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Alweer een laatste nieuwsbrief van het jaar.  Een bewogen en bevlogen jaar is het wel geweest.

Het zijn de donkerste dagen, maar volgens de radio ook de warmste dagen. Ergens is dat wel te voelen 
in de lucht, dat er een soort verbondenheid hangt. Allemaal verschillende mensen die op een of andere 
manier geraakt zijn en vanuit dat gevoel anderen willen helpen of steunen. We negeren even de niet te 
stuiten overconsumptiedwang die waar te nemen is in winkelstraten en supermarkten die uitpuilen van 
luxeproducten die de feestdagen net dat ietsje meer moeten laten sprankelen. Hoezo crisis?

December was een sociaal wat woelige maand in België, dat kunnen we misschien wel zeggen. Een aantal 
stakingsdagen die het land zo goed als lamlegden. Heel wat mensen die desondanks aan de arbeid gingen, 
want “werk genoeg aan de winkel”.  Er is veel discussie geweest over het al dan niet zinvolle van staken. 
Is de staker symptomatisch voor de individualisering in de maatschappij, of juist een vaandeldrager van de 
solidariteit? Is het genoeg dat ieder in eigen boezem kijkt om zijn eigen ware intentie te kennen? Of is het enkel 
het zichtbare, meetbare, voelbare eff ect op de buitenwereld dat hier relevant is?

Omdat we niet zomaar met onze kop in’t zand kunnen doorwerken aan wat (vanuit onze visie) nu eenmaal 
moet gedaan worden, stonden we op 15 december met een klein ploegje van Alba mee in de wachtrij van het 
CAW in Leuven. Het was een frisse dag, maar er was warmte van daar samen te staan, samen geraakt door de 
maatregelen die ons als samenleving hoogstwaarschijnlijk staan te wachten. En er was ook lekkere soep.
 
Die dag waren er ook de  hart/dverwarmende acties van de burgerbeweging die opkomt  voor een warme 
en solidaire samenleving. Ik nam mijn dochters mee naar het bruisende hart van de beweging in Leuven.  
Ze genoten van een warme chocomelk en dansten en sprongen zich warm op de percussiemuziek van 
FabotàstiX.  “Maar wat betekent dat eigenlijk mama, ‘Hart boven Hard’?” Op zoek naar woorden en beelden 
om die betekenis tastbaar te maken voor een achtjarige. 

Zij zijn de bron die ook morgen de kilte uit de samenleving moet halen/houden.  Zij zijn degenen die de 
gevolgen van de keuzes die nu gemaakt worden zullen moeten dragen. Laten we hen onderdompelen in een 
wereld van koesteren, delen, ondersteunen en omarmen. Opdat ze voelen waarvoor ze zullen moeten blijven 
vechten.

Alba gaat er alvast voor, in 2015! Maar eerst nog, en voor jullie allemaal: 
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Je bent sinds juli 2014 directeur van Alba, maar je was geen 

onbekende voor ons. Wat is je link met Alba of Oikoten?

Ik ben bij Oikoten beginnen werken in het jaar 2000 en 
was 5 jaar lang projectverantwoordelijke.  Eind 2005 ben 
ik dan weggegaan bij Oikoten maar wel lid geworden 
van de algemene vergadering. Toen Boog (het ouderstage 
project) werd opgestart ben ik daar in de stuurgroep 
terechtgekomen, omdat ik toen in een 
thuisbegeleidingsdienst werkte en zodoende met veel 
ouders in de bijzondere jeugdbijstand te maken had. Sinds 
2010 was ik lid van de Raad van Bestuur van Alba.  Als 
bestuurder heb ik altijd een grote betrokkenheid gevoeld 
met de organisatie. In de periode van het vertrek van 
directeur Jo Jespers zat ik ook mee in het dagelijks bestuur, 
wat betekende dat ik sindsdien de werking van nabij 
opgevolgd heb.  Die nabijheid heeft er mee voor gezorgd 
dat ik veel goesting kreeg om mee vorm en inhoud te geven 
aan Alba. Dus toen er begin 2014 een nieuwe directie moest 
gezocht worden voor Alba was dat voor mij een unieke 
kans.

Er zijn nu een zestal maanden voorbij sinds je gestart bent, 

hoe is het tot nu toe geweest? Wat is je opgevallen?

Niet alles is rozengeur en maneschijn in Alba. Maar wat opvalt is dat iedereen, die er werkt, dat doet met een 
heel groot hart voor Alba.  Iedereen is heel geëngageerd en wil  het beste voor de organisatie.  Natuurlijk is dat 
beste niet voor iedereen het zelfde. 
Ik zou graag samen met iedereen in Alba een soort van gedragenheid, of eenheid bereiken waarbij de 
verschillende werkvormen een gemeenschappelijke  visie delen. 

Wat was het leukste wat je tot nu toe al meegemaakt hebt binnen Alba?

De personeelsdag in oktober was zeker een hoogtepunt. Het was een dag waarin we samen op zoek gingen 
waarrond we willen werken in de toekomst. Naar mijn gevoel maakten we ook een nieuwe start, waarbij we 
participatie van elke medewerker vorm probeerden te geven.

Wat is je wens of droom  voor Alba voor 2015?

Ik wens  dat we de besparingen die er aan komen op een fatsoenlijke manier overleven. Door een aanpassing 
van de subsidieberekening en het dalende aantal dossiers worden de HCA-diensten (bemiddeling en gambas) 
hard getroff en. We moeten hierop een goed antwoord vinden.

Voor de dienst Ondersteunende Begeleiding wens ik dat we verder vorm kunnen geven aan onze nieuwe 
opdracht en dat we ons goed kunnen positioneren in het  veranderende landschap van de jeugdzorg.  In 2015 
zullen we ook ons aanbod in Brussel uitbreiden en zal er daar een activiteitenplek uitgebouwd worden. 
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Tot slot vroegen we Tom om ons te inspireren vanuit het perspectief van de invulling van zijn vrije tijd: Tom 

volgt een opleiding fotografi e en is hobbykok. Hieronder vind je een lekker receptje en een fotografi sch 

voorbeeld...

“Ik ben fan van Bill Brandt en vind het een uitdaging om  mij door hem te laten inspireren. Je leert veel bij van 

zulke oefeningen! “

 

Gevulde Inktvis met gehakt en chorizo

8 inktvisjes, 2 sjalotjes, 300 g kippengehakt, puntpaprika, 1 el espelettepeper, bieslook, roze 
peper, 250 g kerstomaten, 1.5 dl witte wijn, 1.5 dl visfond en chorizo

Maak de inktvissen schoon. Haal het dunne vliesje van de buitenkant. Spoel de inktvissen en 
dep droog. Pel en snipper de sjalotjes. Fruit de sjalot en de puntpaprika in een pan en voeg 
het gehakt toe. Bak nog 5 minuten.  

Verwarm de oven op 210°C. Vul de inktvis met het gehakt en maak dicht met cocktailprikkers. 
Bak de inktvissen kort aan in boter. 

Leg de inktvissen in een ingevette ovenschaal, 
kruid met espellettepeper en pezo. Giet er de witte 
wijn bij en voeg de chorizo, kerstomaten en in 
ringetjes gesneden sjalot toe. Zet in de oven en 
bak 20 minuten. Draai de inktvissen halverwege 
om en bedruip regelmatig met de saus. 

Schik op een bordje en werk af met gesnipperde 
bieslook en gehakte roze peper.
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Philippe Jacobs was gedurende enkele jaren een actieve vrijwillige bemiddelaar bij herstelbemiddeling Leuven, 

maar nu duwt hij even op de pauze knop. “Misschien kom ik binnen tien jaar wel terug. Als ik met pensioen 

ben.” Maar nu is eerder tijdsgebrek en behoefte aan grensa� akening. Hij citeert niet voor niets dichter 
Leonard Nolens op zijn homepagina: “Vertraag. Verlangzaam. En verdwijn met mate.”

Waar vliegt die tijd?

Philippe werkt al sinds 2001 als psychotherapeut in Brussel. Nu kreeg hij de vraag van een Leuvense collega 
om mee in haar groepspraktijk te stappen.  “Het is een echte eerstelijnspraktijk. En daar ben ik nu twee dagen 
per week aan de slag. De twee andere dagen blijf ik in Brussel actief.”
 “Ik wil ook heel bewust tijd blijven vrijmaken voor mijn pleegzoon van bijna 11. Dat engagement nam ik tien 
jaar geleden op en dat blijft centraal staan. Bemiddeling daar nog naast? Dat lukt me niet. Een vaste halve dag 
in de week, dat zou nog kunnen. Maar bemiddeling betekent afspraken op uren die ook slachtoff er en dader 
uitkomen. Dat krijg ik niet meer in mijn agenda gepast. Dus stop ik liever, dat is duidelijker.”

De eerste BAL

“In september 2009 koos ik ervoor om me volledig als zelfstandige te vestigen en daarnaast nog 
vrijwilligerswerk te doen. Ik twijfelde tussen bemiddeling en palliatieve zorg. Ik schreef me in voor de 
opendeurdag bij BAL. Heel wat geïnteresseerden op de infoavond stelden zich kandidaat en ik was bij de vijf 
geselecteerden. In oktober startte de opleiding door Liesbeth en Myriam.”

“Ik wist tevoren eigenlijk heel weinig over bemiddeling. Maar ik voelde me als burger aangesproken om zo’n 
mandaat in de maatschappij op te nemen. En het lag natuurlijk wel dicht bij mijn therapeutische invalshoek. 
Het is een mooi afgebakend terrein: een confl ict met twee partijen met wie je een aantal gesprekken voert 
en in het beste geval tot een overeenkomst komt. Als vrijwillige bemiddelaar zit je in een comfortabele stoel 
als gelijke van de andere partijen. Veel kun je niet fout doen. Je laat de mensen hun verhaal vertellen en 
gaat dan samen op zoek naar mogelijkheden tot herstel. Je moet het niet voor hen oplossen. Ik vond het 
altijd belangrijk om heel uitdrukkelijk te benoemen dat ik er als vrijwilliger zat met mijn engagement naar de 
maatschappij.”

“Ik ben vrij snel zelfstandig aan de slag gegaan als bemiddelaar. Twee factoren had ik niet vooraf ingeschat. 
Ten eerste dat er bij bemiddeling toch heel wat administratief werk komt kijken. En ten tweede dat je vaak 
echt achter de mensen moet aanzitten om afspraken te maken en voortgang te boeken. Eén keer had ik twee 
dossiers tegelijk en dat was net iets te veel voor mij. Daarna behandelde ik er telkens maar één tegelijk, zo’n 
zestal per jaar.”

Ruimte

Bij BAL werken was voor mij echt heel fi jn. Waarom? Het is een ontzettend veilig nest. Je krijgt van bij het 
begin veel vertrouwen. Je mag je eigen weg zoeken. Tegelijk is er de zekerheid van de begeleiding: je coach 
staat klaar als je vragen hebt. De kernwoorden zijn: erkenning, ondersteuning en vertrouwen. Je wordt 
uitgenodigd, je wordt nooit zwaar confronterend aangepakt.”

“Myriam was mijn coach en ik heb veel van haar geleerd. Wat me het meeste bijblijft? Hoe Myriam in 

Verdwijnen met mate



een gesprek heel bewust stiltes durft laten vallen. Dan 
merk je dat die stilte een dader aanspreekt op zijn 
verantwoordelijkheden. Dader en slachtoff er krijgen 
de ruimte om daar iets mee te doen: stilte gebruiken 

als he� oom.”

“Ik vind het ook altijd heel belangrijk om de creativiteit 

in de jongeren aan te spreken bij het zoeken van 

herstelkansen. Ik kwam eens bij een gastje van 12 jaar 

die een gsm had gestolen. De kern van het probleem 

was dat die jongen niet wist hoe hij met regels moest 

omgaan - ‘een gsm gestolen? So what? Hij kreeg hem 

toch terug?’. Het slachtoff er had dan ook maar één 

vraag: ik hoop dat dit niet meer gebeurt. Toen dacht 

ik: ‘hoe kan ik die jongen bij regels betrekken?’ Ik heb 

dan gevraagd wat hij graag deed. Dat was voetballen 

en aan fi etsen sleutelen. Slotsom: hij wou wel eens 

een dag bij een fi etsenmaker aan de slag gaan. Daar 

gelden ook regels: op tijd op de afspraak zijn, enz. Drie 

keer mislukte de afspraak, maar uiteindelijk werkte hij 

er twee halve dagen en voelde zich betrokken bij zijn 

zelf gekozen daad van herstel.”

Het verschil

‘Ik denk graag mee na over de dingen. Daarom stapte ik mee in het project om vrijwilligers ook te betrekken 

in bemiddeling bij meerderjarigen. Ik zag naast de vele gelijkenissen ook de verschillen. Bemiddeling bij 

minderjarigen gaat niet alleen om verwerking, het heeft ook iets preventiefs. Je doet heel veel inspanningen 

om met de jongeren op zoek te doen gaan naar zichzelf, los van de ernst van de feiten. Het viel me ook 

op hoeveel inspanningen bemiddelaars van BAL doen om de partijen echt te bereiken en respons te krijgen. 

Bij meerderjarigen gebeurt er veel meer een schifting op basis van de ernst van de feiten. Bij mindere 

feiten dringen de bemiddelaars minder aan.” Dit heeft waarschijnlijk voor een belangrijk deel te maken met 

personeelsbezetting.

“Bemiddelen bij meerderjarigen confronteert je op een andere manier met stra� are feiten. Je zit daar bij 

mensen die echt wel zware feiten hebben gepleegd. Je zit in een klein, oververhit kamertje in de gevangenis, 

bij iemand die een moord heeft gepleegd . Anderhalf uur later heb je de mens achter het verhaal ontdekt. Daar 

word je een stuk anders door. Je horizon wordt breder en je oordeelt minder snel op basis van feiten alleen. 

Bij meerderjarigen leidt de bemiddeling vaker tot een rechtstreeks gesprek. Het eff ect daarvan is soms heel 

sterk. Door die ervaring was ik ook bij minderjarigen iets sneller geneigd om op een gezamenlijk gesprek aan 

te sturen.”

“Een bemiddelaar denkt: ik kijk niet met een vooroordeel. Maar je doet het echt wel. Je moet leren om je 

vooroordelen opzij te zetten. Myriam leerde me ook dat je elk vergrijp ernstig moet nemen, ook al lijkt het 

op het eerste gezicht heel klein. Mensen appreciëren het als je hen ernstig neemt. Maar soms moet je eerst 

door een vernislaag heen. Ik herinner me een gezin waar tijdens het eerste bemiddelingsgesprek alles heel 

chaotisch verliep: eentje zat te eten, een kleine zat te wenen, … Ik dacht ‘dit wordt nooit iets’. Het ging ook 

‘maar’ om een fi etsdiefstal. Toch kwam er een gesprek. En dan bleek dat het meer was dan zomaar een fi ets, 

het was een geschenk van een oom. Daar zaten gevoelens en herinneringen aan vast. Ik was ook verrast dat 

de moeder van het slachtoff er ondanks haar persoonlijk verlies heel betrokken kon zijn op de moeilijkheden 

die de moeder van de dader had. Ze was bereid om de terugbetaling van de kosten over een langere termijn 

te spreiden terwijl ze het zelf niet breed had. Vanuit mijn eerste indruk had ik dit nooit verwacht en ik voelde 

me persoonlijk geraakt door deze betrokkenheid.”

Jaak
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Monique ontving de prijs van de Strafste 
Vrwijwiliger  van de provincie en zo werden 
met haar alle BAL-vrijwilligers in de bloemetjes 
gezet. Ze ontvingen een cheque van €300 
als Dikke Danku  voor hun inzet in de 
bemiddelingswerking.
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Recent werd ik nogmaals sterk geconfronteerd met het stigma dat jongeren opgekleefd krijgen en met zich meedragen 
Gevolgen troff en niet alleen hen, maar ook hun nabije omgeving. Deze maal ging het niet zomaar over ‘gewone’ jongeren 
uit de (bijzondere) jeugdzorg, maar over de jongeren die vanuit het nastreven van ‘beter’ - ideaal of niet - naar Syrië 
trokken om er te gaan helpen of strijden of er gelukkig werden tegengehouden vooraleer ze er wisten te raken.

Het deed me nadenken en niet in het minst terugdenken aan mijn eigen rebelse jaren. Ik nodig jullie uit even mijn denken 
en herinneren te volgen.

“Ik ben de kaap van 50 voorbij en merk bij mezelf dat ik regelmatig stil sta bij herinneringen. Soms baden die in een 
wazige sfeer. Soms zijn ze heel concreet en ook de emoties van weleer zijn dan niet geheel weg.

Mijn kinderen helpen me in ‘daily life’ ‘herinneren’. Ik bedenk me hoe ik hen nu bijsta in hun opvoeding en hoe mijn ouders 
wisten of niet wisten om te gaan met mijn rebelse karakter. Ruimte geven en veilig genoeg begrenzen, een voortdurende 
oefening in evenwicht. Ze hadden het niet gemakkelijk met mij.

Gelukkig had ik geen al te grote stemmingswisselingen. Ook in mijn jeugdjaren werd ik al als vrij ‘zen’ omschreven, ook 
al wist ik toen niet waarover het ging. Andere etiketten werden me evenmin onthouden: één van die grote familie, 
anarchist, punker, hippie, rebel, new waver… ik kreeg ze honderduit, al dan niet uitgesproken. En ik legde ze allemaal 
naast me neer. Toen reeds vond ik dat ik vooral mezelf moesten zoeken, zijn, want er waren al genoeg anderen. 

Wie ik toen was, nu ben geworden en ook nog steeds verder word, kreeg en krijgt vorm door oh-zo-veel elementen 
en gebeurtenissen. Geen of/of discussie hier. Nature én nurture! Eigen keuzes  makend én meegaand in de fl ow van de 
gebeurtenis en de tijd; de groep volgend én de groep aan de kant schuivend.

Er werd en was veel gegeven. Opgegroeid in een groot gezin waar solidariteit en helpen de basisvoorwaarden van 
samenleven waren. Een rustige kindertijd gehad waar ik letterlijk van onder grootmoeders rokken de wereld verkende. 
Spelen bij de boer, misdienaar, fanfare, jeugdbeweging, veel sporten, maar ook reeds vroeg uit werken gaan. Voldoende 
veiligheid en geborgenheid… en dan toch er willen uitbreken. Boem, pats knokken, er uit willen, breken, zoekend naar 
eigenheid en erkenning. Over grenzen gaan, ermee botsen, ze verleggen.

Herkenbaar? Vermoedelijk wel… Het hoort bij het leven van ons allen.

Als 15-jarige werd mijn rechtvaardigheidsgevoel gevormd door de confrontatie met de uitwassen van een semi-militair 
internaat in de grootstad.

Ik was 16 jaar toen ik een alternatieve 
schorsing van een week kreeg, waarbij ik in 
een kamertje een boek over de staat Israël 
en de Palestijnse kwestie moest vertalen 
van het Engels naar het Nederlands.

16 jaar en ik mocht offi  cieel lessen wiskunde 
brossen, omdat ik ver voorlag.

16 jaar was ik en we wedijverden op school 
om de meeste uren strafstudie van een 
welbepaalde leerkracht… we overschreden 
de kaap van 100.

Bekentenissen van een zogeheten radicaal
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Als 17-jarige mocht ik op school 
bemiddelen ‘avant la lettre’ tussen 
andere leerlingen en de directie bij 
tuchtproblemen.

Als 18-jarige escorteerden me 2 
rijkwachters tot aan de voordeur, 
waar mijn ouders met verbazing de 
deur openden en vernamen dat ik 
samen met een vriend opgepakt 
was bij een ‘verboden’ anti-oorlogs 
(2-mans)betoging bij het graf van de 
onbekende soldaat.

Ik dweepte met de beginjaren van 
Baader Meinhof. Ik verzamelde bij 
gebrek aan internet krantenartikels 
over de CCC en ging op zoek naar 
ondergrondse bewegingen die 
antimilitarisme en prille ecologie 
hoog in het vaandel droegen, in mijn 
gedachten op wat naïeve en idealistische manier worstelend met de vraag of geweld geoorloofd was als strijdmiddel. Dit 
soort gedachten werden op een zijspoor gezet door mee te gaan draaien in de plaatselijke wereldwinkel en benefi ets op 

te zetten om de honger uit de wereld te helpen. 

Enzovoort, enzovoort, enzovoort…

Ik beloofde recent mijn kinderen - als ze 16 jaar worden - een boekje open te doen over mijn jeugdjaren. Hopelijk oordelen 
ze niet te snel en niet te hard. 

Wie ik toen was, ben geworden en ook nu nog steeds word is mee het gevolg van heel veel toeval. Er zijn mooie fi lms over 
gemaakt - alleen ontsnapt de titel me - over hoe een kleine wijziging van een gebeurtenis in je verleden grote gevolgen 
heeft in je toekomst. Het zit in kleine en grote gebeurtenissen, in mensen die je ontmoet of niet (wist te) ontmoeten. 
En natuurlijk maak je hierin zelf ook wel aardig wat eigen keuzes. Maar zelfs die keuzes worden mee door het toeval 
bepaald. 

Ik bedenk nu dat mijn kinderen er niet zouden zijn als ik mijn vrouw niet bij toeval was tegengekomen. 

Wat zou er gebeurd zijn als ik niet op het internaat had gezeten. Wat was er gebeurd als ik was opgepakt en bij de 
Jeugdrechter gebracht voor één van de feiten waaraan ik me heb schuldig gemaakt.  Waar zou ik nu staan als ik terwijl ik 
was weggelopen thuis, niet de moed had gevonden om na 3 dagen terug te keren. Wat als…

En hier wil ik heen… Ik ben op dat middaguur lang blijven staan met de klink in mijn handen, twijfelend, zoekend naar de 
moed. Het was een helse ruzie. De aanleiding herinner ik me niet. Vermoedelijk was er veel onbegrip. Slaande deuren en 
zonder dat ze het wisten raapte ik in de kelder een slaapzak bijeen en wat voeding en weg was ik om nooit meer terug 
te keren.

De klink in de handen kreeg warm. Ik hoorde gezellig praten, ik voelde de warmte en wist dat ik terug welkom was.

Ik zocht, heb veel gevonden en zoek nog steeds. Ik had het ‘geluk’ om te kunnen gaan met de stempels die men me 
opplakte. Ik had grote idealen en kon er ver in gaan. Realisme en kleine idealen kwamen in de plaats. Ik heb veel ruimte 
genomen. Ik heb veel ruimte gekregen en ik had het geluk dat het toeval me het beste toewenste.

Veiligheid, kansen en ruimte krijgen, niet te snel oordelen, blijven steunen en welkom heten. Dit wens ik jullie allen toe in 
jullie werken met jongeren zoekend naar hun idealen, ook over de schreef gaand, zelfs tot in Syrië toe.

Laat ons ook gewoon omgaan met het bijzondere en bijzonder omgaan met wat we gewoon zijn (geworden).

Wie ik toen was, ben geworden en ook nu nog steeds word dank ik aan jullie allen.

Hans
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We nodigden iedereen die zich inzetten voor de ondersteunende begeleiding als dagactiviteitvrijwilliger, 
time-outbegeleider, onthemingsbegeleider, gastgezin, steunfi guur of mentor uit voor een begeleidersdag 
op 13 december. Een dag waarop we vrijwilligers/ freelancers willen soigneren, bedanken, informeren, 
samenbrengen en verbinden, ,… We ontvingen die zaterdag een divers groepje in onze schuur te Herent.

Dit stond allemaal in de planning van die dag:

In de voormiddag  begeleidde  Jo de uitwisseling rond 
een aantal intervisiethema’s aan de hand van stellingen 
en casussen, zoals:
o als begeleider geef ik altijd eerlijk antwoord op 
vragen van de jongere
o een jongere verdient duizend kansen
o als begeleider ben je advocaat of steunfi guur 
van de jongere
o Jonas vertelt me in vertrouwen dat hij zichzelf 
krast. Ik geef dit door aan Alba
o Ik ben fi er op wat ik doe voor Alba
o Alba biedt voldoende ondersteuning.
 ….

Ook op volgende vragen zochten we samen naar 
mogelijke antwoorden: 
o Wat is de ideale begeleider voor de jongere?
o Wat is de ideale begeleider voor de 
voorziening, voor de ouders?
o Wat is de ideale begeleider voor Alba , Dienst 
Ondersteunende Begeleiding?

Na de middag en een verfrissende wandeling, gaf 
Dagmar  een inleiding op het hoe en waarom van 
‘Rots en water’ en doken we actief mee in een aantal 
oefeningen. 

Stef vertelde  over de  stand van zaken in  onze 
werking met een overzicht van de cijfers van 2014 en 
de toekomstplannen. 

We sloten de dag af met een lekkere maaltijd  en gezellige nababbel. 

Begeleidersdag

Heb je interesse om je als vrijwilliger in te zetten voor de dienst ondersteunende 
begeleiding - bij de dagactiviteiten, als begeleider van time-outs, als gastgezin, 
steunfi guur of mentor... ? Dan willen we je graag uitnodigen voor een infoavond 
op dinsdag 10 februari om 19u30 te Herent. Graag een mailtje naar 
alba@alba.be als je er wil bij zijn!
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We stellen graag een boekje aan jullie voor…

Vertelpunt Uitgevers is trots om “Stilstaan - Mijmeringen 
onderweg” van Dirk Kegels te mogen aankondigen. 

Dirk Kegels (1957), vader van drie kinderen, is maatschappelijk 
assistent en woont in Limburg. 

Als fervent wandelaar maakte hij in 2013 samen met zijn 
partner zes weken de ‘camino’ van de Spaanse westkust 
tot in Santiago de Compostella. Onderweg schreef hij zijn 
ervaringen, indrukken en gedachten op. Zijn wandelpartner 
zorgde dat die indrukken, de machtige panorama’s en de 
poëtische momenten op foto werd vastgelegd. 

Tekst en foto kristalliseerden zich in dit boekje tot ‘mijmeringen’ 
die telkens een afgerond stukje vormen. 

“Stilstaan - Mijmeringen onderweg” is een mijmerboekje 
geworden. Zo eentje dat je op het nachtkastje legt en 
waarin je telkens een hoofdstukje leest, voor het slapen 
gaan. Je zal met aangename gevoelens de nacht ingaan. 
Het is om die reden ook een ideaal geschenkboekje voor de 
eindejaarsfeesten. 

De opbrengst van dit boek gaat naar Alba/OIKOTEN, “de 
organisatie die trektochten naar Santiago de Compostella 
inricht voor jongeren in een moeilijke situatie.” 

Het boekje telt 77 bladzijden en kost €15,95. Het is verkrijgbaar via de auteur (dirk.kegels@gmail.com), 

de webshop van www.vertelpuntuitgevers.be en via Standaard Boekhandel. 


