillende besturen, overleg-
comités, ouderenraden… en dat is 
noodzakelijk en goed, maar alleen 
hiermee gaan we het niet redden. 

Voor de coronacrisis hebben we 
met ABVV Senioren Antwerpen een 
actie gehouden tegen de alsmaar 

oplopende kosten in de gezond-
heidszorg, het persoonlijk aandeel 
voor patiënten vergroot alsmaar. 
De maximumfactuur is een goede 
maatregel in onze gezondheids-
zorg, maar nog onvoldoende. We 
hebben vijf keer met de senioren 
op straat gestaan om de voorbij-
gangers aan te spreken, hen te in-
formeren over de stijgende kosten, 
en welke impact dat heeft op de fi-
nanciële situatie van veel gepensio-
neerden. Zulke initiatieven moeten 
we in de toekomst meer onderne-
men. Senioren moeten meer in be-
weging komen. 

Het inkomen van 
de senioren is altijd al 
een belangrijk gege-
ven geweest en zal in 
de toekomst nog be-
langrijker worden. Ik 
ben blij dat er, naar 
de toekomst toe, meer 
gaat gefocust worden 
op thema’s als betaal-
baar wonen, sociaal 
beleid en de corona-
factuur. Dit heeft al-
lemaal rechtstreeks te maken met 
het inkomen van senioren en ande-
re bevolkingsgroepen die het niet 
gemakkelijk hebben in onze maat-
schappij. Bij vakbonden en mutua-
liteiten beschikken we over pakken 
kennis en ervaring om aan deze no-
den tegemoet te komen. Ik denk 
maar aan pensioendienst, dienst 
maatschappelijk werk, juridische 
dienst. 

Er is heel wat dienstverlening 
voorhanden, alleen bereikt deze 
dienstverlening soms moeilijk de 
mensen die het echt nodig hebben. 
Door acties te ondernemen, zoals 
de actie rond de gezondheidszorg 
die we in Antwerpen organiseerden, 
brengen we deze dienstverlening 
een beetje dichter bij de bevolking. 
We zouden bijvoorbeeld infona-
middagen of -avonden kunnen or-
ganiseren omtrent pensioenen of 

de rechten van ouderen inzake het 
“zorgbudget voor zwaar zorgbehoe-
venden” en “het zorgbudget voor 
ouderen met zorgnood”. 

Op die manier kunnen we ook 
nieuwe senioren betrekken bij de 
werking van onze organisatie. We 
beschikken als middenveldorgani-
saties over de nodige middelen en 
de juiste en goed onderlegde spre-
kers over deze materies. Laat ons 
hier a.u.b. gebruik van maken. Op 
die manier kunnen we met onze 
vakbonden en mutualiteiten dich-
ter bij de bevolking komen en zul-

len we, op termijn, ook 
meer aan kracht gaan 
winnen, met hopelijk 
ook een gunstig effect 
op politiek vlak.

Welke boodschap zou 
je geven aan jongeren 
(syndicalisten)?

Er wachten ons in 
de toekomst enorme 
uitdagingen, het kli-
maat, onze sociale ze-
kerheid, de vergrijzing, 

de voortschrijdende digitalisering… 
Er ligt veel werk op de plank en het 
zal uiteindelijk vooral onze jeugdi-
ge bevolking zijn die, op langere 
termijn, mee onze toekomst zal be-
palen. 

Jongeren mogen nooit hun ide-
alen verliezen. Ze moeten het be-
lang van onze sociale zekerheid 
goed beseffen en deze altijd blij-
ven verdedigen. Ze dienen oog te 
hebben voor de zwakkeren in onze 
maatschappij. Er worden niet en-
kel hoogbegaafden en superatleten 
geboren. Iedereen moet meekun-
nen in onze samenleving, ieder met 
zijn mogelijkheden en talenten. 
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“Er is heel wat 
dienstverlening 
voorhanden,  
alleen bereikt deze 
dienstverlening 
soms moeilijk 
de mensen die 
het echt nodig 
hebben.” 

Pierre


