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Een nakend afscheid.

Het was ruim op voorhand aangekondigd. Dus je zou denken dat iedereen ruim de tijd heeft gehad om zich er klaar voor 
te maken. 

En dat is ook zo natuurlijk. Zo kennen we haar wel. Leen. Die vertrekt niet zomaar met hangende zaken achter zich. Alles 
wordt tot in de kleinste details overgedragen, gebriefd, opgeruimd en uitgeklaard.

En toch. Kan ik me nu niet inbeelden hoe het volgende week gaat voelen. Zonder de al-wetende-Leen daar boven. Die 
zekerheid dat er altijd nog iemand is die het antwoord op die moeilijke vraag wel zal weten. Of de oplossing voor die 
ingewikkelde kwestie. 

En toch. Zien we haar met alle plezier vertrekken. Want hoe mooi is dat! Zomaar een hele nieuwe uitdaging aan gaan. Hoe 
dapper is dat! Zomaar in dat diepe water springen! 

Enkele dagen geleden nam ik zwetend afscheid van de zomer voor ze goed en wel begonnen was. Elk begin is een eind 
van iets. De dagen beginnen weer te korten, de zon is voorbij haar hoogtepunt. 

En toch. De zomer is nog vol belofte. De aardbeien zijn zoet en sappig.

Tegelijkertijd, aan de andere kant van de wereld. Probeert een oude man te sterven. De wereld lijkt nog niet klaar voor 
zijn vertrek. Alsof de mythe zou vervliegen samen met zijn laatste adem. 

Terwijl ; die goede man heeft zijn leven geleefd zoals hij vond dat hij het moest leven. Hij heeft daarmee heel wat bereikt. 
Voor degenen om hem heen op deze bol. Laten we hem daarin eren. En zeggen: het is goed! Ga maar…

En hier… wuiven we straks Leen uit. Geven haar nog een zetje op haar verdere reis met haar kleine prins.  En zullen we 
ook af en toe nog denken: “Hoe zou Leen dat gedaan hebben?” (en als we daar het antwoord niet op vinden, mogen we 
gewoon de telefoon oppakken!)

Maar misschien is het droevigste/leukste wel: te weten dat je ook zonder zal kunnen. We redden het wel hoor! We gaan 
die telefoon niet vastnemen, toch niet voor van dat soort vragen! En al gauw zal het lijken alsof het nooit anders was. De 
wereld draait door.

En dat het hier draait! Het samengesmolten 
team van de dienst ondersteunende 
begeleiding heeft het zo druk dat ze zichzelf 
nog niet eens een naam hebben kunnen geven.  
Onze “nieuwe” directeur Gard zoeft van de ene 
deelwerking naar de andere. Onmiskenbaar 
aanwezig.  Een duidelijke windrichting. Zo veel 
mogelijkheden liggen open.

En wij smijten ons in de zomer! En lekken 
dapper ijsjes, ook in het openbaar. En bij 
temperaturen die te wensen over laten. Zonder 
ons af te vragen of dat wel mag, GASboete-
gewijs.

Marjan
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Waarom werk ik begot als vrijwilliger bij BAL?  

Twee jaar geleden werd ik begeesterd om als vrijwillige bemiddelaar bij BAL te gaan werken door het mandaat 
dat je krijgt vanuit de samenleving om met beide partijen (dader en slachtoff er) aan de slag te gaan op zoek 
naar herstel.  Onlangs werd ik me bewust van een andere motivatie en die deel ik graag met jullie.

Ik was onlangs op een workshop/studiedag waar verschillende onderzoekers-fi losofen hun bevindingen 
toetsten rond de verbanden tussen de thema’s zingeving - vrijwilligerswerk en burgerschap.  Het was een hele 
karwei om ter voorbereiding alle Engelstalige teksten te doorwroeten maar het was heerlijk om een dag te 
kunnen meedenken rond dit thema.  Geïnspireerd en vervoerd stapte ik ‘s avonds terug naar huis.

In het kader van dit onderzoek werd ik als vrijwilliger bij BAL naast een tiental andere vrijwilligers 
geïnterviewd. 
Tijdens dit interview werd ik verrast door mijn eigen antwoord op de vraag naar wat me dan concreet 
betekenis verleende/zin gaf in het werk als vrijwilliger. 

Eén van de onderzoekers onderzocht aan de hand van een aantal voorbeelden van de geïnterviewden een 

Een pleidooi voor aandacht en vertraging…
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houding van “bewogen worden”.  De basis van deze houding werd mooi weergegeven in het Engels met het 
woord “w(h)itnessing” hetgeen zowel betekent “erbij, bij iemand zijn” als “getuige zijn ofwel van op een 
afstandje zijn” en dit op hetzelfde moment. Dus op hetzelfde moment bij iemand zijn en van op een afstandje 
getuige zijn.  Een houding die aanwezigheid vraagt maar ook passiviteit; je doet niet iets maar stelt je receptief 
op.  
Deze houding werd mooi weergegeven door een andere geïnterviewde “het vraagt talent om in die mate 
nabij te zijn zodat men een discrete afstand kan bewaren en tegelijk deze afstand gedeeltelijk weet te 
overbruggen om nabij te zijn” .

Het voorbeeld waar ik uit putte behandelde een fi etsdiefstal waar ik als leerling-bemiddelaar bij het slachtoff er 
op huisbezoek was.  Ik zat rond een tafel met heel wat gezinsleden en joelende kinderen. Wat me onmiddellijk 
opviel was de chaos en het totale gebrek aan hygiëne in de kamer hetgeen bij mij zowel een oordeel als 
mijn hulpverleningsinstinct opriep.  De jongen had de splinternieuwe fi ets nodig om naar zijn leercontract 
te gaan.  Nochtans had de moeder heel wat begrip voor de moeder 
van de dader.  Ze begreep hoe moeilijk het was om wat geld 
opzij te houden aan het einde van de maand om de schade te 
vergoeden en ze ging akkoord  om de termijn van de terugbetaling 
te verlengen zodat de moeder van de dader iets meer 
ademruimte had .  Dit voorval doorbraak als een donderslag bij 
heldere hemel mijn vooringenomenheid en mijn 
referentiekader.  Deze vrouw communiceerde haar innerlijke 
kracht zonder dat ze zich daar zelf bewust van was.  Een vrouw die 
zelf in moeilijke omstandigheden leefde was bereid om haar 
mededogen met de moeder van de dader voor te laten gaan 
op haar eigenbelang.  Ik ervoer op dat bevoorrecht moment 
een nabijheid en sterke betrokkenheid met deze vrouw 
zonder mijn plaats als toeschouwer/getuige te 
verliezen.  Ik was w(h)itnessing.

Op dat moment werd ik bewogen door de andere (ondanks het 
feit dat de andere geen vriend was, iemand die ik graag had noch 
bepaalde waarden mee deelde).   Hier ontstond een moment van 
gemeenschap tussen mensen die weinig gemeen hebben.

Dit “bewogen worden” overviel me, je kan het niet bewerkstelligen, hooguit een aantal voorwaarden 
creëren.  Een niet onbelangrijke voorwaarde is het nastreven van een zuivere aanwezigheid in de relatie; 
een aanwezigheid die vrij is van het zoeken naar vervulling van je eigen noden.  Deze beschikbaarheid is niet 
onmiddellijk zichtbaar, een beetje vergelijkbaar met een spiegel.  Pas op het moment dat de kwetsbaarheid 
of de waardigheid van de ander er in weerspiegeld wordt kan het bewogen- worden weliswaar zonder enige 
garantie, plaats vinden.  Misschien vergelijkbaar met een houding van niet-weten waar je op een al dan niet 
bewuste manier je beeld of je referentiekader van iemand of van een situatie laat voor wat ze is.  
Als je enkel vertrekt vanuit een wetende houding, is de neiging groot om sturend aanwezig te zijn en dat 
weerhoudt een houding van w(h)itnessing.  

Ik ervaar het in mijn werk als bemiddelaar niet vanzelfsprekend om te midden van alle aandachtspunten 
en strategieën die je meeneemt naar een gesprek deze houding van beschikbaarheid en ontvankelijkheid  
blijvend te cultiveren.  Maar als ik er bij momenten in slaag om als w(h)itness aanwezig te zijn en bewogen 
word door het verhaal van de ander staat de tijd even stil en voel ik me wezenlijk gebed in deze samen-
leving…

Philippe

Het vraagt talent 

om in die mate 

nabij te zijn zodat men 

een discrete afstand kan 

bewaren en tegelijk deze 

afstand gedeeltelijk weet 

te overbruggen om nabij 

te zijn.
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Slachtoffer-daderbemiddeling zoekt 

vrijwilligers !!! 

De Bemiddelingsdienst Leuven (BAL) brengt minderjarige daders 
en slachtoffers van strafbare feiten in gesprek met mekaar. Samen 
met hen zoekt de bemiddelaar hoe ze met deze feiten willen omgaan. 
Tijdens de bemiddeling kunnen partijen boodschappen uitwisselen, 
vragen stellen en samen zoeken naar “herstel” van de gevolgen of 
nadelen.  In Leuven zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen 
bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. 

Wil jij daders en 
slachtoffers bijstaan om 
samen een oplossing te 
zoeken? 

Woon je in het  
arrondissement  
Leuven en kan je 
8  uur per week 
vrij maken  
g e d u r e n d e 
minimum 2 jaar ? 

Heb je interesse? Dan ben je hartelijk welkom op de infoavond op  

dinsdag 1 oktober 2013 van 19.00 - 21.00 uur 
 

Gemeentehuis Heverlee, Waversebaan 66. 

Meer info? kris.mullens@leuven.be of 016/27.20.20

Wil jij als neutrale  
bemiddelaar mensen 
ondersteunen om met 
elkaar te  
communiceren? 

Ben je geboeid 
door het idee van  
bemiddeling? 
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Ongeveer een jaar geleden werd 
ik op een vriendendrink 

aangesproken  “Of vrijwilligerswerk 
in bemiddeling  iets voor mij zou 
kunnen zijn ?”  

‘Slachtoffer-dader herstelrecht 
vrijwillige bemiddelaar, ik ?’  de 
vraag die me eerst wat overviel, liet 
me niet meer los.   Geboeid door 
maatschappij en communicatie, voelde 
ik me aangesproken maar  ervaarde tevens drempelvrees voor de minder 
bekende wereld van ‘recht’ en ‘hedendaagse jongeren’.

Toch duidelijk getriggerd door de vraag, nam ik wat later contact op met  
BAL voor een explorerend  gesprek.  Het reilen en zeilen van de activiteiten 
van een  vrijwillig bemiddelaar werd me uit de doeken gedaan en er kwam 
een tweede verkennend gesprek.  Een  maand of twee later vaarde ik mee in 
de bemiddelingsboot ...!

Na bijna een  jaar initiatie, blik ik met voldoening terug  op de 
opleidingsperiode;  het was een jaar van intense verrijking.  Samen met andere 
kandidaat vrijwilligers (een heterogene enthousiaste groep) werd ik in een 
gemoedelijke maar professionele sfeer, ingewijd in het bemiddelingsvak door 
middel van een praktijkgerichte opleiding in methodiek.   Mijn deskundige 
coach liet me nadien meedraaien in zijn dossiers en zo onsluierde zich de 
onbekende en bijzondere wereld van  slachtoffer-dader herstelrecht.

Een zinvol  jaar van intense verrijking ?  Ongetwijfeld,  het is een boeiende 
en fascinerende  wereld : ieder dossier is verschillend, ieder slachtoffer, iedere 
dader, iedere ouder, ieder feit, ieder milieu,  ... alles is steeds weer anders : erg 
onvoorspelbaar, telkens weer een nieuwe omgeving en achtergrond.  

Ik ervaarde het als een heel interactief en dynamisch proces : ik leerde 
communicatie ondersteuning aan te reiken, erkenning te bieden,  actief te 
luisteren en te observeren,  maar zo  neutraal en onpartijdig mogelijk te zijn 
en te blijven.   Een hele kunst want al snel werd ik geconfronteerd met mijn 
eigen beperkingen, mening en vooroordelen. Ik leerde ze netjes naast me neer 
te leggen en me te focussen op wat de partijen zelf wensten en ze te laten 
evolueren naar een overeenkomst of oplossing.

Tijdens de begeleiding  ervaarde ik dat de bemiddelaar met beide partijen een 
hele weg afl egt  en de zorgen en opluchting van ouders en jongeren meebeleeft.  
Het is een bijzonder proces, het ondersteunen ervan biedt  veel voldoening 
wanneer  op het einde van de rit,  de partijen, na een afrondend  gesprek,  
elkaars hand schudden  en soms duidelijk opgelucht  ieder hun weg weer 
verder gaan !

Carla



8

Half januari  startten we met verschillende 
werkvormen als “ondersteunend traject” op 
vraag van jongeren en hun voorziening.  In 
de vorige nieuwsbrief gaven we jullie al een 
beschrijving van elke werkvorm. 

Naast de staptochten en time-outs,  gingen we  aan 
de slag met andere (hulp-) vragen die op ons pad 
kwamen in de vorm van Kort Ervaringsgericht Traject, 
Dagactiviteit, en Bemiddelen in Voorzieningen.

We ervaren dat het wenselijk is om na de telefonische 
aanmelding een verkennend gesprek te doen met 
de jongere en hun ouders en/of  begeleiders om 
de (hulp)vragen en verwachtingen van iedereen te 
verkennen en goed op elkaar af te stemmen. Soms 
gebeurt zo’n intake ook “in actie”.

We registreerden  op 5 maanden  101 aanmeldingen of infovragen. Met 7 jongeren was er een intake gesprek 
dat niet tot een project leidde. Voor 44 jongeren werd er een project opgestart.  

In de Korte Ervaringsgerichte Trajecten kwamen 8 jongeren wekelijks een aantal uur tot bij ons.  
Een medewerker ging  individueel met hen aan de slag rond afgesproken thema’s :  weerbaarheid, 

communicatie, zelfvertrouwen, sociale 
vaardigheden, omgaan met pesten,… 

Sinds april bieden we in Biez op woensdag 
en donderdag  dagactiviteit  voor maximum 
3  jongeren tegelijk.  Het is een  actieplek waar 
jongeren  de druk van buitenuit  wat kunnen  
lossen en tot rust kunnen komen, waar ze 
kunnen  werken, sporten, creatief bezig 
zijn… Zo kwamen tot nu toe 2 jongeren.

16 jongeren deden een time-out: 3 verbleven 
hiervoor in Biez, 4 gingen aan de slag bij een 
gastgezin, 8 trokken hun stapschoenen aan, 
en ééntje kreeg de wind in de zeilen.  

Er werd in het voorjaar voor 3 jongeren een 
langer onthemingsproject opgestart: één 
meisje vond haar motivatie niet en stopte 
haar project, één jongen bereikte intussen 
Santiago en keert behouden weer, een ander 

...  in cijfers en letters van half januari tot half juni 2013



meisje startte in een combinatie-project en zal 
nu na enkele weken stappen een periode  aan 
de slag gaan op een berg in de Jura. 

Voor 2 jongeren organiseerden we een 
bemiddelingsproces in hun voorziening. 

6 meisjes en jongens trokken in de 
paasvakantie voor 1 week naar Frankrijk op 
een paardenboerderij waarbij ze ook werkten 
aan thema’s rond zelfvertrouwen en sociale 
vaardigheden.

Enkele weken na hun traject toetsen we af  
hoe het gaat met de jongere.  
Een greep uit  de feedback: 

“Drie weken geleden was ik 5 dagen 
op zeiltocht. Ik ben er nog steeds van  
in de wolken en voel me veel beter 
sinds de tocht!”

De individuele begeleider van een jongere 
die op stap time out was vertelt ons dat het 
goed gaat met hem. Hij is sindsdien  heel erg 
bezig met zijn gezondheid en zet de anderen 
in de leefgroep er ook toe aan om gezond te 
eten met  veel groenten en fruit!

Een meisje van 15  vertelt over haar verblijf bij een 
gastgezin: 

“Het was plezant in het gastgezin en ik heb 
goed meegewerkt. Ik werk graag met dieren. 
De kleinkinderen (5 en 1 jaar) waren ook 
vaak aanwezig en dat was leuk voor mij. Ik 
ben graag bezig met kleine kindjes. Graag 
zou ik nog eens terug gaan naar hen!”
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Tim van Alba vroeg aan S., 14 
jaar, die twee dagen per week 
dagbesteding doet in Biez: 

Waarom kom je naar Biez?

“Het liep moeilijk op school en 
in de leefgroep. De begeleiding 
deed me het voorstel om naar 
Biez te komen. Nadat ik een keer 
daar geweest ben, hebben ze 
voorgesteld om twee dagen per 
week te gaan. Ik vond dit een 
goed idee.”

Hoe vind je het in Biez?

“Het is hier heel leuk. Ik kan veel 
dingen doen die ik graag doe en ik ben hier graag. Hout klieven vind ik het leukst.”

Wat is er voor jou positief aan naar Biez komen?

“Ik heb er mijn bezigheid. Ik kan me rustig houden omdat ik bezig ben en altijd met iemand 
kan praten. Ik krijg hier ook praktijk, zoals bijvoorbeeld hout. Verder vind ik het leuk dat ik 
hier dingen kan voorstellen die ik dan ook vaak mag doen zoals bv het gras afrijden of gaan 
mountainbiken. “

Een gast van 18 deed een stap 
time-out en evalueert bij de 
afronding: 

“Ik had verwacht dat het 
stom zou zijn, maar dat 
was het niet. We hebben er 
naar gestreefd om steeds 
meer te stappen, en dat 
is gelukt.  We hebben een 
paar keer op een boerderij 
geslapen.  Ik heb ook veel 
nagedacht. Het was ook 
gewoon super leuk, het helpt 
om zorgen te vergeten. Ik 
zou als hobby ook willen 

stappen, maar moet dan iemand vinden die dat ook ziet zitten.  Het was 
wel te rap gedaan. Op 3 maanden dan zou er pas echt wat veranderen, als 
je ziet wat dat al op een week doet. Het is ook zo dat ik door te stappen 
veel nadacht, en dat dat ook voor veel frustratie zorgde.”
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Na anderhalf jaar gastvrij wonen als conciërge is 
Jef eind april verhuisd  uit Biez. 

Hij heeft zich in die tijd op deze vertrouwde 
schone plek vooral toegelegd op de ontwikkeling 
van V-Oikoten en heeft daarin de begeleiding 
en ondersteuning opgenomen van Nico  en zijn 
context voor, tijdens en na diens tocht naar 
Compostela.

Jef was ook één van de drijvende krachten bij 
het tot stand komen van het boek “Ik dus naar 
Compostela” naar aanleiding van  het dertigjarig 
bestaan van Oikoten. Het boek  kreeg  vorm 
dankzij de inzet van Jef samen met die van zovele 
jongeren uit de geschiedenis van Oikoten, en de 
hele redactieploeg.
Jef toerde het voorbije jaar rond naar heel wat 
plekken  in Vlaanderen voor lezingen rond het 
boek. Hij bracht zijn verhaal vaak samen met dat van een jongere.

Vandaag zagen we Jef  
terug in Herent als 
steun� guur voor 
tochtbegeleider Boris die 
op 21 juni vertrok met 2 
jongens  voor een staptocht 
van  Vézelay  naar 
Compostela. 

… en zo kronkelt zijn pad 
verder…

DANKJEWEL JEF!!

Een gastgezin geeft als feedback: 

“We zijn heel enthousiast met het verblijf van deze meid. Ze heeft heel goed 
meegewerkt aan alle activiteiten op de boerderij en in de antiekhandel. Ze heeft 
zich aan alle afspraken gehouden en het was een plezier om haar in huis te 
hebben. Als er iets moeilijk verliep, dan zagen we het aan haar. We vroegen 
dan wat er was en dan sprak ze het uiteindelijk wel uit. Probeer dus altijd te 
zeggen wat je voelt! We denken dat ze hier echt graag was, zeker als je haar 
traantjes ziet bij het afscheid. Ze mag altijd op bezoek komen als dat kan voor 
haar begeleiding.”
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Mindful weer-staan ?

“Gaan ze binnen Alba nu ook al de mindfulness-hype volgen?”  Als mindful zou staan voor bewust en niet oordelend 
stilhouden bij het moment, zou ik zeggen… waarom niet? In al zijn ‘eenvoud’ past het in het plaatje waarrond we willen 
werken met jongeren, binnen onze projecten Rots/Water en Weer-staan.  

...

We staan er niet meer bij stil.
Er gebeurt wat en we hebben onmiddellijk ons oordeel, onze reactie klaar. Bij confl icten of heel spannende situaties gaat 
het dan meestal over:

VECHTEN of VLUCHTEN of heel veel 
ONZEKERHEID waardoor we niet meer 
weten wat doen.
We noemen dit de ‘automatische piloot’. 
Die is belangrijk om snel te kunnen 
reageren op echte gevaarsituaties. Maar 
ze neemt ook onze vrijheid af. We hebben 
op dat moment geen keuze meer.

Het maken van een bewuste keuze vraagt 
er om dat je leert stil te staan. Dat je 
bewust wordt van je (te) (snelle) manier 
van reageren en van denken. Dat je stil 
staat bij wat er gebeurt, bij wat je erbij 
denkt, bij wat je voelt en hoe je zou 
kunnen reageren. Misschien krijg je dan 
wel de gevolgen waarvoor je zelf kiest!

Drie belangrijke zaken die in het project aan bod komen, zijn:

ZELFBEHEERSING - het leren beheersen en richten van kracht en energie

ZELFREFLECTIE - nadenken, stilstaan bij gedachten en gevoelens

het versterken van ZELFVERTROUWEN - bewust worden van eigen mogelijkheden en wensen, 
respect voor jezelf en anderen,…

KIEZEN kan je steeds tussen een ‘stevige rotshouding’ of een ‘soepele waterhouding’ of een combinatie van beiden.

ROTS en WATER zijn twee symbolen die vertellen waar de training over gaat. 
ROTS staat voor weten wat je wil, opkomen voor jezelf.
WATER staat meer voor openheid en rekening houden met anderen. Je beseft dat je niet alleen door het leven kan gaan 
en je hebt respect voor de mensen om je heen.

Elke situatie vraagt om een ander antwoord!
Blijf de baas over jezelf!
En vooral: blijf jezelf.

Voor meer info, je reactie of je bijdrage: hans.gambas@alba.be
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Een huis vol pioenen, rozen, gerbera’s, zonnebloemen, lelies en pluksels….

Hier zit ik dan, op zondagochtend ‘iets’ te schrijven voor de Nieuwsbrief, in mijn woonkamer vol 
geurende bloemen uitkijkend op een klein altaartje met souvenirs die nog een tijdje dicht bij mij 
moeten blijven. Vorige vrijdag werd ik door al mijn collega’s letterlijk in de bloemetjes gezet. Het 
was een gezellig, warm afscheidsfeestje.

Afscheid nemen van een werkplek waar je 17 jaar met hart en ziel werkte, doet wel wat met mij 
merk ik. Ik voel het letterlijk in mijn hoofd, lijf en leden. Ik ben blij dat ik het tijd kan geven en tijd 
genomen heb om op een voorbereidde manier te kunnen uitzwaaien. 
Als ik na denk over wat ik hier precies kwijt wil, merk ik dat mijn hoofd warrig is. Er is zoveel 
gebeurd in al die jaren. Wat poot ik hier nu neer? 
Een historiek schrijven is onbegonnen werk. Ik sluit mijn ogen en ettelijke fi lmpjes ontrollen 
zich spontaan in mijn hoofd. Ja, ik heb veel meegemaakt: van 15 naar 30 jaar Oikoten, van 
klein Oikoten naar groot Alba, van administratiemadam naar coördinator, van frank naar euro, 
van Tildonk naar Herent, Brussel en Heverlee van herstelbemiddeling naar HCA, van ontheming 
naar dienst ondersteunende begeleiding, van eenvoudige boekhouding naar een complex analytisch 
systeem enzovoort (niet limitatieve lijst). 

Als ik terugblik, ben ik blij en tevreden. Ik heb enorm veel kunnen leren en kreeg de kans om door 
te groeien. Ik heb zoveel mooie mensen ontmoet, verbondenheid gevoeld. We hebben samen gefeest 
soms gesakkerd en vaak hard gewerkt. Ik meen het als ik zeg dat ik al die jaren met hart en ziel 
gewerkt heb voor Oikoten/Alba. 
Terug naar het beginpunt: klopt, ik vertrek dus uit weloverwogen eigen keuze. Vorige zomer 
belandde ik op een kruispunt. Ik keek achterom en lonkte naar de toekomst en besloot ik dat de tijd 
rijp was om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Het was geen simpele keuze, het was voor mij een 
lang persoonlijk proces. Ik wou mezelf en Alba tijd geven om  de overstap te maken. Alba zat immers 
in woelige vaarwaters en ik engageerde me om het schip mee door de storm te loodsen. 
De zee is ondertussen al wat kalmer, maar de natuur is onvoorspelbaar dus af en toe zal er wind 
opsteken. De bemanning van de machinekamer is getraind en de nieuwe kapitein staat paraat! 

Lieve collega’s  ik wens jullie wind in de zeilen en een aangename vaart. Vaar de koers die jullie 
samen uitzetten, verken nieuwe horizonten en ga af en toe ‘s aan wal. 
Na de zomermaanden vaar ik aan boord van De Kleine Prins en onze wegen zullen ongetwijfeld nog 
kruisen!
Lieve collega’s het gaat jullie goed en dank voor alles!
Leen


