
Het kan je niet ontgaan zijn: de hele maand septem-
ber al geselen orkanen het Caribische gebied en de 
Verenigde Staten. Vier orkanen passeerden het 
noorden van Haïti en de Dominicaanse Republiek en 
lieten elk een spoor van vernieling na. Ngo Wereldso-
lidariteit en jeugdbeweging KAJ proberen hun ge-
troffen partnerorganisaties in het Caribische gebied 
te ondersteunen. 
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Fay, Gustav, Hanna en Ike hebben 
alleen al in Haïti 326 doden, 50 ver-
misten, 190 gewonden, 170.000 ge-
troffen gezinnen en 151.000 daklo-
zen op hun geweten. Straten, brug-
gen en naar schatting 10.800 huizen 
zijn er vernield. De Verenigde Naties 
roepen op tot solidariteit met de 
arme bevolking van de landen uit 
het Caribische gebied. 

Hoogdringend
Ook zonder de doortocht van orka-
nen is het leven van deze mensen al 
niet benijdenswaardig. In de Domi-
nicaanse Republiek leven meer dan 
1 miljoen Haïtiaanse gastarbeiders 
in sloppenwijken die amper tegen 
wind en regen bestand zijn. 
De Movimiento Socio Cultural para 
los Trabajadores Haitianos (MOSCT-
HA) werkt in deze wijken. Hun 
hulpverleners zijn er dan ook heel 
dichtbij om te helpen. Joseph Che-
rubin van MOSCTHA vertelt: “We 
zijn bezig met het opzoeken van de 
meest getroffen families. Ons me-
disch team zoekt naar slachtoffers 

en verdeelt geneesmiddelen. We 
maken pakketten basisvoedsel met 
rijst, water, suiker, olie, melk… We 
hebben dringend nood aan muskie-
tennetten, lakens, matrassen, lam-
pen en batterijen. Met 20 euro kun-
nen we één gezin het hoogstnodige 
geven. Er staan al 550 gezinnen op 
onze lijst ‘hoogdringend’.”

Blote voeten
In Haïti zelf vechten de bewoners 
elke dag tegen de armoede. Deze 
mensen hebben geen enkele reser-
ve om de komende weken door te 
komen. Er waren dit jaar al voed-
selrellen en er wordt gevreesd voor 
epidemieën. De offi ciële hulpverle-
ning raakt amper tot in hun slop-
penwijken. De doortocht van de or-
kanen heeft de situatie er alleen 
maar slechter op gemaakt. “Bij het 
begin van de orkaan Ike was ik drie 
dagen in Gonaïves, de stad die 
sterkst getroffen is”, vertelt Yves-
Jean van JOC, de Haïtiaanse KAJ. 
“Ik heb daar gezien dat mensen 
niets te eten vonden, omdat het wa-

ter tot aan de daken stond. De stad 
is niet bereikbaar, wegen en brug-
gen zijn kapot. De weinige materi-
ele goederen die de mensen hadden 
zijn weggespoeld of onbruikbaar. 
Het is een bevolking die met lege 
handen en op blote voeten de vol-
gende orkaan met angst tegemoet 
ziet.” 

Noodhulp
Wereldsolidariteit heeft intussen 
beslist om voor de Dominicaanse 
Republiek, Haïti en Cuba noodhulp 
te voorzien, in samenwerking met 
de plaatselijke partners zoals de 
MOSCTHA. “Wereldsolidariteit is 
geen noodhulporganisatie”, bena-
drukt voorzitter Jan Renders. “Maar 
partnerorganisaties waar je jaren-
lang mee samenwerkt, laat je in 
nood niet in de steek. Om de wer-
king en de projecten waar we op lan-
ge termijn aan werken te garande-
ren voor de toekomst, is deze nood-
hulp echt gerechtvaardigd. Wereld-
solidariteit beloofde extra steun op 
korte termijn aan Haïti en de Domi-
nicaanse Republiek.” 

ss 

Noodkreten uit Haïti en 
Dominicaanse Republiek  
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Schuif bij aan de 
langste ontbijttafel
Van 19 tot 21 september kampeert Pasar met 
meer dan 1000 kampeerders op de Hoge Rie-
len in Kasterlee. Zo vieren ze het 50-
jarige bestaan van haar kampeerwerking. 

Zondag wordt de hoogdag voor de kampeer‑
ders en begint met een stunt! Ze proberen 
met z’n allen het record te breken van de 
Langste Ontbijttafel van België. 

De dag wordt in stijl verdergezet. Er is een 
Kampeer‑ en Vrijetijdsbeurs, het Eerste 
Vlaams Kampioenschap Kampeerbehendig‑
heid kent z’n fi nale, er is muziek, animatie 
voor het hele gezin en om 15u. sluit Jean‑
Bosco Safari de dag af.  

De deuren van het domein gaan open om 
9u., om 9.30 u. start het ontbijt. 

Toegang: 4 euro (*), ‑12 j.: gratis
(*) Pasar‑leden betalen 2 euro toegang
Inbegrepen: deelname aan alle activiteiten 
op het domein, toegang tot alle animatie en 
optredens, toegang tot de Kampeer‑ en 
Vrijetijdsbeurs.
Ontbijt: 5 euro, ‑12 j.: gratis
Inbegrepen: plaatsje aan de Langste Ont‑
bijttafel, uitgebreid ontbijt met glaasje bub‑
bels, en een verrassing (toegang niet inbe‑
grepen).

Hoge Rielen, 
Molenstraat 62, 2460 Kasterlee.

Visie kop_NL_2.indd   1 01-12-2005   10:24:09

    blz. 7-10

Ook jij kan deze mensen helpen. 
Stort een gift op rekeningnum-
mer 799-5500000-05 met vermel-
ding “orkanen”. Wereldsolidari-
teit garandeert je een fiscaal 
attest vanaf 30 euro.
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www.socialezekerheid.net

Kampeerevenement

zondag 21 september
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Vacature

Verantwoordelijke kwaliteitszorg 
voor de Vrije-CLB-Koepel 

Voltijds contract van bepaalde duur, 
jaarlijks verlengbaar of detachering 
vanuit onderwijs of CLB.
Taken: ondersteunen bij de uitbouw 
van een kwaliteits‑ en personeelsbe‑
leid van de VCLB‑Koepel; ondersteu‑
nen van de Vrije CLB‑centra bij het 
uitbouwen van kwaliteits‑ en perso‑
neelsbeleid en organisatieontwikke‑
ling.
In f o :  w w w.vclb ‑ ko ep e l . be  o f 
els.palmaers@vclb‑koepel.be.
Tel. 02 240 07 50
Sollicitatiebrief met cv uiterlijk 
15 oktober naar Els Palmaers, 
alg. directeur VCLB vzw, Anatole 
Francestr. 119/1, 1030 Brussel. 

Govaka

Culturele reis Mallorca
Tijdens de herfstvakantie naar het 
zonnige Spaanse eiland, van 25 okto‑
ber tot 2 november, vanaf 529 euro 
(halfpension inbegrepen).

Culturele reis Tunesië en Djerba
Mysteries van het zuiden ontdekken, 
van 22 tot 29 november, vanaf 599 
euro (halfpension en programma in‑
begrepen).

Culturele rondreis Egypte
Combinatie van een cruise op de Nijl 
en een bezoek aan Caïro, van 20 tot 
27 november, vanaf 973 euro (volpen‑
sion + culturele bezoeken inbegre‑
pen).

Meer info: Govaka, vakantiedienst 
KWB, Lakensestraat 76, 1000 Brus-
sel, tel. 02 210 88 49 - 
www.govaka.be

OKRA-REIZEN

NEW YORK van 15 tot 22/12
8‑daagse begeleide city trip voor 
1.460 euro.
Hotel Washington Square in Green‑
wich Village in kamer met ontbijt. 
Vluchten, annulatieverzekering en 
OKRA‑reisleider inbegrepen.
Info & inschrijven (niet op vrijdag) 
bij Lucie 02 246 39 44 of via
lucie.vanhemelrijk@okra.be 

Vacature OKDRA

Stafmedewerker studiedienst 
● Diploma van master (bij voorkeur in 
de humane wetenschappen of gelijk‑
waardig door ervaring).
● Enkele jaren ervaring in een gelijk‑
aardige functie zijn een pluspunt.
● Je beheerst synthese‑ en analy‑
setechnieken (kennis van SPSS of 
SAS is een pluspunt).
● Je beschikt over sterke competen‑
ties m.b.t. communicatie (moeilijke 
materies op een eenvoudige manier 
aanbrengen, zowel mondeling als 
schriftelijk), vergadertechniek, vor‑
mingswerk, organisatie…
● Je beschikt over een voertuig voor 
dienstverplaatsingen.

Kandidaten mailen hun gemotiveer-
de kandidatuur en cv uiterlijk tegen 
6 oktober aan Roel FRANCOIS, 
diensthoofd HR:  roel.francois@
okra.be. Meer informatie over de 
functie zelf bij Johan Truyers, dienst-
hoofd belangenbehartiging (02 246 
44 40 of johan.truyers@okra.be).

De Vlaamse Vredesweek wil elk jaar 
haar vredesboodschap ophangen aan 
een concreet thema en dit jaar is dat dus 
‘Media en confl ict’ geworden. “De twee 
staan immers heel vaak in een nauwe 
relatie tot elkaar”, zegt coördinator Jo-
nas Slaats. “De media bepalen in hoge 
mate wat mensen weten over gebeurte-
nissen in de wereld. Daardoor kunnen 
ze de kloof tussen bevolkingsgroepen 
vergroten of verkleinen, een confl ict lu-
wen, bestendigen of vergroten. Wat ge-
beurt er als men moslims koppelt aan 
terreur, jongeren aan probleemgedrag 
en Walen aan profi tariaat? En wat als 
de media bijdragen tot een berichtge-
ving en beeldvorming die aanzetten tot 
verzoening, openheid en respect? Wat 
maakt dat dat laatste soms zo moeilijk 
is? Op die vragen willen we ingaan tij-
dens de Vlaamse Vredesweek.”
En dat gebeurt onder meer met drie be-
klijvende getuigenissen. Omri en Is-
mael getuigen over hun werk bij Sadaka 
Reut, een Israëlische organisatie die 
Joodse en Palestijnse jongeren samen 
brengt om op een vredevolle manier tot 
politieke en sociale verandering te 
komen. Daarbij besteden ze ook aan-
dacht aan de mogelijkheden van nieu-
we media.

Natalja Nesterenko is een jonge, onaf-
hankelijke journaliste die nieuws ver-
gaart rond het confl ict in Tsjetsjenië. 
Een confl ict dat doorgaans zeer weinig 
media-aandacht krijgt, hoewel de be-
volking er nog steeds zwaar gebukt gaat 
onder het geweld.

Ook journaliste Leatitia Savali is te 
gast. Zij is hoofdredactrice en presenta-
trice van het nieuws uit Noord-Kivu 
voor de nationale Congolese radio en 
televisie. Zij zal getuigen over hoe men 
gewezen kindsoldaten in de Congolese 
samenleving en bij hun familie pro-
beert te herintegreren.

Daarnaast zijn nog een hele resem 
activiteiten gepland tijdens de Vlaamse 
Vredesweek met debatten, manifesta-
ties en ontmoetingen allerhande. “Wij 
schuiven, zoals elk jaar, ook een aantal 
concrete eisen naar voor”, zegt Jonas 
Slaats. “Zo vragen wij dat alle media-
spelers vertrekken vanuit de universeel 
erkende mensenrechten, wat tot op 
vandaag nog steeds niet door alle me-
dia gedaan wordt. Ook vragen wij dat 
vrede een expliciet streefdoel wordt 
voor alle media, zowel in de keuze van 
onderwerpen, de keuze van diegenen 

die een forum krijgen als in de manier 
waarop een onderwerp naar voor wordt 
gebracht.”

Verder vraagt de Vlaamse Vredesweek 
ook meer aandacht voor buitenlandse 
berichtgeving, vorming in vredesjour-
nalistiek en het vermijden van kwet-
sende, onterende en foute informatie.

Peter Heirman

De Vlaamse Vredesweek is een initi-
atief van onder meer Pax Christi, 
Jeugd & Vrede, Nederlandstalige 
Vrouwenraad en Vlos, met steun van 
het ACW. 
Meer info? Bel naar 03 225 10 00, 
mail naar info@vredesweek.be 
of surf naar www.vredesweek.be.

Media op de rand van 
oorlog en vrede
Kranten, tijdschriften, tv- en radiozenders, internetmedia, ze spelen allemaal een 
cruciale rol in hoe wij naar de wereld kijken en ook en vooral hoe wij naar elkaar 
kijken. In die zin balanceren ze ook vaak op de dunne lijn tussen oorlog en vrede, 
tussen spanning en verdraagzaamheid. De Vlaamse Vredesweek zoemt van 26 
september tot 5 oktober dieper in op de invloed van media bij confl icten tussen 
landen, bevolkingsgroepen of mensen.

Tijdens de Vlaamse Vredesweek, 
van 26 september tot 5 oktober, loopt 
in de Permeke Bibliotheek in 
Antwerpen een tentoonstelling met 
werk van Teun Voeten. Meer info op 
www.vredesweek.be.

 Vlaamse Vredesweek van 26 september tot 5 oktober
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De mensen zijn het beu:
actie begin oktober
Heeft de federale regering geld voorzien voor het optrekken van 
de sociale uitkeringen en hoeveel? Tijdens een contact deze 
week maandag zei de premier dat hij de sociale partners zeker 
wil helpen. “Maar zowel de regering als de werkgevers moe-
ten dringend gaan beseffen dat het koopkrachtprobleem voor 
veel mensen ernstige proporties aanneemt”, zegt ACV-voorzit-
ter Luc Cortebeeck. “Dat zullen we met een actie onderstre-
pen.” Wat is de stand van zaken?

Luc Cortebeeck: Wij moeten deze maand een advies uitbrengen 
over de verhoging van de sociale uitkeringen in 2009 en 2010. 
Het was onze bedoeling in drie fasen te werken. Eerst de onder‑
handelingen over de sociale uitkeringen. Ten tweede, druk uit‑
oefenen op de regering om meer uit te brand te slepen voor de 
verbetering van de koopkracht. En drie: het interprofessioneel 
akkoord.  

Maar zelfs voor het eerste pakket vragen de werkgevers in ruil 
verdere lastenverlagingen.
Luc Cortebeeck: Dat is hun vraag, ja. Maar 
die hoeft niet noodzakelijk nu ingewilligd 
te worden. In de Generatiepactwet staat 
dat de sociale partners om de twee jaar 
dit advies moeten uitbrengen. Over las‑
tenverlaging lees ik daar niets in. 

Gaat het ACV actievoeren? 
Luc Cortebeeck: Veel dingen gebeuren 
boven de hoofden van de mensen: de in‑
fl atie, de kredietcrisis, de stijging van de 
energieprijzen… Zij vrezen dat ze de dupe 
zullen worden en ze vinden dat daar veel 
te traag of niet op gereageerd wordt. Om 
uiting te geven aan dit ongenoegen heeft 
het ACV beslist om inderdaad begin okto‑
ber actie te voeren met bedrijfsstakin‑
gen.

Als waarschuwing om niet te raken aan 
de index bijvoorbeeld?
Luc Cortebeeck: Handen af van de index, 
inderdaad. Een waarschuwing naar werk‑
gevers én regering. Daarnaast willen wij 
dat de onderhandelingen over de welvaartsvastheid van de uit‑
keringen slagen. Wij verwachten van de regering dat ze ons dui‑
delijk zegt wat het budget is. Ze realiseert zich blijkbaar niet hoe 
belangrijk dit overleg is. Niet alleen voor de mensen die leven 
van een uitkering en die hun koopkracht hiermee verhoogd zien, 
maar ook voor de werknemers in de privésector. Voor hen gaan 
we op het einde van het jaar onderhandelen over een inter‑
professioneel akkoord. Maar als we er niet in slagen om tot een 
advies te komen over de welvaartvastheid van de uitkeringen, 
dan is het zo goed als uitgesloten dat we wél een interprofessi‑
oneel akkoord kunnen afsluiten. Dus: wij willen tot een advies 
komen. En eigenlijk vinden we ook dat deze regering iets extra 
kan doen voor de koopkracht. Het ACV deed maanden geleden 
al een voorstel om de bedrijfsvoorheffi ng aan te passen. Ja, dat 
vond de regering een goed idee. Waarom doet ze er dan zo wei‑
nig mee?  

Hypothekeert zo’n actie niet het resultaat van het overleg?
Luc Cortebeeck: Als je in actie gaat, moet je altijd goed de kos‑
ten en de baten afwegen. Wij denken dat we met deze actie dui‑
delijk kunnen maken dat het ons menens is, maar dat dit verdere 
onderhandelingen niet in de weg staat. 

Greet Vandendriessche

 Luc Cortebeeck
ACV-voorzitter

Beelden van 
de frontlinie

Je was getuige op de eerste rij van de 
Amerikaanse oorlog tegen het terroris-
me in Afghanistan en Irak. Heeft die 
oorlog iets ten goede veranderd voor 
de bevolking van die landen?

Teun Voeten: “Eigenlijk niet. Het terro‑
risme was een voorwendsel om Irak bin‑
nen te vallen, maar eigenlijk heeft Al 
Qaeda dankzij die inval de wind in de 
zeilen gekregen. Het terrorisme kreeg 
zomaar een heel nieuw rekruteringsveld 
op een schoteltje aangeboden. Natuur‑
lijk was Saddam een bloeddorstige dic‑
tator, maar hij moest niets hebben van 
moslimfundamentalisme. De Irakezen 
zijn nu nog slechter af dan onder zijn be‑
wind.
In Afghanistan kreeg je aanvankelijk de 
indruk dat het de goede richting uit ging. 
Maar ondertussen zijn de taliban hele‑
maal terug van weggeweest, volgens 
mij juist doordat ze kunnen terugvallen 
op de nieuwe lichting die in Irak is op‑
gestaan. Dus nee, de oorlog tegen het 
terrorisme is eigenlijk een complete 
mislukking.”

Jij moet als fotograaf vooral observe-
ren. Is dat niet frustrerend? Zou je soms 
niet meer willen doen?

Teun Voeten: “Soms wil je inderdaad 
wel meer invloed hebben en bekruipt je 
een gevoel van machteloosheid. Maar 
tegelijk spelen journalisten een cruci‑
ale rol. Dankzij oorlogsverslaggeving 
raken de gebeurtenissen verspreid in 
de wereld en dat is altijd het begin van 
de oplossing. Het is pas door de gevol‑
gen van oorlog in beeld te brengen dat 
mensen, en politici, ook bereid zijn om 
in te grijpen en er een eind aan te ma‑
ken.”

Schieten media daarin niet te kort? 
Hebben ze nog genoeg aandacht voor 
wat verder reikt dan de eigen kerkto-
ren?
Teun Voeten: “Als ik naar het nieuws 
kijk of luister in Vlaanderen, of het nu 
op de openbare of de commerciële om‑
roep is, dan ben ik verbijsterd over het 
kinderlijke niveau van de berichtgeving. 
Begrijp me niet verkeerd, ik hou zelf ook 
wel van een sappige roddel en dat hoort 
er zeker bij. Maar nieuws maken voor 
een breed publiek betekent nog niet dat 
je mensen als kleuters moet behande‑
len.
Ik heb de voorbije tien jaar het aandeel 
buitenlands nieuws stelselmatig zien 
dalen. Op die manier zet je mensen oog‑
kleppen op. Als media enkel naar de ei‑
gen navel kijken, dan doen kijkers, luis‑
teraars of lezers dat ook. Mensen die 
niet geïnformeerd zijn, zijn veel minder 
weerbaar tegen onverdraagzaamheid, 
hebzucht en simplistische, extremisti‑
sche opvattingen.
Je ziet dat hier en elders in de wereld. 
In Joegoslavië heb ik een moderne sa‑
menleving in elkaar zien storten tot de 
wreedste barbarij. Colombia is een 
schitterend land, maar het wordt com‑
pleet vergiftigd door geweld en corrup‑
tie. Je ziet telkens weer dat autoritaire 
politici gebruik maken van de onwe‑
tendheid van mensen. Journalisten heb‑
ben daar een grote verantwoordelijk‑
heid in. Wat ik zeg over de Vlaamse 
media, geldt trouwens evenzeer voor de 
Nederlandse. Ook daar is het niveau van 
de journalistiek de voorbije jaren angst‑
wekkend snel gedaald. En dat is dood‑
jammer, want net daarin kunnen media 
het verschil maken.”

Peter Heirman

Media op de rand van 
oorlog en vrede

Teun Voeten stond sinds begin jaren ’90 in bijna elke gewapend confl ict aan 
de frontlinie, de lens in de aanslag. Deze Nederlandse oorlogsfotograaf, die 
in Brussel verblijft, maakte de oorlogen in Afghanistan en Irak van nabij mee 
en versloeg ook de genocide in Rwanda in 1994. Hij maakte onder meer ook 
reportages van gewapende confl icten in Sierra Leone, Liberia, Libanon en 
Joegoslavië. De voorbije jaren leverde hij al campagnebeelden voor de Vlaam-
se Vredesweek. “Oorlog teert altijd op onwetendheid”, zegt hij. “Als mensen 
niet geïnformeerd worden, zijn ze heel gemakkelijk op te hitsen.”
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Déléguéraad dienstencheques geeft 
startschot voor nieuw werkjaar

Nationaal secretaris Pia Stalpaert ver-
welkomde de militanten en feliciteerde 
hen met het resultaat bij de sociale ver-
kiezingen. Het ACV behaalde immers 
een uitstekende score in de sector. Het 
is slechts door een sterke aanwezigheid 
in de bedrijven, dat het ACV de dien-
stencheques verder kan uitbouwen tot 
een volwaardige sector met goede voor-
waarden voor de werknemers. De rol 
van de militanten is daarin dus door-
slaggevend.

Vaste financiering
Het ACV heeft al voor een reeks verbe-
teringen gezorgd in de sector, zoals de 
betaling van de eindejaarspremie via 
een sociaal fonds en recent een regeling 
voor syndicale vorming voor de vak-
bondsafgevaardigden. Op dit ogenblik 
lopen ook gesprekken over de kwaliteit 
van de arbeid, meer bepaald over het 
soort arbeidscontracten. 

De grote onzekerheid bij dit alles blijft 
echter de betaling van het systeem. De 

170 militanten uit de sector van de dienstencheques 
verzamelden vorige week in Brussel. Zij gaven daar-
mee de aftrap voor het nieuwe werkjaar. Het gaat 
overwegend om militanten die nieuw zijn in het vak-
bondswerk. Op de déléguéraad konden zij kennisma-
ken met ACV en met de uitdagingen die hen te wach-
ten staan.

lonen in de dienstencheques worden 
voor een groot deel betaald vanuit over-
heidsmiddelen. Het is elk jaar bang af-
wachten hoeveel geld de regering daar-
voor wil gebruiken. Daarom heeft het 
ACV met de andere vakbonden aange-
drongen om een vaste financiering te 
voorzien die ook op lange termijn ze-
kerheid biedt. De vakbonden zetten die 
eis kracht bij met een stakingsaanzeg-
ging voor de sector. 

Belofte
Maar Pia Stalpaert bracht goed nieuws, 
heet van de naald. Minister van Arbeid 
Milquet bevestigde vorige week schrif-
telijk dat zij zich binnen de regering  
engageerde om ook op lange termijn 
voldoende geld te voorzien voor de 
dienstencheques. Zij erkent het maat-
schappelijk nut van de sector en het be-
lang voor de werkgelegenheid. 
ACV Voeding en Diensten en haar mi-
litanten staan klaar om, indien nodig, 
de andere ministers aan die belofte te 
herinneren. 

20.000 mensen van duizenden orga‑
nisaties en bewegingen komen deze 
week, van 17 tot 21 september, sa‑
men in het Zweedse Malmö voor het 
Europees Sociaal Forum (ESF). Het 
Forum is de ontmoetingsplaats bij 
uitstek voor wie opkomt voor een 
sterk, sociaal, democratisch en soli‑
dair Europa. Vijf dagen lang zullen de 
aanwezigen elkaar ontmoeten, met 
elkaar in debat gaan of seminaries 
en ateliers bijwonen. Het ACV is van 
de partij met een delegatie van meer 
dan 80 mensen en zal zelf ook een 
aantal ateliers organiseren.
Het ESF kwam voor het eerst samen 
in 2002 en is sindsdien ook mee ge‑
evolueerd met de maatschappelijke 
ontwikkelingen in Europa. Dit jaar 
staan klimaatverandering en het Eu‑
ropese migratiebeleid prominent op 
de agenda. Evengoed heeft het Fo‑
rum ook veel aandacht voor de onge‑

lijkheid tussen verschillende Euro‑
pese landen, de kwaliteit van de 
openbare diensten en het democra‑
tisch gehalte van de Europese instel‑
lingen.

Het ESF spruit voort uit het Wereld 
Sociaal Forum (WSF) dat voor de eer‑
ste keer in 2001 plaatsvond in Brazi‑
lië. Dat allereerste Forum zette een 
wereldwijde beweging op gang die 
zoekt naar alternatieven voor de neo‑
liberale, puur economische globali‑
sering die veel westerse regeringen 
en multinationals willen doordruk‑
ken. De verschillende sociale fora 
zijn pluralistisch en zijn actief zowel 
op lokaal (Belgisch Sociaal Forum) 
als internationaal niveau. Het volgen‑
de Wereld Sociaal Forum vindt plaats 
in januari 2009 in het Braziliaanse 
Belem.
Meer info op www.fse-esf.org

Met 20.000 voor 
een solidair Europa

  Europees Sociaal Forum 

Beste onthaalouder (m/v): 
12 oktober is jouw dag!

Vertel ons waarom jij door ons  
in de bloemetjes gezet moet worden.  

En met wat geluk komen wij die dag naar jou om je te verrassen! 
Haast je, want wij kunnen die dag maar bij 1 onthaalouder verrassen.

Hopelijk ben jij dat!

Een actie van LBC-NVK

Meer info op www.wittewoede.be

Kwaliteits- en Diversiteitsmanager
Vereiste competenties
• communicatief vaardig zijn 
• creatief denkvermogen 
• kunnen motiveren en activeren 
• nauwkeurig en correct zijn 
• flexibel zijn 
• overlegdeskundigheden 

Andere vereisten 
• Mobiel (liefst over wagen beschikken) 
• Een diploma Master 

• Voldoen aan de gesco-voorwaar‑
den: minimum 1 dag uitkeringsge‑
rechtigd werkloos zijn. 

Brief + cv naar vzw Vokans
t.a.v. Mevr. Leen Servranckx 
Haachtsesteenweg 579
1030 BRUSSEL

Voor bijkomende inlichtingen: 
Leen Servranckx, 0479 58 00 25

Vacature

Vokans vzw werft aan voor de centrale begeleidingscel in Brussel:

Eind 2006 kwamen de dienstenchequewerknemers ook al massaal op straat voor 
de financiering van hun sector.
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Volgend jaar zal de federale regering 
200 miljoen euro vrijmaken voor de 
verhoging van de sociale uitkerin-
gen. Het bedrag is nu formeel toege-
zegd. Ondertussen zijn de sociale 
partners, vakbonden en werkgevers, 
aan het onderhandelen over de ver-
deling van het geld.

Het budget zal gaan naar de verho‑
ging van uitkeringen voor werkzoe‑
kenden, gepensioneerden, zieken,  
invaliden en slachtoffers van arbeids‑
ongevallen of beroepsziekten.

Voor 2010 is ruim 400 miljoen euro op‑
zij gezet om de welvaartsvastheid 
verder te garanderen. 

Het ACV gaf eerder al aan dat, naast 
een algemene welvaartsaanpassing, 
de oudste en laagste uitkeringen een 
bijkomende inhaalbeweging moeten 
kunnen maken (zie ook Visie nr. 25, 12 
september 2008, blz. 7). 

Peter Heirman

200 miljoen euro voor 
hogere sociale uitkeringen

ACV-Nieuws 

Werknemers zijn  
geen gereedschap

Dan mag je als werknemer je werk nog 
niet verliezen, want dat is helemaal 
rampzalig. Wie zwanger, ziek of oud is, 
staat op straat zonder enig inkomen. 
Werknemers hebben recht op waardig 
werk, op een fatsoenlijk inkomen en op 
sociale bescherming. Ze moeten zich 
kunnen organiseren in vakbonden om 
die rechten te verdedigen.
Werknemers worden al te vaak als een 
‘onkost’ beschouwd. En onkosten, die 
probeer je zoveel mogelijk uit te ban-
nen. Rechten van werknemers staan 
overal ter wereld onder druk. Ze wor-
den steeds kwetsbaarder en krijgen in 
veel landen niet eens het recht om hun 
stem te laten horen en onrecht aan te 
klagen.

Internationale solidariteit is broodno-
dig, niet alleen voor de werknemers in 
het Zuiden, maar ook voor zij die in het 
Noorden werken. Ook bij ons staan lo-
nen en arbeidsvoorwaarden immers 
onder druk.

Daarom lanceren ACV, Wereldsolida-
riteit, 11.11.11, ABVV, FOS en Oxfam-
Solidariteit de campagne ‘Waardig 
werk’. Militanten van die organisaties 
lopen op 20 september al warm om van-
af 7 oktober, de Internationale Dag voor 
Waardig Werk, de campagne uit de 
startblokken te schieten. Visie zal deze 
campagne dit najaar en in het voorjaar 
van 2009 van heel nabij volgen. U hoort 
er nog van!

Meer info op www.waardigwerk.be

Het beste middel tegen 
armoede is waardig werk. 
En dat begint met een 
fatsoenlijk loon. Dat lijkt 
ons vanzelfsprekend, maar 
in de rest van de wereld is 
het dat lang niet. Zo ver-
dient de helft van alle wer-
kende mensen in de wereld 
minder dan 1,50 euro per 
dag. Hoewel ze een job 
hebben, blijven ze verstrikt 
in diepe armoede.

In onderstaande sectoren moeten 
op 1 september de lonen verhoogd 
worden. Deze loonaanpassingen 
kwamen tot stand dankzij de ak‑
koorden die het ACV met de werk‑
gevers heeft afgesloten. Op de se‑
cretariaten van ACV Voeding en 
Diensten of bij je ACV‑afgevaar‑
digden in je onderneming kun je 
verdere informatie bekomen over 
de toepasselijke lonen in je onder‑
neming. 

Voedingshandel (PC 119): verho‑
ging van de minimumlonen en ef‑
fectief betaalde lonen (saldo van 
5%) met 0,68 % = vorige lonen x 
1,0068. 

Terugwinning van allerlei produc‑
ten (PC 142.04): verhoging van de 
minimumlonen en effectief betaal‑
de lonen met € 0,07.

ACV Voeding en Diensten
 PC 119 - PC 142.04

Loonaanpassing
op 1 september

Op 1 oktober 2008 verhogen de ba‑
remalonen en de effectieve lonen, 
uitbetaald sinds 1 augustus 2008, 
met 2,78% en dit conform de cao 
koppeling van de lonen aan de in‑
dex. Voor deze aanpassing wordt 
er rekening gehouden met de vol‑
gende formule:

Sociaal indexcijfer augustus 2008 
sociaal indexcijfer februari 2008 

= 110,73 : 107,73 = 1,0278 
of 2,78%

Traditionele confectie: 
lonen op 1 oktober 2008

Aanvangsloon:  9,7716 euro
Loongroep 1:  9,7975 euro
Loongroep 1b: 9,8107 euro
Loongroep 2: 9,9078 euro
Loongroep 3: 10,1093 euro
Loongroep 4: 10,4193 euro
Loongroep 5: 10,8474 euro
Loongroep 6: 11,0431 euro
Loongroep 7: 11,5316 euro
Loongroep 8: 11,7798 euro
Loongroep 9: 12,0334 euro
Loongroep 10: 12,7105 euro
Loongroep 11: 13,4907 euro

Gewaarborgd minimumloon op 1 
oktober 2008 = 9,7975 euro

Toelevering:  
lonen op 1 oktober 2008

Loongroep 1: 10,1046 euro
Loongroep 2: 10,2695 euro
Loongroep 3: 10,6047 euro
Loongroep 4: 11,1253 euro
Loongroep 5: 11,8561 euro
Loongroep 6:  12,8332 euro
Loongroep 7: 14,1083 euro

Tenten: lonen op 1 oktober 2008 
verhogen met 2,78%

ACV Textura
Kleding en confectie

Loonsverhoging

 Campagne 'Waardig Werk'

Regering zegt toe

Instructeurs
proces‑ en productieoperator, onder‑
houdstechnieker specialiteit elektro, on‑
derhoudstechnieker specialiteit mecha‑
nica, onderhoudsmecanicien, bediener 
werktuigmachines met CNC‑ervaring, 
lasser, vrachtwagenchauffeur, schrijn‑
werker, dichtingswerker/daktimmer‑
man, dakdekker, torenkraanbestuurder, 
bouwplaatsmachinist, installateur sani‑
tair/centrale verwarming, drukafwerker 
en industrieel schilder.

Schrijf of mail voor 10 oktober naar: 
VDAB‑examensecretariaat
T.a.v. Dirk Borreman
Keizerslaan 11, 1000 Brussel 
dirk.borreman@vdab.be

Vacature

VDAB zoekt voor verschillende 
competentiecentra in Vlaanderen
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Puzzel 111

Stuur het sleutelwoord van deze puzzel naar 
Visie, Puzzel 111, Postbus 20, 1031 Brussel. 
Doe dit vóór 29 september 2008. Uit de juiste 
inzendingen worden tien winnaars geloot. Ze 
worden bekendgemaakt in Puzzel 113. Graag 
postzegel bijvoegen ter waarde van 0,54 euro 
(niet vastkleven a.u.b.). Naam en adres ver‑
melden. Vergeet niet je voorkeur aan te dui‑
den. 

Volgende boeken te winnen  
(onderstreep je voorkeur)
• Mooiste wijnstreken van Europa 
• De kracht van het bloed (Bob Mendes)

• De beste recepten van Europa 
• Het verdriet van België (Hugo Claus)
• 20 x logeren en fietsen langs het water

Oplossing Puzzel 109
griepprik

Winnaars Puzzel 109
G. Van Horebeek, Mortsel; Maria Wellens, 
Duffel; Louis Steyven, Neeroeteren; William 
De Wit, Stabroek; Christiane Vandromme, 
Moorsele; Ria Toelen, Turnhout; Jeannine 
Kuppers, Zolder; Baeten, Lint; R. Deschynck, 
Torhout; Raoul Sagaert, Harelbeke.  
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Goedkopere koelkast 
of wasmachine
Je leest het goed: als beschermde afnemer (zie hier‑
naast) krijg je maar liefst 150 euro directe korting 
bij aankoop van een nieuwe wasmachine AAA of 
een nieuwe koelkast met energielabel A+ of A++. 

Een energiezuinige koelkast verbruikt ongeveer 61 
euro per jaar minder aan elektriciteit  (D‑label t.o.v. 
A+): goed voor je portemonnee en het milieu.
Een 18 jaar oude wasmachine kan zo’n 73 euro per 
jaar meer kosten aan water en energie in vergelij‑
king met een energiezuinige wasmachine met label 
AAA.

De kortingbon kan je aangevragen bij de distribu‑
tienetbeheerder (Eandis, PBE, Infrax of Agem) met 
een specifiek formulier en een attest.
Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, 
dat attest verkrijgen bij het ziekenfonds. Rechtheb‑
benden vinden onderaan links op de gele klever een 
code die eindigt op 1.

Categorie Voor te leggen bewijsstuk

Iedereen die van de sociale maximumprijs voor elek-
triciteit en aardgas kan genieten

Attest van de Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid

Personen met een verhoogde tegemoetkoming van 
het ziekenfonds (als je op de gele klever links onder-
aan een code ziet die eindigt op 1)

Attest van het ziekenfonds

Personen in collectieve schuldenregeling Attest van de beslagrechter of van de 
aangestelde schuldbemiddelaar

Personen in budgetbegeleiding bij het OCMW Attest van het OCMW

Wie is beschermde afnemer?

Info en aanvraagformulieren 
Eandis: tel. 078 35 35 34, www.eandis.be, 
PBE: tel. 016 62 99 99, www.pbe.be, 
Infrax: tel. 078 35 30 20, www.infrax.be, 
Agem: tel. 014 63 50 20, www.merksplas.be. 

Wanneer je een bestaand huis ver-
bouwt of een nieuw huis wil bouwen, 
heb je heel wat wensen en dromen. 
Daartegenover staat een budget dat het 
wellicht niet mogelijk maakt om alles 
te realiseren. Let er bij het snoeien op 
dat je geen uitgaven schrapt die je in de 
toekomst heel wat geld kunnen bespa-
ren en die mee helpen aan het leefbaar 
houden van het klimaat.

Isoleren
Bij een nieuwbouw moet je de muren 
en de vloeren superisoleren. Kies waar 
mogelijk een isolatiedikte van 10 cm of 
meer en beperk je niet tot de gebruike-
lijke 4 of 5 cm. Vloeren en muren isole-
ren kan je niet opnieuw doen zonder 
zeer hoge kosten te maken. Om het dak 
goed te isoleren, spreken we niet over 
diktes van 10 cm, maar van minstens 
20 cm. Op de website 
www.infopuntbeterwonen.be vind je 
welke tegemoetkomingen bestaan voor 
het aanbrengen van dakisolatie.

Plaatsen van  
superisolerende beglazing
Superisolerende beglazing isoleert veel 
beter dan het gewone dubbel glas.  
Wil je de bestaande ramen behouden, 
dan kan je onderzoeken of voorzetra-
men een oplossing kunnen bieden. 
Deze geven echter nooit het resultaat 
van superisolerende beglazing.
Voor het plaatsten van superisolerende 
beglazing zijn er premies voorzien en 

kan je genieten van een belastingver-
mindering. Deze vind je terug op de 
nieuwe website.

Hoogrendementsketels of  
condenserende 
verwarmingstoestellen 
Van deze toestellen vind je modellen 
die werken op gas of op stookolie. Heb 
je een oude woning met een verwar-
mingsketel van meer dan 15 jaar oud, 
dan kan je die best vervangen. Door een 
veel lager verbruik zal je de investering 
zeker en vast terugwinnen op relatief 
korte termijn. 
Wanneer de ketel je voorziet van sani-
tair warm water, kan je ook de nodige 
voorzieningen treffen voor de plaatsing 
van een zonneboiler. 

Andere investeringen
Je kan investeren in zonnecollectoren, 
fotovoltaïsche panelen, ventilatie enz. 
De grootste CO2-winst wordt gehaald 
uit de hierboven vermelde investerin-
gen. De overheid maakt het financieel 
wel interessant om bijvoorbeeld foto-
voltaïsche panelen te plaatsen. Maar 
zo'n maatregel is pas verantwoord voor 
een woning waar al inspanningen wer-
den geleverd om goed te isoleren, om 
goede beglazing te voorzien en een op-
timale verwarmingsinstallatie te in-
stalleren. 

Voor meer info  
www.infopuntbeterwonen.be 

Je kan ook elke maandag tussen 9u en 
12u telefoneren naar het regionale  
Infopunt van jouw provincie. 
West-Vlaanderen: 059/55.25.18. 
Antwerpen: 014/40.31.63.
Limburg: 011/29.17.35.
Oost-Vlaanderen: 053/76.16.11.
Vlaams-Brabant: 016/29.81.05.

Infopuntbeterwonen
Sinds begin maart kan je www.infopuntbeterwonen.be 
consulteren op het web. Deze nieuwe website is het 
resultaat van een nauwe samenwerking tussen ACW 
en Groep Arco, met de steun van de Vlaamse overheid. 
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In het kielzog van de crisis werden 
verschillende Amerikaanse fi nanci‑
ele instellingen geconfronteerd met 
belangrijke waardeverminderingen.
Door de globalisering zijn de econo‑
mieën onderling afhankelijker gewor‑
den: Europa en ook ons land hebben 
de gevolgen van de crisis gevoeld. 
Het risico bestaat dat ze in een 
periode van stagfl atie terechtkomen 
(wanneer de prijzen stijgen, zonder 
economische groei). De wereldwijde 
verhoging van de petroleum‑ en 
grondstoffenprijzen heeft de onze‑
kerheid nog doen toenemen. De re‑
cente dalingen van de olieprijs en de 
grondstof fenprijzen kunnen mis‑
schien opnieuw een beetje zuurstof 
geven aan de economie.

Elke crisis kan echter ook gunstige 
neveneffecten hebben. Deze krediet‑
crisis heeft als voordeel dat er orde 
op zaken wordt gezet op de fi nanci‑
ele markten. Men merkt dat de fi nan‑
ciële autoriteiten al striktere regels 
beginnen op te leggen aan de fi nan‑
ciële instellingen om zo de grote 
groei op basis van geleend geld te 
beperken.
 
Gelukkig bestaan er nog stabiele fi ‑
nanciële producten voor de inves‑
teerder die op zoek is naar een beleg‑
ging die niet onderhevig is aan de 
schommelingen van de beurs.
De Arcopar D aandelen maken hier 
ontegensprekelijk deel van uit en zijn 
een rendabele en flexibele beleg‑
gingsformule. Zo heeft Arcopar ge‑
durende de laatste jaren aan haar 
aandeelhouders telkens een bruto‑
dividend uitgekeerd tussen 4 % en 
4,25 % op jaarbasis. De aandeelhou‑
der geniet bovendien van verschil‑
lende bijkomende voordelen die wer‑
den onderhandeld b i j  d i ver se 
ondernemingen. Ik wil bij wijze van 
voorbeeld de bijkomende aangroei‑
premie van 0,25 % vermelden op de 
gereglementeerde spaarrekening bij 
Dexia. Deze voordelen worden ove‑
rigens regelmatig op deze pagina’s 
onder de aandacht gebracht.

Sinds 7 juli werd het kapitaal van 
Arcopar‑aandelen van categorie D 
opengesteld voor onderschrijving 
door particulieren. Iedereen die hou‑
der is van een rekening bij Dexia of 
VDK Spaarbank en die nog geen aan‑
deelhouder is van Arcopar of die het 
maximum toegestane onderschrij‑
vingsbedrag, vastgelegd op 1.764 
euro nog niet heeft bereikt, kan inte‑
kenen. 
Onderschrijven is nog tot 30 septem‑
ber 2008 mogelijk in de agentschap‑
pen van Dexia of VDK Spaarbank of 
via het gratis nummer 0800 94 306.

In de huidige context is dit een mooi 
product voor personen die op zoek 
zijn naar een rendabele en fl exibele 
belegging voor henzelf, voor hun kin‑
deren of voor de kleinkinderen.

Francine Swiggers
Voorzitter Directiecomité 

Groep Arco                          

 Editoriaal

Een investering als 
goede huisvader
De economische en fi nanciële crisis laat zich nu al 
meer dan een jaar voelen. Ze ontstond in de Verenig-
de Staten, waar hypothecaire kredietmaatschappijen 
leningen hebben toegestaan aan miljoenen Ameri-
kaanse gezinnen die beperkte inkomens hadden. 
Toen de vastgoedprijzen kelderden en de intrestvoe-
ten stegen, konden deze gezinnen hun leningen niet 
meer terugbetalen.

Deze synthetische voorstelling geeft 
echter niet de volledige realiteit weer 
van een Groep die zich voortdurend 
aanpast aan de bekommernissen van 
haar aandeelhouders, de verwachtin-
gen van de samenleving en nieuwe 
fi nanciële uitdagingen. Zo heeft Arco-
fi n, naast haar traditionele participa-
ties in Dexia en VDK spaarbank, sinds 
kort ook geïnvesteerd in  het fonds DG 
Infra +. Dexia en de GIMV (Gewestelij-

ke Investeringsmaatschappij Vlaande-
ren) richtten dit fonds op in december 
2007 met als bedoeling te investeren in 
infrastructuurprojecten. Daarnaast 
participeert Arcofi n ook in het nieuw 
opgerichte Dexia Immorent, dat aan de 
lokale besturen en aan instellingen uit 
de sociale sector oplossingen biedt voor 
het langetermijnbeheer van hun onroe-
rend patrimonium.

Lees verder blz. 8

Groep ARCO bestaat uit twee fi nancieringsvennoot-
schappen, Arcopar cvba en Arcoplus cvba, en twee 
holdings, Arcofi n cvba en Auxipar nv. De eerste twee 
vennootschappen hebben de opdracht om kapitaal te 
werven bij aandeelhouders, particulieren en organisa-
ties uit de christelijke arbeidersbeweging. De opdracht 
van de laatste twee bestaat erin om deel te nemen aan 
het kapitaal van ondernemingen. Voor Arcofi n is dat uit 
de fi nanciële sector. Voor Auxipar is dat uit de sectoren 
van de geneesmiddelendistributie, vastgoed en nuts-
voorzieningen. 

Stabiliteit en 
aantrekkelijkheid 
bevestigd

 Groep ARCO in 2007-2008

Categorie Voor te leggen bewijsstuk

Iedereen die van de sociale maximumprijs voor elek-
triciteit en aardgas kan genieten

Attest van de Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid

Personen met een verhoogde tegemoetkoming van 
het ziekenfonds (als je op de gele klever links onder-
aan een code ziet die eindigt op 1)

Attest van het ziekenfonds

Personen in collectieve schuldenregeling Attest van de beslagrechter of van de 
aangestelde schuldbemiddelaar

Personen in budgetbegeleiding bij het OCMW Attest van het OCMW
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 Groep ARCO in 2007-2008

ducten, ligt deze bijzondere investe-
ringspolitiek ongetwijfeld aan de basis 
van de stabiliteit van de Groep. Zij ver-
klaart eveneens de trouw van de aan-
deelhouders voor de financiële produc-
ten die door Groep ARCO worden aan-
geboden.

De financierings- 
vennootschappen 

Arcopar CVBA 

Arcopar cvba bezit rechtstreeks en on-
rechtstreeks 55,21 % van het kapitaal 
van Arcofin en 18,3 % van het kapitaal 
van Auxipar. Op 31 maart 2008, datum 
waarop het boekjaar van Arcopar werd 
afgesloten, bedroeg het eigen vermogen 
van de vennootschap 1.444,2 miljoen 
euro, hetzij een verhoging met 4,2 %. 
Het resultaat van het boekjaar kwam 
uit op 91,7 miljoen euro. Rekening hou-
dend met de overgedragen winst (7,6 
miljoen euro) bedraagt het te bestem-
men bedrag 99,3 miljoen euro. Van dit 
bedrag wordt 81,7 %, hetzij 81,1 miljoen, 
aan de aandeelhouders toegekend, het-
zij onder de vorm van nieuwe aandelen 
(73,9 miljoen euro) hetzij als toevoeging 
aan de globale bonusreserve (7,2 mil-
joen euro). Deze bonusreserve is een re-
serve waarop de aandeelhouders Arco-
par A, B en C, die al aandeelhouder wa-
ren vóór de Dexia-operatie, evenredig 
recht zullen hebben op het ogenblik van 
hun gehele of gedeeltelijke uittreding.

De hierna volgende tabel geeft de evo-
lutie weer van de dividenden die door 
Arcopar sinds 2004 werden uitge-
keerd.

Tabel 1: Evolutie van het dividend uitge‑
keerd door Arcopar (in duizenden euro)
   
Boekjaar  Dividend  Kapitaal

2003‑2004 53.869  1.085.951

2004‑2005 55.564  1.158.954

2005‑2006 63.818  1.186.038

2006‑2007 68.874  1.223.539

2007‑2008 73.901  1.264.540

Op 31 maart 2008 telde de vennoot-
schap 722.298 aandeelhouders tegen 
739.669 aandeelhouders het jaar voor-
dien. Hoewel het kapitaal van de ven-
nootschap niet meer werd opengesteld 
in de loop van het boekjaar, laat de sta-
biliteit van het aandeelhoudersbestand 
zich uitleggen door het aantrekkelijk 
basisdividend in stijgende lijn, zowel 
voor de A aandeelhouders (2,20 % tegen 
2 % een jaar eerder) als voor de aandeel-
houders B, C en D (4,20 % tegen 4 % een 
jaar eerder) en waaraan voor de A, B en 
C aandeelhouders, nog een bonusdivi-
dend van 1,75 % wordt toegevoegd. 

Deze stabiliteit wordt eveneens ver-
klaard door de talrijke bijkomende voor-
delen waarop de Arcopar-aandeelhou-
ders recht hebben, die elk jaar worden 
geactualiseerd en die op veel posten van 
het gezinsbudget betrekking hebben: 
bankproducten, verzekeringen, vrije 
tijd, lectuur, brandstoffen enz.

Arcoplus CVBA 

Arcoplus cvba, de andere financierings-
maatschappij van Groep ARCO, bezit 
rechtstreeks en onrechtstreeks 10,27 % 
van het kapitaal van Arcofin en 9,9 % 
van het kapitaal van Auxipar. Haar ka-
pitaal bleef gesloten tijdens het voorbije 
boekjaar. Op 31 maart 2008, datum 
waarop het boekjaar werd afgesloten, 
steeg het eigen vermogen van Arcoplus 
met 5,4 % tot 121,9 miljoen euro. Op die-
zelfde datum telde de vennootschap 
35.562 aandeelhouders. Het resultaat 
van het boekjaar bedroeg 12 miljoen 
euro, waarvan 5,1 miljoen euro aan de 
aandeelhouders werd uitgekeerd en 3,4 
miljoen euro werd toegevoegd aan de 
globale bonusreserve.

De holdingvennootschappen
Arcofin CVBA 

Arcofin cvba is de belangrijkste hol-
dingvennootschap van Groep ARCO. 
Haar belangrijkste activiteit is het be-
heer van haar strategische participatie 
(18,11 % op 15/09/2008) in Dexia nv. 
Naast deze participatie bezit Arcofin 

ook een strategische participatie van 
20,1 % in VDK Spaarbank, een regiona-
le bank voor particulieren die oorspron-
kelijk actief was in de regio Gent-Eeklo 
en die, sinds kort, is overgegaan tot een 
geografische expansie die gericht is op 
de provincies Oost- en West-Vlaande-
ren.
Arcofin participeert overigens ook aan 
het kapitaal van Auxipar ten belope van 
13,8 %. Op 31 december 2007, afslui-
tingsdatum van het boekjaar, bedroeg 
het eigen vermogen Arcofin 3.170,7 mil-
joen euro. Het resultaat van het boek-
jaar bedroeg 141,2 miljoen euro waar-
van 113 miljoen euro als dividend wer-
den uitgekeerd aan de aandeelhou-
ders.

Auxipar NV 

Auxipar nv, de andere holdingvennoot-
schap, speelt een belangrijke rol in de 
diversificatie van Groep ARCO. Zo bezit 
Auxipar participaties in de sectoren van 
de geneesmiddelendistributie, energie, 
waterzuivering, milieu en vastgoed. Op 
31 december 2007, afsluitingsdatum 
van het boekjaar, had Auxipar een ei-
gen vermogen van 53,7 miljoen euro en 
een netto resultaat van 4,3 miljoen 
euro.

Deze cijfers tonen de stabiliteit aan van 
het coöperatief model waarop Groep 
ARCO steunt. De resultaten van de 
Groep laten haar niet alleen toe om haar 
aandeelhouders te vergoeden. Ze maken 
het haar ook mogelijk om talrijke  
initiatieven te steunen, voor een duur-
zamere samenleving. Zo werd de actie 
“STOP Armoede” in 2007 opgestart. 
Groep Arco wil zo financiële steun ver-
lenen aan de organisaties die actief zijn 
in de strijd tegen de armoede.           

Een bijzondere band
In het economische landschap van ons 
land neemt Groep ARCO een bijzonde-
re plaats in, omwille van de band die ze 
nu al meer dan 70 jaar onderhoudt met 
de coöperatieve, syndicale, mutualisti-
sche en socioculturele bewegingen.
Deze verankering verklaart de grote 
hoeveelheid aandeelhouders, natuur-
lijke personen, die elk relatief kleine be-
dragen hebben onderschreven (op dit 
ogenblik 1.764 euro maximum in het 
geval van Arcopar) en die er samen in 
geslaagd zijn om een belangrijk kapi-
taal bij elkaar te brengen. Groep ARCO 
telt via Arcopar, Arcofin en Arcoplus 
meer dan 800.000 coöperatieve aandeel-
houders en haar kapitaal bedraagt on-
geveer 1,7 miljard euro. Dit typische 
aandeelhouderschap verklaart onge-
twijfeld het unieke karakter van de in-
vesterings - en beleggingsstrategie van 
de Groep. Deze strategie bestaat uit de 
opbouw van duurzame relaties met de 
ondernemingen waarin de Groep par-
ticipeert. 
Voor ARCO gaat het er niet om specula-
tieve winsten te boeken of snelle meer-
waarden te realiseren. In dezelfde geest 
verwacht Groep ARCO van de onderne-
mingen waarin zij participeert een  
managementmodel dat gericht is op het 
bereiken van een evenwicht tussen de 
belangen van alle deelnemende partij-
en, werknemers, leveranciers, aandeel-
houders en de maatschappij. Ten slotte 
vindt deze verankering in de sociale or-
ganisaties eveneens haar weerslag in de 
principes die Arcopar toepast in haar 
beleggingspolitiek. Onder het label 
“Portfolio 21” combineert Arcopar eco-
nomische en financiële investeringscri-
teria met sociale en milieucriteria. In 
de huidige economische en financiële 
context, getekend door moeilijkheden 
bij meerdere financiële instellingen 
over de hele wereld en door de tekort-
komingen van bepaalde financiële pro-

Korting bij aankoop huisbrandstoffen
Als ARCOPAR-aandeelhouder krijgt 
u onder bepaalde voorwaarden een 
korting bij de aankoop van huisbrand-
stoffen. De gewestelijke coöperatie-
ve vennootschappen, aangesloten bij 
Groep ARCO, maakten hierover af-
spraken met lokale leveranciers. De 
grootte van de korting en de speci-
fieke voorwaarden vallen volledig on-
der hun verantwoordelijkheid. Voor 
inlichtingen en bestellingen contac-
teert u:

Brugge
Vlaamse Oliecentrale nv  
Lambert en Dauw
Tel. 050 31 50 19, fax 050 32 09 76

Oostende-Veurne-Diksmuide 
Vlaamse Oliecentrale nv
Lambert en Dauw
Tel. 050 31 50 19, fax 050 32 09 76

Ieper-Roeselare-Tielt
Heite Petroleum bvba 
Tel. 057 20 05 68, fax 057 21 94 64

Kortrijk 
Dupont Francis bvba  
Tel. 056‑85 92 12, fax 056 85 92 30

Gent-Eeklo, Aalst en Oudenaarde
HET VOLK cvba   
Tel. 09 233 88 33, fax 09 233 77 33
info@cvhetvolk.be‑www.cvhetvolk.be

Dendermonde-Waasland  
AVIA‑Belgomine
Tel. 03 771 38 01, fax 03 771 53 75
patrick.nelis@belgomine.be, 
ook voor autobrandstoffen.

Antwerpen, Mechelen
Het Kolenverbond   
Tel. 03 257 02 02, fax 03 248 51 50

Turnhout
Cvba Kemsaco   
Tel. 014 40 31 51, fax 014 40 31 70
info@kemsaco.be

Limburg    
Esso Comfort Energie Limburg
Tel. 011 23 14 32, fax 011 23 18 44
info@comfortenergie.be

Brussel-Halle-Vilvoorde  
De Boitselier
Tel. 054 33 61 48, fax 054 32 09 69

Leuven
Brandstoffen André Celis
Tel. 016 24 65 30, fax 016 56 63 23

De korting kan o.a. beïnvloed worden 
door beslissingen van de federale re-
gering. Voor meer info, raadpleeg 
onze website: www.groeparco.be.
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Axel Miller: “We plannen vandaag geen 
nieuwe kapitaalverhoging en onze di-
videndpolitiek blijft behouden. Verder 
blijven we ons concentreren op onze 
kerntaken: Dexia is de bank bij uitstek 
voor de non-profitsector, de lokale be-
sturen en de particulieren. Dat model 
willen we graag wereldwijd uitdragen 
en opent perspectieven naar partner-

schappen en samenwerkingen. Wereld-
wijd willen we ons aanbod naar de fi-
nanciering van de publieke diensten en 
de non-profitsector uitbreiden.”

Moeten de klanten van Dexia zich zor-
gen maken over de financiële situatie 
van de bank?
Axel Miller: “Er is een Tier1 ratio, wat 
een maatstaf is van hoeveel kapitaal er 
staat tegenover de gewogen risico’s. Een 
ratio boven de 10% is goed; Dexia heeft 
een ratio van 11,4%. 
We blijven aantrekkelijke voorwaarden 
aan onze klanten aanbieden. Ons totaal 
klantenaantal steeg, wat toont dat onze 

‘Ik vertel geen verhaaltjes‘
“Verwacht van mij geen geruststelling. Ik vertel geen 
verhaaltjes over de financiële situatie bij Dexia. Mijn 
opdracht bestaat er in te vertellen wat is.” Met deze 
woorden zet Axel Miller, voorzitter van het directieco-
mité van Dexia, de toon van het interview.

rentetarieven aantrekkelijk zijn. We 
stellen vast dat de kleinere spaarban-
ken, die voornamelijk internetspaarre-
keningen aanbieden met een hoge in-
trest, opnieuw heel wat klanten verlie-
zen aan de grootbanken.”

Wat bewijst dat klanten niet alleen op 
hoge rentevoeten afkomen?
Axel Miller: “Uiteraard. Wat wil een 
klant in relatie met zijn bank? Hij zoekt 
natuurlijk interessante intrestvoeten. 
Maar daarnaast vindt hij ook een bank-
kantoor in zijn nabijheid belangrijk. 
Een kantoor waar hij langs kan gaan 
voor advies over zijn kredieten en spaar-
gelden.”

Nochtans maakte Dexia een paar weken 
geleden bekend dat het nog een aantal 
bankkantoren zou sluiten.
Axel Miller: “Op het moment van de fu-
sie tussen Dexia en Artesia telde ons 
netwerk 1.400 agentschappen. Twee 
jaar later tellen we er nog 980, de dub-
bele kantoren haalden we eruit. Er zijn 
nu nog dubbele kantoren, dat lossen we 
op via een globaal hertewerkstellings-
plan met zo weinig mogelijk impact op 
het personeel. Uit het standpunt van de 
klant bekeken, betekent het geen onge-
mak. Bovendien werken we aan een 
nieuw concept van bankagentschap-
pen. We laten de situatie van vroeger 
ver achter ons: met loketten afgesloten 
van de klanten met kogelvrij glas en 
waarbij het gesprek via  parlofoon ver-
loopt. Vandaag haalt de klant geen geld 
meer af aan de loketten van een bank. 
De overschrijvingen regelt hij achter 
zijn pc. Als hij naar het kantoor komt, 
wil hij gespecialiseerd advies. Op dat 
soort van klantenrelatie spelen we in. 
En uiteraard blijft een minimale dienst-
verlening gewaarborgd. Mensen zullen 
nog altijd aan de loketten geld kunnen 
afhalen, wie dat wil. Maar niet meer in 
alle kantoren. De banken bieden nu 
trouwens toegang tot bijna alle bank-
kantoren voor geldafhaling in België, 
wat maakt dat deze functie nu aanzien-
lijk uitgebreid is.”

Katrien Vandeveegaete

Sinds de kredietcrisis halveerde het 
aandeel van Dexia. Moeten de aandeel-
houders zich zorgen maken?
Axel Miller: “De lage koers van het aan-
deel heeft twee oorzaken. De voorbije 
vijf jaren behaalde de financiële wereld 
goede resultaten. De rentevoet stond 
laag, de banken beschikten over vol-
doende geld. Banken breidden uit, bo-
den veel meer producten aan, namen 
berekende risico’s. Nu kennen we een 
slechte conjunctuur. Maar dat is eigen 
aan de economie: na de euforie krijgen 
we nu een tegenreactie. De kredietcrisis 
in de Verenigde Staten tastte het ver-
trouwen aan, met een enorme druk op 
de banksector tot gevolg. Daar komt 
voor Dexia nog een tweede element bij: 
de Amerikaanse kredietverzekeraar 
FSA, waarin Dexia een grote participa-
tie heeft, deelt in de klappen van de kre-
dietcrisis. De geldmarkt vraagt zich af 
of Dexia een kapitaalsverhoging zal 
doorvoeren, of de dividendpolitiek zal 
moeten aanpassen. Speculatie op de 
aandelen van Dexia is een gevolg van 
deze vragen. Vooral je kalmte niet ver-
liezen. Op dit ogenblik is het zo dat de 
dagelijkse beurswaarde van een aandeel 
niet de goede indicatie is om de gezond-
heid van een bedrijf in te schatten.”

Heeft u geen spijt van de overname van 
de Amerikaanse kredietverzekeraar 
FSA?
Axel Miller: “Ik kan mij die vraag niet 
permitteren. Mijn taak als voorzitter 
bestaat erin de problemen te beheren en 
er het beste van te maken. Het heeft 
geen zin om terug in de tijd te gaan. Of 
om het met de woorden van mijn voor-
ganger, Luc Onclin, te zeggen: “het is 
makkelijk om iemand een crimineel te 
noemen als je het eind van de film hebt 
gezien.”

Hoe probeert Dexia de crisis te boven te 
komen?

Korting bij aankoop huisbrandstoffen

Axel Miller, voorzitter directiecomité Dexia, 
over de financiële crisis

Gratis Procura-lid tot eind 2008?
Betaal dan voor 31 oktober uw lidmaatschap 2009

Tast u een beetje in het duister als het 
gaat over statuten of verzekeringen of 
hebt u intussen al grijze haren van de 
boekhouding van uw vzw? Maak u niet 
langer onnodig zorgen! Doe beroep op 
een kenniscentrum voor non-profit en 
sociale economie zoals Procura vzw 
en vervoeg u bij collega’s die reeds 
van onze service genieten. Samen 
zoeken we immers naar oplossingen 
voor alledaagse en minder alledaagse 
problemen waarmee u in het manage-
ment van uw vzw geconfronteerd 
wordt.

Voor slechts 85 euro lidgeld per jaar:
• kan u beroep doen op een netwerk 
van experts zoals juristen, fiscalisten, 
accountants, risicoanalisten, mana‑
gers, marketeers, personeelsdirec‑
teurs, communicatiedeskundigen…;
• krijgt u de tweewekelijkse nieuws‑
brief Vzw Actueel toegestuurd en kan 
u alle gepubliceerde artikels in Vzw 
Actueel gratis online raadplegen;
• krijgt u korting op studiedagen geor‑
ganiseerd door Procura vzw en krijgt 
u korting op boeken die in samenwer‑
king met Procura vzw uitgegeven 
zijn;
• krijgt u toegang tot het elektronisch 
infocenter waar u snel antwoorden 
kan terugvinden op vragen die reeds 
door collega’s werden aangebracht.

Wij zorgen voor de ondersteuning die 
u nodig heeft, zodat u meer tijd en mid‑
delen kan vrijmaken voor uw echte en‑
gagement: de inhoudelijke uitbouw van 
uw organisatie. 
Arcopar‑aandeelhouders genieten bo‑
vendien van een korting van 50% op 
het lidgeld. Zij kunnen dus lid worden 
voor slechts 42,50 euro. Een organisa‑
tie die lid is van Sociare geniet van 20% 
korting en betaalt dus slechts  68 euro. 
Beide kortingen zijn niet cumuleer‑
baar.

Lid worden kan via www.procura.be 
of tel. 02 285 41 25.
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Heel je leven 
betalen voor 
een jeugdzonde?
Als een minderjarige een fout be-
gaat, dragen de ouders de ver-
antwoordelijkheid. Zij moeten 
dus de fout van hun kind recht-
zetten. Dit risico is echter verze-
kerbaar, via een familiale verze-
kering die de schade dekt die een 
verzekerde toebrengt aan een 
derde in het kader van zijn privé-
leven. Opzettelijke daden, zware 
fouten of ondoordacht gedrag in-
begrepen.  

De verzekeraar die het slachtof‑
fer heeft vergoed, heeft echter 
het recht om het geld terug te vor‑
deren van de persoon die een 
zware opzettelijke fout begaat (in 
dit geval de minderjarige). Dit 
heet het "recht op verhaal".

Om te vermijden dat de ouders en 
de minderjarige heel hun leven 
moeten boeten voor een fout, 
heef t de wetgever in oktober 
2006 het recht op verhaal beperkt 
tot een bedrag van 31.000 euro. 
Nog altijd veel geld, maar vaak 
weinig in vergelijking met de wer‑
kelijk veroorzaakte schade.

Sommige verzekeraars beperken 
ook hun recht op verhaal (of pas‑
sen het zelfs helemaal niet toe) 
bij schade die het gevolg is van 
een opzettelijke daad of van een 
zware fout begaan door een min‑
derjarige.

De familiale 
verzekering van DVV, 
de bescherming tegen 
dagelijkse foutjes

Een ongelukje of pech: het 
kan iedereen overkomen. 
Een dakpan valt op de ve‑
randa van uw buren, met uw 
winkelkarretje raakt u een 
auto op een parking, uw 
kleinkind kwetst een vrien‑
dinnetje op een verjaar‑
dagsfeestje… In al deze on‑
gevallen in het privéleven 
komt de familiale van DVV 
tussen. 

Conclusie: of u nu een gezin 
hebt of alleen woont, een 
familiale is onontbeerlijk. 

Wilt u meer weten over de 
familiale verzekering van 
DVV? Ga dan eens langs bij 
de DVV-consulent in uw 
buurt. Voor zijn adres surft 
u naar www.dvv.be of belt 
u gratis naar 0800 24 404.

Neem uw nalatenschap 
tijdig onder de loep
Het is nooit te vroeg om de details van uw nalatenschap te 
regelen. Wat uw fi nanciële toestand of vermogen ook is, 
het kan uw familie heel wat administratieve en fi nanciële 
zorgen besparen als u tijdig uw voorzorgen neemt.

Uw nalatenschap bestaat uit al wat u 
bezit: woning, meubels, wagen, per-
soonlijke bezittingen, het geld dat op 
uw rekeningen staat, eventuele waarde-
papieren die u in uw bankkluis be-
waart… Wanneer u er plots niet meer 
bent en u hebt niets voorzien, dan zul-
len uw naasten alles van u erven vol-
gens de wettelijke regels. Ook uw even-
tuele schulden!

Ook al wordt de volgorde waarin uw erf-
genamen van u zullen erven zeer pre-
cies bepaald door de regels van de wet-
telijke erfopvolging, toch hebt u altijd 
wat speelruimte.

Hoe uw nalatenschap 
optimaliseren?
Er zijn heel wat oplossingen die perfect 
wettelijk in orde zijn. De oplossing die 
het beste bij u past, hangt af van de 
doelstelling(en) die u nastreeft. Al uw 
erfgenamen op gelijke voet behande-
len? Er voor zorgen dat er een minimum 
aan successierechten betaald moet wor-
den? Bepaalde personen of organisaties 
begunstigen die niet behoren tot uw 
wettelijke erfgenamen?

Wijziging van het 
huwelijkscontract
Als u gehuwd bent, dan voorziet de wet-
gever al enkele maatregelen om uw 
overlevende partner te beschermen. 
Maar u kunt nog meer doen. 
Bijvoorbeeld “overlevingsrechten” laten 
integreren in uw huwelijkscontract. We 
denken daarbij aan de clausule “langst 
heeft al”, waarbij de langstlevende part-
ner doorgaans heel het gemeenschap-
pelijk vermogen verwerft, of aan een 
schenking tussen echtgenoten.

Het testament
Een testament laat u toe om bepaalde 
personen te bevoordelen, anderen (ge-
deeltelijk) te onterven en aan te duiden 
welk erfdeel aan wie toekomt. In tegen-
stelling tot een schenking blijft u eige-
naar van de goederen tot aan uw over-
lijden. Drie soorten testamenten laten 
u toe om maatregelen te treffen in het 
kader van een laatste wilsbeschikking: 
het eigenhandig geschreven testament, 

het notarieel of authentiek testament 
en het internationaal testament.

De schenking
Via een schenking doet u onmiddellijk 
en onherroepelijk afstand van een deel 
van uw vermogen of van bepaalde goe-
deren. In tegenstelling tot het testament 
vormt de schenking een contract dat tij-
dens uw leven door de begunstigde aan-
vaard moet worden. Er bestaan verschil-
lende soorten schenkingen: de notari-
ele schenking, de handgift en de 
onrechtstreekse schenking (de bank-
gift).

De levensverzekering
De levensverzekeringen van Tak 21 of 
23 laten u toe om bepaalde personen na 
uw overlijden aan zeer voordelige voor-
waarden te begunstigen. De gekozen 
formule is niet alleen bepalend voor de 
manier waarop dit gebeurt maar ook 
voor het behaalde voordeel.

Verneem alles over nalaten en 
erven
Neem het dossier “Successie” door op 
www.dexia.be/successie. U vindt er 
gedetailleerde informatie over de wet-
telijke, fi scale, administratieve en fi -
nanciële aspecten van de nalaten-
schap of op 0800 92 477.

Schots weekend
van vrijdag 21/11 tot zondag 23/11/2008
Verblijf in volpension met o.a.
Optreden Piper‑groep ‑ Whiskydegustatie ‑ Diavoorstel‑
ling Schotland
Zeebonkenwandeling ‑ Highlandgames ‑ Volksdans demon‑
straties
Optreden van een folkgroep
Prijs per persoon € 157,50 voor de 1ste en 2de persoon 
€ 127,50 voor 3de en volgende persoon  

Battlefield midweek van 23/11 tot 27/11/2008
Verblijf in volpension
Met inbegrip van 2 uitstappen en een dansavond
Uitstap 1
Bezoek van Flanders Field en de Last Post in Ieper
Bezoek van een militair kerkhof “Lijssenthoek en het 
“Talbothouse” in Poperinge
Uitstap 2 (Frankrijk)
Bezoek aan bommelaerswall
Bezoek aan “la coupole”
Prijs per persoon € 228 voor de 1ste en 2de persoon 
€ 153 voor de 3de en volgende persoon

Vakantie in Ravelingen

Meer info? Bel 059 55 27 55.



Vragen om hulp bij thuiszorg kun-
nen zeer sterk uiteenlopen. Met 
een operatie in het vooruitzicht 
vraagt een alleenstaande man of 
er hulp in de huishouding moge-
lijk is omdat hij zich niet alleen zal 
kunnen beredderen. Of een ouder 
wordend koppel is op zoek naar 
hulpmiddelen om zo lang moge-
lijk thuis te blijven. Een dame 
krijgt de diagnose kanker en 
vraagt zich af hoe haar toekomst 
er zal uitzien. En kinderen zoeken 
ondersteuning om de steeds 
zwaarder wordende verzorging 
van hun hoogbejaarde ouders te 
kunnen volhouden. 

Opvolgen
Eenvoudige vragen worden telefo-
nisch afgehandeld. Indien nodig, 

neemt een maatschappelijk wer-
ker nadien nog contact op om na 
te gaan of de thuiszorg naar wens 
verloopt. Sommige leden hebben 
meer ondersteuning of specifi eke-
re informatie over bepaalde voor-
zieningen nodig. In deze gevallen 
volstaat een eenmalig kort contact 
niet en zal het CAW-dienst maat-
schappelijk werk de vraag opne-
men en verder opvolgen. 

Waaier van mogelijkheden
De thuiszorg optimaal organise-
ren, zodat de zorgbehoevende en 
de mantelzorger maximaal wor-
den ondersteund, is een hele op-
gave. Ondersteuning van de thuis-
zorg houdt ook in dat CM contact 
onderhoudt met de verschillende 
thuiszorgpartners zoals de thuis-
verpleging en de gezinshulp. 

Wanneer de thuiszorg niet naar 
wens verloopt, onderzoekt de 
maatschappelijk werker welke bij-
komende hulpbronnen er zijn of 
waar de dienstverlening nog beter 
op elkaar kan worden afgestemd. 
Indien nodig wordt er bemiddeld 
of is er overleg met alle betrokken 
hulpverleners.

Uit de praktijk
Volgend voorbeeld illustreert hoe 
complex een zorgvraag kan zijn 
en welke waaier van mogelijkhe-
den tot ondersteuning de thuis-
zorgsector biedt.

Een man wordt ziek en kan voor-
lopig zijn hoogbejaarde moeder 
niet meer helpen bij de verzorging 
van zijn erg hulpbehoevende va-
der. De helpende zoon vraagt in-
formatie over de thuiszorgmoge-
lijkheden gedurende de periode 
dat hij zelf geen hulp kan bieden. 
De maatschappelijk werker gaat 
meteen na hoe zwaar de situatie 
is, welke hulp noodzakelijk of ge-
wenst is en wat er snel kan worden 
gerealiseerd. 
Nog tijdens het telefoongesprek 
blijkt dat de vader bedlegerig, vol-
ledig verlamd en incontinent is. 
Het is dus nodig om thuisverple-
ging in te schakelen om hem te 
wassen en de nodige medische 
verzorging te bieden. 

Door haar r ug probleem kan 
de moeder geen huishoudelijke ta-
ken op zich nemen.  Een gezins-
verzorgende kan de boodschap-
pen doen, voor het licht huishou-
delijk werk zorgen en bijstand 
verlenen in de verzorging. Gezins-
hulp kan eventueel een langere 

periode doorlopen, ook wanneer 
de zoon weer hersteld is. 

De oppasdienst van CM wordt 
eveneens ingeschakeld. De moe-
der moet immers ook eens naar de 
dokter of er even tussenuit kun-
nen, maar haar man alleen laten, 
gaat niet. Aangezien de verzor-
gingskosten hoog kunnen oplo-
pen, onderzoekt de maatschappe-
lijk werker voor welke tegemoet-
komingen het gezin in aanmerking 
komt. Dat resulteert in een bijko-
mend inkomen van 567 euro per 
maand en de toepassing van en-
kele sociale tarieven voor nuts-
voorzieningen.

Dat alles netjes in elkaar past, is 
een hele geruststelling voor de 
zoon. Hij kan nu de nodige tijd ne-
men om zelf te herstellen. Boven-
dien is niet alleen de thuiszorg 
voortaan beter ondersteund, maar 
komt er ook fi nanciële ruimte om 
de zorg beter te kunnen betalen.

Meer informatie vindt u in het 
CM-kantoor en op www.cm.be 
(Thuiszorg).

Met welk project wil CM studenten 
aanmoedigen gezond te eten?

U vindt de oplossing in deze CM-Visie. 
Stuur uw antwoord voor 1 oktober op een gele 
briefkaart naar persdienst LCM, Postbus 40, 1031 
Brussel. Of mail het naar zoekenwin.visie@cm.be. 
Vermeld welke prijs u wenst: het boek ‘De gevaren 
van zes snaren’ van Bart Peeters en Yurek Onzia 
(praktische handleiding tot het spelen van gitaar), 
uitg. The House of Books of het boek ‘Straffe ma‑
dammen’ van Hilde Pauwels (bekende en minder 
bekende zonen vertellen over hun moeders) uitg. 
Davidsfonds. Uit de juiste inzendingen 
worden vijf winnaars geloot.

Oplossing opgave CM-Visie nr. 24
‘Armoede schaadt de gezondheid’ 
koos Welzijnszorg als thema voor 
haar campagne van dit najaar.

Winnaars
Victor Boeij (Essen), Noel Claus 
(Wevelgem), Annie Cornand 
(Wetteren), Els De Mey (Koekelberg) 
en Leo De Ryck (Affl igem). 

Zoek&win

www.cm.bewww.cm.be

CM -Visie
Eerste hulp bij thuiszorg

CM, uw beste partner in de thuiszorg

Het thuiszorgaanbod van CM is laag-
drempelig en gemakkelijk toegankelijk 
voor iedereen. Thuiszorgcliënten en 
mantelzorgers kunnen met hun vragen 
om hulp en ondersteuning terecht bij 
het ziekenfonds. Ze worden er wegwijs 
gemaakt in het bestaande hulpaanbod. 
CM onderzoekt voortdurend hoe de 
thuiszorgcliënt nog beter ondersteund 
kan worden. Om dat proces op gang te 
brengen, volstaat meestal slechts één 
telefoontje. U belt, wij helpen. Dat is 
immers de slogan van CM als het om 
thuiszorg gaat. 

ledig verlamd en incontinent is. 
Het is dus nodig om thuisverple-
ging in te schakelen om hem te 
wassen en de nodige medische 
verzorging te bieden. 

Door haar r ug probleem kan 
de moeder geen huishoudelijke ta-
ken op zich nemen.  Een gezins-
verzorgende kan de boodschap-
pen doen, voor het licht huishou-
delijk werk zorgen en bijstand 
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Door haar r ug probleem kan 
de moeder geen huishoudelijke ta-
ken op zich nemen.  Een gezins-
verzorgende kan de boodschap-

CM organiseert 
ondersteunende 
activiteiten 

Wie in een thuiszorgsituatie 
terechtkomt, heeft niet al‑
leen nood aan extra hulp van 
vrijwilligers of professione‑
len. Vaak is er ook behoefte 
aan informatie over de ziek‑
te en hoe ermee om te gaan 
en is er nood aan uitwisse‑
ling van ervaringen.

CM biedt informatie in publi‑
caties, infosessies en cur‑
sussen over onderwerpen 
zoals dementie, aangepast 
wonen voor personen met 
beperkingen, ondersteu‑
nende technologie in de 
thuiszorg en nog veel meer.
Voor mantelzorgers die er‑
varingen willen uitwisselen 
met lotgenoten, zijn er ge‑
spreksgroepen, zelfhulp‑
groepen of andere initiatie‑
ven zoals een dementiecafé. 
De CM‑Thuiszorgcentra, de 
mantelzorgvereniging en 
Ziekenzorg CM hebben een 
aanbod in diverse regio’s.

Meer info in elk plaatselijk 
CM-kantoor en het CM-
Thuiszorgcentrum. Kijk op 
www.cm.be (Agenda) wel-
ke initiatie  ven er in uw re-
gio gepland zijn. U vindt er 
ook alle contactgegevens.
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Boek met CM-ledenvoordeel

Urenlange en diepgaande gesprekken 
had Erik Stroobants met twaalf man-
telzorgers. Ze vertellen verhalen van 
onzekerheid die soms jaren aansleept, 
tot de dokter bange voorgevoelens be-
vestigt. Dementie is een zwaar verdict, 
maar eindelijk te weten wat er scheelt, 
geeft ook een gevoel van opluchting.

De kracht en het organisatietalent van 
mantelzorgers zijn niet te onderschat-
ten. Hun motivatie is altijd de partner 
zo lang mogelijk zelf te kunnen verzor-
gen. Het leven van Johan veranderde 
vanaf de dag dat hij thuiskwam en het 
eten niet klaar was. Dat hij het huishou-
den moest overnemen, schreef hij aan-
vankelijk toe aan de slechtziendheid 
van zijn vrouw. Het werd steeds moei-
lijker om te voorkomen dat ze zich ver-
wondde, dat ze de straat opging ‘naar 
huis’. Zo lang mogelijk heeft Johan voor 
zijn echtgenote gezorgd tot het rusthuis 
de enige haalbare oplossing bleek.

Dementie grijpt fundamenteel in op de hele persoon 
en zijn omgeving. Erik Stroobants vroeg aan partners 
en kinderen wat het betekent om te zorgen voor een 
dementerende. Hij verzamelde hun pakkende getuige-
nissen in zijn boek ‘Altijd opnieuw afscheid nemen’. 
Naar aanleiding van de Werelddag Dementie kunnen 
CM-leden het tegen voordeelprijs bestellen. Ze krij-
gen er de gratis folder ‘Dementie. Als je niet meer 
weet dat je vergeet’ bovenop.

Steun
Uit de getuigenissen die Stroobants 
neerschreef, blijkt ook dat mantelzor-
gers vaak lang moeten zoeken naar ge-
paste hulp. Marcel, die samen met zijn 
zoon voor zijn dementerende vrouw 
zorgt, raadt aan zo snel mogelijk hulp 
in huis te vragen. Maar niet iedereen 
vindt het gemakkelijk om deze stap te 
zetten. Mantelzorgers moeten ook le-
ren voor zichzelf te zorgen. Sommige 
mensen vinden steun in gesprekken 
met lotgenoten, andere kunnen de bat-
terijen opladen terwijl hun partner in 
een dagcentrum verblijft. Maar model-
oplossingen die voor iedereen bruik-
baar zijn, bestaan niet.

De twaalf verhalen vormen een korf vol 
recepten die alle mensen kunnen inspi-
reren die in hun omgeving met demen-
tie worden geconfronteerd. Nuttige 
adressen zetten de lezer verder op 
weg. 

De CM voert alles wat met thuiszorg te maken 
heeft hoog in het vaandel. Meer en meer inspan‑
ningen worden geleverd om leden te ondersteu‑
nen die in een moeilijke thuiszorgsituatie te‑
rechtkomen. Dit gebeurt op verschillende 
manieren, gaande van informatie, advies en be‑
geleiding tot het concreet aanbieden van voor‑
delen en diensten. Zo zijn er tegemoetkomingen 
in allerhande kosten zoals voor gezinszorg, ont‑
lenen van hulpmiddelen, persoonlijk alarm, op‑
pasdienst, vakanties voor zieken en nog veel 
meer.

In dit Jaar van de Thuiszorg willen wij onze in‑
zet voor de thuiszorg bevestigen en meteen ex‑
tra in de verf zetten. We zijn volop bezig om de 
nieuwe mogelijkheden en producten uit te tes‑
ten die de thuiszorg nog beter moeten onder‑
steunen zoals videofonie, persoonlijk alarm met 
extra detectoren en mobiel alarm met gps‑ge‑
stuurde alarmtoestellen. Ook nieuwe diensten, 
zoals de vorig jaar opgestarte dienst oppashulp 
voor kinderen met een handicap, versterken de 
thuiszorg.

Voldoende ondersteuning in de thuiszorg is heel 
belangrijk. De mensen in een thuiszorgsituatie 
moeten echter ook een voldoende groot inko‑

men hebben. Het basisprobleem van vele zieken 
en invaliden is juist een te laag inkomen. Vooral 
gezinnen met kinderen waarvan het gezinshoofd 
invalide is hebben het zeer moeilijk.

Naast de verhoging van de minima voor de pen‑
sioenen, de invaliditeitsuitkeringen en de wel‑
vaartsaanpassingen voor oudere gepensioneer‑
den en langdurig invaliden, zijn wij vragende 
partij voor de invoering van vakantiegeld voor 
invaliden. Daarnaast pleiten wij voor een verho‑
ging van de inkomensgrens voor personen ten 
laste en voor een verbetering van de inkomens‑
situatie van invalide gezinshoofden met kinde‑
ren ten laste, onder meer door het verhogen van 
de kinderbijslag voor deze personen.

We beseffen dat de budgettaire toestand van 
het land niet rooskleurig is en dat er doortas‑
tende maatregelen moeten worden genomen 
door de regering. Daartegenover staat dat al 
diegenen die het met een lage uitkering moeten 
stellen, de levensduurte het hardst voelen. Daar‑
om zijn we ervan overtuigd dat onze eisen hele‑
maal niet overdreven zijn.

Marc Justaert
Voorzitter CM

De vip's van de CM

Standpunt

Marc Justaert
Voorzitter CM

Voordeelprijs voor CM-leden
In de boekhandel kost het boek 21,50 
euro. Als CM-lid kunt u het bestellen 
tegen de voordeelprijs van 17,50 euro, 
verzending inbegrepen. Om de korting 
te genieten, schrijft u voor 17 oktober 
het juiste bedrag over op rekeningnum-
mer 738-0191710-60 van Postalux, Van 
Dijck straat 87, 
2640 Mortsel. 
Noteer in het 
vak Mededelin-
gen ‘Boek 
Altijd opnieuw 
afscheid 
ne men’, het 
gewenste 
aantal exem-
plaren en 
uw CM-
lidnum mer. 

Het boek wordt opgestuurd naar 
het adres van de rekeninghouder. 
Er worden geen facturen opgemaakt.

Chris Van Hauwaert

Erik Stroobants, Altijd opnieuw af-
scheid nemen, uitg. Epo.

Dijck straat 87, 
2640 Mortsel. 

vak Mededelin-

Altijd opnieuw 

Het boek wordt opgestuurd naar 
het adres van de rekeninghouder. 

Beklijvende verhalen over dementie
Gratis brochure
Naar aanleiding van de Werelddag De-
mentie kunnen CM-leden de CM-bro-
chure ‘Dementie’ (kostprijs 0,75 euro 
voor leden, 1,50 euro voor niet-leden) 
gratis aanvragen. Dat kan tot 17 okto-
ber via www.bewustgezond.be of bij de 
dienst gezondheidspromotie van het 
regionale ziekenfonds:

Antwerpen: 03 470 21 50 
Brugge: 050 44 03 88 
Brussel: 02 240 85 27
Leuven: 016 35 96 95
Limburg: 011 28 04 45
Mechelen: 015 21 59 08 
Midden-Vlaanderen: 09 267 57 35 
Oostende: 059 55 26 15 
Roeselare-Tielt: 051 26 53 06 
Turnhout: 014 40 34 69 
Waas en Dender: 03 760 93 93 
Zuid-West-Vlaanderen: 056 26 63 28

Adolescenten
‘Een grootouder met dementie hebben’ 
is de titel van een brochure die het Ex-
pertisecentrum Dementie Vlaanderen 
maakte om dementie bespreekbaar te 
maken bij adolescenten. 
Ze is tegen 5 euro verkrijgbaar bij het 
Expertisecentrum, Lokkaardstraat 8, 
2018 Antwerpen, tel. 070 224 777, 
info@dementie.be.



Nr 26 • 19-09-2008 13CM-nieuws

Tot en met 30 september loopt een actie op ons  fitnessgamma 
van Tunturi en Bremshey. Kom gerust eens langs. 
Op basis van je verwachtingen helpen wij je graag bij de keuze 
van een fitnesstoestel dat bij jou past. 

 

Welk fi tnesstoestel kies jij?
Thuis fi tnessen, is goed voor je gezondheid en moet vooral leuk zijn. Daarom is 
het belangrijk om voor het juiste fi tnesstoestel te kiezen. 
Ons aanbod hometrainers, crosstrainers, loopbanden enz. staat 
borg voor vernieuwing, veiligheid, comfort, motivatie en effectiviteit 
van je training. 

     De Thuiszorgwinkels zijn de exclusieve verdelers van 
een totaal nieuwe manier van trainen met de MFT BALANCE BOARDS. 
Het is het eerste en enige trainingsconcept dat gelijktijdig je uithoudings‑
vermogen, kracht en coördinatie verbetert. Deze discs zijn praktisch, 
klein en nemen weinig plaats in. Verkrijgbaar in 4 modellen afhankelijk 
van je eigen conditie, leeftijd en doelstelling. 

Adressen Thuiszorgwinkels: 
informeer in het CM‑kantoor 
of surf naar www.thuiszorgwinkel.be. 

Actie fitnessgamma Tunturi en Bremshey 

Actiefolder Fitness aanvragen?Stuur een mail naar 
thuiszorgwinkel@cm.be.

Nieuw!

Vertrek je (weer) op kot en maken je ouders zich 
zorgen over je eetgewoontes? “Geen tijd, geen geld, 
geen keukenprins(es)” zijn vaak gehoorde excuses 
om niet zelf achter het fornuis te kruipen. Het ‘Kok 
op kot’-project van CM bewijst dat lekker én gezond 
koken helemaal niet duur, tijdrovend of moeilijk hoeft 
te zijn. Zelfs de grootste keukenkluns kan uitgroeien 
tot een volwaardige kok.

Kok op kot

Maak je eigen pot

Annelies en Koen zijn twee studenten 
die met volle teugen genieten van het 
kotleven. Maar aan koken komen ze 
niet dikwijls toe.

Annelies (21): “Onze kotkeuken staat 
altijd vol afwas. Op de kookplaat en in 
de oven kun je aangekoekte restjes te-
rugvinden van wéken geleden. Een 
kuisploeg à la ‘Sien en Maria’ zou wel-
kom zijn … Zelf heb ik daar echt geen 
tijd voor, en volgens mij denken mijn 
kotgenoten er net zo over.”

Studentenkeukens zijn vaak een paradijs 
voor microben: een stapel afwas, restjes 
eten op het aanrecht of de tafel, een rond-
zwervende vaatdoek … Dankzij een dui-
delijke weekplanner en een pak hygië-
netips van ‘Kok op kot’ kunnen studen-
ten ergernis, rommel en microben in de 
keuken vermijden.

Volle maag zonder 
lege portefeuille
Koen (19): “Ik eet graag lekker en voor-
al veel, zolang het maar niet te duur is. 
Ik heb een bescheiden weekbudget en 
fuiven opgeven om meer te spenderen 
aan eten, zie ik niet zitten. Mijn grote 
probleem is dat ik niet zo creatief ben 
in de keuken. Zelf koken doe ik zelden, 
want volgens mij is het bijna onmoge-
lijk om met weinig geld iets deftigs op 
tafel te zetten. Ik ben dan ook vaste 
klant bij de frituur.”

Die situatie is ongetwijfeld heel herken-
baar voor de meeste studenten. CM 
geeft tips om gezond en geïnspireerd te 
koken met weinig geld. Met goed be-
waarde restjes kun je vaak nog alle kan-
ten uit. 

Eten om beter te weten
Zeker tijdens de examenperiode ver-
waarlozen heel wat studenten hun 

voeding. Eten, en vooral koken, be-
schouwen ze als verspilling van kost-
bare tijd. Nochtans draagt een even-
wichtige maaltijd bij tot een betere in-
tellectuele inspanning. 
Door bijvoorbeeld te kiezen voor zet-
meelrijke voeding zoals bruin brood, 
aardappelen, pasta of rijst kunnen
 studenten de typische dipjes of geeuw-
hongertjes tussen twee maaltijden 
vermijden. 
Ook een fl es water mag niet ontbreken 
tijdens het studeren, want het minste 
tekort aan vocht heeft al een negatieve 
invloed op de concentratie.

‘Kok op kot’-hebbedingen
Voor studenten die in de keuken aan de 
slag willen, heeft CM een aantal leuke 
gadgets.

• Cd-rom met recepten, budget- en hy-
giënetips, interessante weetjes en een 
handige weekplanner. De cd-rom 
wordt gratis verspreid via het Student 

Welcome Pack in 
alle grote studenten-
steden.

• Pocket: een 130 
pagina’s tellende 
kookbijbel op maat 
van studenten. De 
originele lay-out 
maakt van de poc-

ket een leuk hebbe-
ding of een ideaal cadeautje voor 
(klein)zoon of (klein)dochter. De poc-
ket kost 5 euro voor CM-leden, niet-
leden betalen 9 euro.

• Pakket: een ‘Kok op kot’-schort, de 
pocket en een originele CM-verjaar-
dagskalender tegen een extra scher-
pe prijs. Het pakket kost 7,50 euro 
voor CM-leden, niet-leden betalen 
12,50 euro.

De ‘Kok op kot’-hebbedingen kunnen 
besteld worden via w w w.cm.be 
(Publicaties). De prijzen zijn exclusief 
verzendingskosten.

Surf naar de gloednieuwe website 
www.kokopkot.be en vind er een 
heleboel hygiëne-, budget- en blok- 
tips en andere ideeën.

Win een citytrip 
naar Istanbul
Heel het academiejaar lang, van 
september 2008 tot mei 2009, 
organiseert CM een gepeperde 
wedstrijd, enkel en alleen voor 
studenten! Vul de wedstrijd‑
vraag in op www.kokopkot.be en 
wie weet ga jij wel aan de haal 
met één van de twee citytrips 
voor twee personen. Bovendien 
maak je maandelijks kans op een 
van de tien ‘Kok op kot’‑pakket‑
ten met schort, pocket en ver‑
jaardagskalender.

Welcome Pack in 
alle grote studenten-
steden.

• 
pagina’s tellende 
kookbijbel op maat 
van studenten. De 

ket een leuk hebbe-

Win een citytrip 

 Massembre

Win een fantastisch 
weekendje 
in de Ardennen
Surf naar www.massembre.com 
en klik op ‘Prijsvraag CM‑Visie’.
Indien u het juiste antwoord geeft, 
maakt u kans op een weekendje 
Massembre.

Studiedag VAD
Op 11 oktober van 10 tot 13 uur or‑
ganiseert De Druglijn van VAD, 
Vereniging voor Alcohol‑ en ande‑
re Drugproblemen een studiedag 
over druggebruik in het gezin. Hij 
vindt plaats in het Vlaams parle‑
ment, hoek Hertogstraat‑Druk‑
persstraat te Brussel. Deelnemen 
kost 15 euro. Inschrijven kan tot 26 
september op www.druglijn.be.
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Lezersbrieven

Tweepersoonskamer
Ik ben 21 jaar en kamp sinds 2004 met 
ernstige gezondheidsproblemen. Ik 
onderging al talloze operaties en kan 
niet meer lopen. Als jong meisje 
moest ik leren leven in een rol‑
stoel. Dat was moeilijk. Be‑
gin juli werd ik weer opge‑
nomen in het ziekenhuis 
voor een ingreep. Ik koos 
voor een tweepersoons‑
kamer waarin ik eerst al‑
leen lag. Later kreeg ik ge‑
zelschap van een dame. Kort 
na mijn operatie werd ik op een 
nacht plots zeer misselijk, maar ik 
was zelf te fl auw om hulp te roepen. 
Mijn kamergenote duwde op de bel, 
maar omdat de verpleegkundigen 
niet snel reageerden, strompelde zij 
met de aangebrachte baxters de 
gang op om hulp te halen. Dankzij 
haar werd ik gered. Mijn kamerge‑
note droeg zorg voor mij, deelde mijn 
emoties en moedigde mij aan door te 
zetten. Daaruit putte ik kracht. Een 
kamer met twee biedt naast een fi ‑
nancieel voordeel ook de kans tot 
hechte vriendschap.
• S.B., e-mail

eHealth
In CM‑Visie nr. 24 stond als titel bij 
een artikel ‘Frank Robben bouwt 
eHealth uit’. Kan het ook in het Ne‑
derlands worden gezegd? Wij zijn 

Nederlandstalig en hebben nooit 
Engels geleerd. Wij zijn meer 

dan veertig jaar lid van CM 
en worden graag in onze ei‑
gen taal geïnformeerd!
• J.R., Antwerpen

N.v.d.r.: e-Health is een in-
ternationaal begrip en wordt 

gebruikt voor de uitwisseling van 
medische gegevens. De technische 
uitvoering ervan speelt zich af binnen 
het domein van de informatica waar 
de voertaal Engels is. Uitwisseling 
van medische gegevens stopt boven-
dien niet aan de grens. Bij een onge-
val of ziekte in het buitenland zal een 
plaatselijke arts ook de informatie 
elektronisch kunnen raadplegen. 

Pulderbos
Ik vind het fantastisch dat het reva‑
lidatiecentrum Pulderbos zoveel 
inspanningen doet om jongeren die 
er herstellen na een verkeeronge  ‑
val, in contact te brengen met hun 

vroegere school. Dat dit vandaag 
lukt, is niet alleen toe te schrijven aan 
de huidige technologie, maar ook aan 
de inzet van de leerkrachten. Door 
het Tolecom‑project raken de jonge‑
ren tijdens hun revalidatieperiode 
bovendien minder geïsoleerd, wat 
het herstelproces ongetwijfeld gun‑
stig beïnvloedt. 
• N.C., e-mail

GMD
De schrijver van de brief over het glo‑
baal medisch dossier (CM‑Visie nr. 
24) vindt de uitgave voor een GMD 
geldverspilling. Ik denk eerder dat de 
persoon in kwestie het best een an‑
dere huisarts zoekt. Omdat ik on‑
langs ben verhuisd, vroeg ik mijn 
GMD op om af te geven aan mijn nieu‑
we huisarts. Het bevatte onder meer 
een overzicht van alle consultaties, 
mijn medische geschiedenis, de uit‑
gevoerde operaties, de verslagen 
van specialisten, mijn geneesmidde‑
lengebruik en alle toegediende vac‑
cinaties. 
Een huisarts moet heel wat vragen 
telefonisch beantwoorden waarvoor 
geen hij centen krijgt. Bovendien 
moet hij van het bedrag dat hij krijgt 

voor het GMD een deel afgeven aan 
de belastingen. Dan vind ik 25 euro 
voor een goed beheer van mijn me‑
disch dossier niet te veel!
• P.T., Hasselt

Tarieven
Het is voordeliger te kiezen voor een 
arts die het akkoord met de zieken‑
fondsen heeft aanvaard dan voor een 
arts die dat niet deed. In een zieken‑
huis in de omgeving valt er evenwel 
niet te kiezen. Want voor bepaalde 
specialismen bv. orthopedie en gy‑
naecologie respecteerde geen en‑
kele arts het tarievenakkoord.  
• G.D.M., Waregem

N.v.d.r.: De Ziekenhuiswet bepaalt 
uitdrukkelijk dat het ziekenhuis moet 
garanderen dat elke patiënt tegen 
conventietarief kan worden verzorgd. 
De opnameverklaring die iedere pa-
tiënt moet ondertekenen, geeft hem 
de mogelijkheid daarvoor te kiezen. 
Als hij dit doet, moet hij het conven-
tietarief kunnen genieten. Ook al zijn 
er geen geconventioneerde artsen 
werkzaam op de ziekenhuisafdeling 
waar de patiënt verblijft.
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Leren bewegen met plezier

Cyprus
Zon, natuur en cultuur zonder dat u grote afstanden hoeft te overbrug‑
gen, dat is Cyprus. Cultuurschatten en een fascinerende geschiede‑
nis verbazen u een week lang tijdens een culturele rondreis in half‑
pension met Nederlandstalige gids. De tweede week blaast u uit 
tijdens een all‑in verblijf in het viersterrenhotel Vrissiana Beach.

Periode en prijs
7 tot 21 november: 1.141 euro ‑ Vliegtuigreis vanuit Zaventem.

Extra periode Andalusië
Wegens groot succes biedt Intersoc van 21 tot 28 oktober een extra 
periode aan in Andalusië, de mooiste streek van Spanje.
Prijs: 826 euro ‑ Vliegtuigreis vanuit Zaventem.

Info en reservatie
Centrale klantendienst Intersoc, tel. 070 233 119 
of www.intersoc.be.

Werk en fun 
tijdens het komende winterseizoen
Ben je deze winter minstens 18 jaar en 2 weken vrij? Wil je de handen 
uit de mouwen steken en op vakantie gaan naar Frankrijk of Zwitser‑
land? Dan ben jij onze kandidaat voor een korte werkvakantie als ski‑
moni of als medewerker in de hoteldiensten.

Intersoc biedt jou een kosteloze reis, gratis verblijf in volpension en 
nog vele extra’s. Interesse? 
Surf naar www.intersocwerkvakanties.be 
om je in te schrijven. 
Geen internet? Bel 02 246 47 58 en we sturen je 
met plezier een inschrijvingsformulier toe.

Lic 7013 – A5654 

Zon, natuur en cultuur zonder dat u grote afstanden hoeft te overbrug‑
gen, dat is Cyprus. Cultuurschatten en een fascinerende geschiede‑

Nieuwe bestemming

Werken aan je conditie wanneer jij het 
wilt en onder professionele begeleiding? 
FitClass heeft de ideale formule in huis 
voor iedereen die op zoek is naar effi ciën-
te en verantwoorde lichaamsbeweging.

Ga tijdens de opendeurdagen een kijkje 
nemen in een van de FitClass‑centra en 
maak kennis met de beweegmethode die 
eigen is aan FitClass. De bestaande cen‑
tra zetten hun deuren open op zaterdag 
27 en zondag 28 september en de nieuwe 
op zaterdag 4 en zondag 5 oktober.

CM-voordeel
CM‑leden die willen starten met juist en 
gedoseerd bewegen, genieten bovendien 
een interessant voordeeltarief: zij krijgen 
een directe korting van 25 euro op de in‑
schrijvingsprijs voor een jaarcursus. 

Meer informatie
Voor meer informatie en een lijst van de 
bestaande en nieuwe FitClass‑centra kunt 
u terecht op www.fi tclass.be.

Open deuren 
bij FitClass

Weetjes

Congres psoriasis
Psoriasis is nog steeds niet te genezen. Toch 
kunnen patiënten veel zelf doen om hun le‑
venskwaliteit te verhogen. Daaraan wordt 
uitgebreid aandacht besteed in workshops 
tijdens het congres van Psoriasis Liga 
Vlaanderen op 11 oktober van 9 tot 17 uur. 
Ook de verschillende therapieën worden 
door artsen toegelicht. 
Het congres vindt plaats in het centrum De 
Montil, Moortelstraat 8 te Essene. 
Deelnemen kost voor leden 10 euro, voor 
niet‑leden 20 euro. Inschrijven voor 1 
oktober.

Info en inschrijving: 
www.psoriasis-vl.be. 

Contactdag Ga voor Geluk
Op 11 oktober organiseert de vereniging 
Ga voor Geluk die zich inzet voor preventie 
van depressie en suïcide, een contactdag. 
Hij vindt plaats van 9 tot 12 .30 uur in 
het auditorium van KBC, Havenlaan 2 te 

Brussel. Naast de voorstelling van projec‑
ten en onderzoeksresultaten wordt ook een
toneelstuk opgevoerd. 
Leden kunnen gratis deelnemen, niet‑leden 
betalen 10 euro.

Info: www.gavoorgeluk.be.

‘Zet je in beweging’
Het project ‘Zet je in beweging’ heeft tot 
doel mensen met een handicap te laten be‑
wegen. Want bewegen bevordert de ge‑
zondheid en het sociaal contact. 
Verenigingen worden uitgedaagd mensen 
met een handicap tot bewegen aan te zet‑
ten of hen de weg naar de bestaande initi‑
atieven te wijzen. 
Wie een voorstel doet, maakt kans op 5.000 
euro Cera‑steun. Ideeën moeten ingediend 
worden voor 20 december.

Info: www.cerabeweegt.be. 
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Alleen 
Luister je soms naar Q‑music? Dan 
weet je dat de twee ochtendpresen‑
tatoren deze week door het land 
kriskrassen om handen te schudden 
voor het goede doel. Het Wonder‑
fonds is een organisatie die alleen‑
staande ouders met een levensbe‑
dreigende ziekte wil helpen. Massa’s 
geld. Bergen solidariteit. Hoopge‑
vend hoe we mensen met moeilijk‑
heden willen steunen. Zeker als er 
kinderen mee gemoeid zijn. 
Wat is een “goed” gezin? Uit een na‑
tionale familie‑enquête die deze 
week werd gepubliceerd, blijkt dat 
de Belg het traditionele gezin (ma, 
pa en kinderen) nog steeds het bes‑
te vindt. Voor 70% van de onder‑
vraagden is een nieuw samenge‑
steld gezin even goed en 45% gelooft 
in homokoppels als goede opvoe‑
ders.

Laat ik nu net alleenstaande moeder 
zijn. Nee, ik heb geen levensbedrei‑
gende ziekte. En mijn kinde‑
ren doen het goed. Voor‑
lopig nog. Want maar 
liefst 70% van de Bel‑
gen verwacht dat het 
met mijn kinderen fout 
zal lopen. Niemand be‑
nijdt me maar ‘ze’ gelo‑
ven niet meer in mijn op‑
voedingskwaliteiten. 
“Natuurlijk was het de kleine van 
een alleenstaande moeder die deze 
week het kerkhof van Elsene verniel‑
de!” “Kinderen die zoiets doen, daar 
schort toch wat met de opvoeding?” 
Niet mijn woorden maar die van de 
radiopresentator die deze week han‑
den schudt ten voordele van alleen‑
staande ouders. Het is zeker niet al‑
leen zijn mening. Die alleenstaande 
mama twijfelt vast net zo erg aan 
zichzelf. Da’s het allermoeilijkste 
aan kinderen alleen opvoeden: je 
bent alleen. Niemand die bemoedi‑
gend met je meeloopt en zegt:”Oké, 
je doet het goed.” Elke beslissing 
moet je zonder overleg nemen. Je 
kan nooit even afhaken, ook niet als 
je ziek bent. En stel dat er iets met 
je gebeurt! Dus twijfel ik ook aan 
mezelf en treur ik omdat mijn kinde‑
ren misschien iets tekort zouden ko‑
men. 

“Ik leer me niet meer te focussen op 
wat ik allemaal niet kan maar op wat 
wel nog mogelijk is”, zei de deelne‑
mer‑met‑handicap van het tv‑pro‑
gramma ‘Voorbij de grens’ terwijl hij 
op 1 been de vulkaan op klom. 
Groots. En zo weet ik het weer: een 
goed gezin is daar waar er mensen 
zijn die je graag zien, die je steunen 
en doen groeien. Mensen die het 
beste van zichzelf willen doorgeven 
aan de volgende generatie. 
Geef ze maar een hand, alle ouders 
die heel erg hun best doen.

Katrien Vandeveegaete

hebben veel verloren op het vlak van 
intermenselijke relaties, vooral wan-
neer het gaat om zorgen voor andere 
mensen.”

Moest je opboksen tegen vooroordelen 
van mensen uit je omgeving? 
Elisabeth: “Ja, ja, ja. Daar moet je echt 
tegen vechten. Hussein komt uit een 
andere cultuur. En bovendien is hij 
moslim. Dat is tegenwoordig zó oei-oei-
oei voor veel mensen. Mijn kinderen 
zijn dankzij hun opvoeding heel open. 
Zij hebben altijd heel positief gerea-
geerd op onze relatie. ‘Zolang jullie 
maar gelukkig zijn’, zeiden ze. Met mijn 
beste vriendin heb ik onlangs gebro-
ken. Een opmerking over het leeftijds-
verschil tussen ons was voor mij de 
spreekwoordelijke druppel. Ze was 
nochtans getuige op ons huwelijk, nota 
bene. Maar de vooroordelen bleven spe-
len. Jammer. Dat iedereen maar denkt 
wat hij wil, zo lang wij maar samen 
zijn.” 

Lieve Van den Bulck

Meer lezen? ‘Kleur in je relatie. Belgi-
sche vrouwen over hun relatie met 
mannen uit een niet-Westerse cul-
tuur.’ (A. Devillé, 2008, 20 euro) 
Bestellen kan via 
kkleurrijk@hotmail.com. 

Elisabeth zag hem voor het eerst in de bar van de filmfoy-
er. Tijdens de receptie na de voorstelling wisselden ze 
voorzichtige blikken en glimlachjes uit, meer niet. En nu, 
vijf jaar later, zijn ze een gelukkig koppel en wonen ze 
samen in Antwerpen. Een love story als een ander, alleen 
botsen Elisabeth en Hussein soms op culturele verschillen 
die je in andere relaties niet terugvindt. Naar aanleiding 
van een studie van Katholieke Hogeschool Kempen over 
biculturele koppels vertelt Elisabeth over haar relatie met 
de Soedanese Hussein.

len op. “Hussein gaat heel anders met 
zijn vrienden om dan wij zouden doen. 
Maar hij voelt perfect aan in welke si-
tuaties bepaalde gebruiken gepast zijn 
en wanneer niet. Hij heeft een heel goe-
de manier gevonden om te switchen 
tussen beide culturen.” 

Hoe verzoen je twee totaal verschillen-
de culturele achtergronden? 
Elisabeth: “Het enige wat belangrijk is, 
is respect. Dat is de basis. We delen niet 
dezelfde culturele achtergrond, we 
kunnen enkel de verschillen beseffen, 
aanvaarden en een plaats geven binnen 
onze relatie. Als er liefde is, dan wordt 
het op den duur een gewone relatie. De 
verschillen verschuiven naar de achter-
grond. En ook humor is zeer belangrijk, 
dat helpt je te relativeren. Als er soms 
eens problemen zijn, schudt hij zijn 
hoofd. ‘Vrouwen, vrouwen!’, zegt hij 
dan. Net als de mannen van hier. Hus-
sein spreekt heel vlot Nederlands. Hij 
volgt de politieke gebeurtenissen in ons 
land meer dan ik, hij noemt het zijn 
soap. En ook op de werkvloer is hij goed 
geïntegreerd.” 

Kijk je anders aan tegen je eigen cul-
tuur sinds je je man kent?
Elisabeth: “Zeker en vast. Ik ervaar dat 
ik verdraagzamer geworden ben. Ik kan 
soms zwart-wit denken, maar merk dat 
mijn mening nu dikwijls genuanceer-
der is. Ik zie mijn eigen cultuur door de 
bril van mijn man. Toen ik bijvoorbeeld 
voor een dagopname naar het zieken-
huis moest, heeft mijn man daar verlof 
voor genomen. Hij kon zich niet inbeel-
den dat ik helemaal alleen in het zie-
kenhuis zou liggen en een taxi naar 
huis zou moeten nemen. Dat is in zijn 
land ondenkbaar. Ik merk dat wij in 
onze cultuur op materieel vlak veel ge-
wonnen hebben en daar vooral ook heel 
krampachtig aan vasthouden. Maar we 

Hussein vluchtte jaren geleden naar 
België, op zoek naar een nieuw en beter 
leven. En daar ontmoette hij Elisabeth, 
een Belgische vrouw van rond de 60 
jaar, alleenstaande moeder en groot-
moeder van 2 kleinkinderen. “Op vele 
vlakken een atypisch koppel dus”, zegt 
ze zelf. “Maar voor het overige vormen 
wij een heel gewoon paar. Op zaterdag-
middag trekken we de stad in, zoals ve-
len in Antwerpen. Om een koffietje te 
drinken of een terrasje te doen.” 

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?  
Elisabeth: “Ik ging al jaren naar de film-
club, maar die dag was ik wat te vroeg. 
Er zat een man alleen in de bar. Na de 
film was er een receptie, we keken wat 
naar elkaar en lachten eens, maar meer 
niet. Pas later leerden we elkaar beter 
kennen. Ik was niet echt geïnteresseerd 
in een nieuwe relatie, maar vond hem 
wel een boeiende man. We deelden een 
interesse voor goede boeken en films. 
‘Waar begin je toch aan?’, dacht ik.” 

Waarin verschilt jullie relatie van een 
relatie waarin beide partners uit een-
zelfde cultuur komen? 
Elisabeth: “In het begin hadden we vaak 
discussies en ruzies. En het taalverschil 
kan de dingen soms moeilijker maken. 
Maar de moeilijkheid ligt niet in de taal 
op zich, meer in het verschil in cultuur 
en persoonlijkheid. Dat uit zich in eet-
gewoonten, in de taal, in de godsdienst 
en zelfs in slaapgewoonten. Hoe we die 
verschillen overbruggen? Je moet een 
grensgebied creëren, waar je elkaar kan 
ontmoeten. Je moet aftasten wat je ge-
meenschappelijk hebt, zoals in elke re-
latie eigenlijk. Je gaat samen op zoek 
naar een modus vivendi, een manier 
van omgaan met elkaars verschillen 
wat betreft die praktische dingen van 
alledag.” Ook in de manier van omgang 
met mensen merkte Elisabeth verschil-
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'Als er liefde is, 
verschuiven de verschillen 
naar de achtergrond'

Dr. Aleidis Devillé van de Katholieke 
Hogeschool Kempen leidde een onder-
zoek over  ‘gekleurde relaties’ tussen 
Belgische vrouwen en niet-Europese 
mannen. De belangrijkste conclusies? 
“Biculturele koppels zijn meer dan an-
dere gehuwden genoodzaakt om over 
hun relatie, cultuurverschillen, gen-
derspecifieke taken, religie, enz. te 
praten. We zien dan ook dat deze kop-
pels er meer dan anderen in slagen om 
mogelijke relatieconflicten in der 
minne te regelen. Een aantal proble-
men van de koppels zijn niet te herlei-
den tot cultuurverschillen, maar tot 
maatschappelijke ongelijkheid. Zo za-
gen we dat de meeste mannen moei-
lijker aan een baan geraken en haast 
altijd onder hun onderwijsniveau te-
werkgesteld zijn. Ten slotte is er ook 
nood aan sociale hulpverlening voor 
de koppels in kwestie, bv. juridische 
begeleiding, gesprekken met mensen 
in dezelfde situatie en hulp voor de 
kinderen. 



 10 Nr 26 • 19-09-2008

Visie kop_NL_2.indd   1 01-12-2005   10:24:09

Heel je leven 
betalen voor 
een jeugdzonde?
Als een minderjarige een fout be-
gaat, dragen de ouders de ver-
antwoordelijkheid. Zij moeten 
dus de fout van hun kind recht-
zetten. Dit risico is echter verze-
kerbaar, via een familiale verze-
kering die de schade dekt die een 
verzekerde toebrengt aan een 
derde in het kader van zijn privé-
leven. Opzettelijke daden, zware 
fouten of ondoordacht gedrag in-
begrepen.  

De verzekeraar die het slachtof‑
fer heeft vergoed, heeft echter 
het recht om het geld terug te vor‑
deren van de persoon die een 
zware opzettelijke fout begaat (in 
dit geval de minderjarige). Dit 
heet het "recht op verhaal".

Om te vermijden dat de ouders en 
de minderjarige heel hun leven 
moeten boeten voor een fout, 
heef t de wetgever in oktober 
2006 het recht op verhaal beperkt 
tot een bedrag van 31.000 euro. 
Nog altijd veel geld, maar vaak 
weinig in vergelijking met de wer‑
kelijk veroorzaakte schade.

Sommige verzekeraars beperken 
ook hun recht op verhaal (of pas‑
sen het zelfs helemaal niet toe) 
bij schade die het gevolg is van 
een opzettelijke daad of van een 
zware fout begaan door een min‑
derjarige.

De familiale 
verzekering van DVV, 
de bescherming tegen 
dagelijkse foutjes

Een ongelukje of pech: het 
kan iedereen overkomen. 
Een dakpan valt op de ve‑
randa van uw buren, met uw 
winkelkarretje raakt u een 
auto op een parking, uw 
kleinkind kwetst een vrien‑
dinnetje op een verjaar‑
dagsfeestje… In al deze on‑
gevallen in het privéleven 
komt de familiale van DVV 
tussen. 

Conclusie: of u nu een gezin 
hebt of alleen woont, een 
familiale is onontbeerlijk. 

Wilt u meer weten over de 
familiale verzekering van 
DVV? Ga dan eens langs bij 
de DVV-consulent in uw 
buurt. Voor zijn adres surft 
u naar www.dvv.be of belt 
u gratis naar 0800 24 404.

Tijd voor pensioensparen
Met pensioen gaan betekent tijd krijgen om van het leven 
te genieten. Elke dag plukken, zonder fi nanciële zorgen. 
Maar het wettelijk pensioen ligt vaak een stuk lager dan je 
laatste beroepsinkomen. Door vandaag reeds aan 
pensioensparen te doen, kan je zelf al je steentje bijdragen 
voor een mooie oude dag. Met de hulp van de fi scus. VDK 
heeft twee aantrekkelijke pensioenspaarformules voor jou.

1.  Accent Pension Fund 
Dit is een pensioenspaarfonds naar Bel-
gisch recht, door VDK samen met SG 
Private Banking gecommercialiseerd. 
Iedere storting wordt omgezet in deel-
bewijzen van Accent Pension Fund en 
belegd met het oog op een mooi rende-
ment op lange termijn, en dit met een 
aanvaardbaar risico. Sinds de start van 
het fonds in 1987 bedraagt het gemid-
deld jaarrendement ruim 6%.

2.  VDK Life 
Dit is een pensioenspaarverzekering 
met een gegarandeerd minimumrende-
ment (momenteel 3% op elke storting). 
Jaarlijks kan bovenop dit rendement 
een variabele bonus toegekend worden. 
Samen biedt dit een aantrekkelijk glo-
baal rendement:

- 2006: 2,50% gegarandeerd + 1,60% 
 bonus = 4,10% globaal rendement
- 2007: 2,75% gegarandeerd + 1,25% (*) 
 bonus = 4,00% globaal rendement

(*) Stortingen verricht in 2007 genieten 
bovendien van een extra (prorata) 
winstdeling van 0,50%, wat zorgt voor 
een globaal rendement van 4,50%.

Historische rendementen geven een in-
dicatie van wat je van deze belegging 
kunt verwachten, maar zijn geen garan-
tie voor de toekomst.

Fiscaal aantrekkelijk 
Voor het inkomstenjaar 2008 kan je tot 
830 euro per persoon sparen. Dit bedrag 
kan je fi scaal inbrengen. Afhankelijk 
van je belastbaar inkomen kan je via de 
personenbelasting een belastingver-
mindering genieten van 30 tot 40% op 
die 830 euro, of een bedrag tussen 249 
en 332 euro. En dit zowel voor jezelf als 
voor je partner. Met dank aan de fi s-
cus.

Flexibel
Jaarlijks storten is aangewezen. Je kan 
het volledige bedrag in een keer storten, 
maar je kan evengoed kiezen om het be-
drag in tien gelijke maandelijkse schijf-

jes op te splitsen. Maar wil je eens een 
jaartje overslaan? Geen probleem, jij be-
paalt wanneer je wenst te sparen.

Voordelige eindbelasting 
Op 60-jarige leeftijd wordt een eenma-
lige eindbelasting geheven, de taks op 
het langetermijnsparen. Stortingen na 
je 60ste worden dus niet meer belast 
maar leveren wel nog belastingvoordeel 
op.

Pensioensparen iets voor jou? 
Ben je tussen 18 en 64 jaar en belasting-
plichtig? Dan is pensioensparen iets 
voor jou. Interesse? Vraag in je VDK-ves-
tiging een simulatie voor jouw specifi e-
ke situatie en ontdek hoeveel je jaarlijks 
kan besparen aan belastingen. 

Op de VDK-website www.vdk.be vind 
je de fondsenfi che, het prospectus en 
het jaarverslag van Accent Pension 
Fund en de fi nanciële infofi che van 
VDK Life. 
Voor meer info kun je ook terecht bij 
de ACW-Bemiddelingsdienst Econo-
mische Werken (tel. 09 269 96 69).

Schots weekend
van vrijdag 21/11 tot zondag 23/11/2008
Verblijf in volpension met o.a.
Optreden Piper‑groep ‑ Whiskydegustatie ‑ Diavoorstel‑
ling Schotland
Zeebonkenwandeling ‑ Highlandgames ‑ Volksdans demon‑
straties
Optreden van een folkgroep
Prijs per persoon € 157,50 voor de 1ste en 2de persoon 
€ 127,50 voor 3de en volgende persoon  

Battlefield midweek van 23/11 tot 27/11/2008
Verblijf in volpension
Met inbegrip van 2 uitstappen en een dansavond
Uitstap 1
Bezoek van Flanders Field en de Last Post in Ieper
Bezoek van een militair kerkhof “Lijssenthoek en het 
“Talbothouse” in Poperinge
Uitstap 2 (Frankrijk)
Bezoek aan bommelaerswall
Bezoek aan “la coupole”
Prijs per persoon € 228 voor de 1ste en 2de persoon 
€ 153 voor de 3de en volgende persoon

Vakantie in Ravelingen

Meer info? Bel 059 55 27 55.


