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EDITO
Beste Vrienden,

“Zich verwonderen” is een gevoel dat 
je met vreugde vervult. Wij hebben 
allemaal dat gevoel ervaren op 
het ogenblik dat wij iemand of iets 
bewonderden. Als verantwoordelijke 
voor de Federatie Abbé Froidure heb 
ik het voorrecht om mij heel vaak te 
mogen verwonderen en ik zou U graag 
laten  delen in de vreugde die ik ervaar. 
Men kan niet anders dan al deze 
mannen en vrouwen bewonderen die 
zich elke dag inzetten om hulp, vreugde 
en steun te geven aan de kinderen en 
volwassenen van onze voorzieningen.

Men hoeft helemaal niet naar 
Caïro of Calcutta te gaan om grote 
voorbeelden van edelmoedigheid 
te vinden. Geloof mij, ik zie er elke 
dag hier bij ons. De armoedegrens in 
België is verbijsterend. Een persoon 
op de vijf leeft in ons land onder de 
armoedegrens. Het aantal personen 
zonder inkomen neemt enorm toe en 
meer dan één derde zijn jongeren 
onder de 25 jaar. Men spreekt er niet 
vaak over maar laat ons eerlijk zijn 
het stoort ons een beetje om met die 
miserie geconfronteerd te worden. En 
men spreekt nog minder vaak over de 
mannen en vrouwen die zich inzetten 
om hen te helpen.

Het zijn nu juist deze mensen aan wie 
ik vandaag hulde zou willen brengen. 
Ik zie ze werken zonder zich ooit te 
beklagen. Een van hen zei mij op 
zekere dag: “ dat is een beroep waarin 
ik nooit rijk zal worden maar mijn 
beloning is de glimlach van de kinderen 
die mij zijn toevertrouwd.” Laat ons dus 
met dankbaarheid denken aan onze 
opvoeders, sociaal assistenten en 
directies. Het zijn fantastische mensen, 
geloof mij.

Weet dat uw edelmoedigheid door 
uw giften of legaten wel degelijk een 
steun betekenen voor de kinderen die 
ons zijn toevertrouwd. Maar zij zijn ook 
een aanmoediging en een vorm van 
erkentelijkheid voor al die mannen en 
vrouwen die zich inzetten om het dage-
lijks leven van de kansarmen in België 
te verbeteren. In hun naam dank ik U.

Baron Paul van der Straten Waillet 
Voorzitter

Het pedagogisch project van de speelpleinen.

In het groene kader van het Parmentier-
park biedt de vzw De Speelpleinen aan 
kinderen en jongeren een creatieve vrije-
tijdsbesteding aan.

De ploeg van opvoeders zet zich in om 
hun een goede opvang te bieden en zo 
de ontplooiing te stimuleren van elk kind 
of jongere aan hen toevertrouwd.

Ons engagement is op maat van het kind.

• Wij promoten een gezonde vrijetijdsbe-
steding die aangepast is aan de behoef-
ten van de kinderen of de jongeren.

• Wij ontwerpen een animatieproject dat 
gericht is op creativiteit, op samenwer-
king en op het samen leven in de groep 

en in de maatschappij.

• Wij begeleiden de vorming tot respect 
en verdraagzaamheid door het con-
tact met kinderen uit verschillende so-
cio-economische en culturele milieus.

Dat veronderstelt dat: 

•  wij beseffen dat elk kind of jongere een 
volwaardige persoonlijkheid is;

•  wij erkennen, zonder oordeel en met 
welwillendheid, dat elk kind of jongere 
een persoonlijk levensverhaal heeft met  
persoonlijke wortels in zijn familiale ge-
schiedenis, zijn sociale relaties en zijn 
omgeving;
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•  wij elk kind of jongere aanmoedigen om 
deel te nemen aan de ontwikkeling van 
een project of van de groep;

•  wij de ouders en de wettelijke verant-
woordelijken beschouwen als partners 
in deze leerprocessen. 

Door onze activiteiten willen wij aan elk 
kind of jongere de gelegenheid bieden 
om volgende eigenschappen te ontwik-
kelen:

• CREATIVITEIT 

•  hun gedachtegoed te voeden;
•  door hun verbeeldingskracht op te 

wekken;
•  door hun originaliteit en spontaneïteit 

de vrije loop te laten;
•  door hun prestaties in toneel, show, 

knutselwerk of spelen te waarderen;
•  door hun vijf zintuigen te stimuleren.

• VERTROUWEN IN ZICHZELF EN 
IN DE ANDEREN

•  door hen aan te zetten om een pro-
bleem te bekijken als een gelegen-
heid om zichzelf beter te leren ken-
nen;

•  door naar zichzelf  te kijken op een 
positieve en constructieve wijze;

•  door de kennis van zichzelf en van de 
anderen te ontwikkelen;

•  door hun de kans te bieden om te le-
ren solidair en behulpzaam te zijn;

•  door hen te laten ervaren wat groeps-
geest is.

• RESPECT

•  door het vormen van gemengde 
groepen op gebied van geslacht en 
van socio-economische en culturele 
gegevens;

•  door hun de ruimte te bieden om hun 
gevoelens en meningen te uiten;

•  door hen de rijkdom van de diversiteit 
te laten ontdekken;

•  door het contact met de andere te sti-
muleren;

•  door een kader en eerlijke voorwaar-
den voor die contacten te creëren op 
maat van iedereen en van de groep;

•  door momenten van ontmoeting en 
uitwisseling te organiseren zowel in-
dividueel als collectief.

• ZELFSTANDIGHEID

•  door hun de kans te geven om zelf 
dingen te leren volgens hun leeftijd 
en levenservaring;

•  door hun de kans te geven om zich-
zelf te ontdekken als persoon met zijn 
troeven en zwakheden;

•  door hun de kans te geven om hun 
eigen ritme te volgen;

•  door hun de kans te geven om hun 
eigen keuzes te maken in overeen-
stemming met hun leeftijd en met de 
omgeving

•  door hen te leren dat zij verantwoor-
delijk zijn voor hun gedrag;

•  door hen te leren dat een vergissing 
een goede leerschool is;

•  door hun de kans te geven om te ver-
tellen wat zij voelen en wat zij ervaren;

•  door hen uit te nodigen om zichzelf te 
overtreffen en hun best te doen.

• DE KUNST OM SAMEN TE LEVEN
•  door hun de mogelijkheid te bieden 

om vrij uiting te geven aan hun goed 
of hun slecht humeur in respect voor 
iedereen en voor de groep;

•  door hen uit te nodigen om actief 
deel te nemen aan de vereisten van 
het leven in groep zoals beleefdheid, 
vriendelijkheid, orde en netheid;

•  door hen te stimuleren om zich actief 
in te zetten in de groep.

Olivier Parmentier 
Directeur Speelpleinen
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INHULDIGING VAN DE PIVOT 
GEBOUWEN.

Het huis van Pivot, waar de workshops 
voor kinderen en volwassenen plaats 
hebben, was gedurende meer dan een 
jaar een echte bouwwerf. Om het einde 
van de werken te vieren en het «nieuwe» 
gebouw in te huldigen kwamen op 12 mei 
laatst leden samen : de families, het per-
soneel en de personen en instellingen 
die dit renovatieproject van de lokalen 
mogelijk gemaakt hebben.

Nauwelijks enkele maanden geleden viel 
een plafond bijna op onze kop, roken wij 
gas, moesten wij met behulp van een le-
pel, een D systeem zoeken om sommige 
ramen te sluiten. Om erger te vermijden 
maakten sommigen een kruisteken voor-
aleer het licht aan te steken. Wij zetten 
kommen op verschillende plaatsen om 
het regenwater op te vangen. Kortom het 
was hoogdringend om ons huis een op-
knapbeurt te geven.

Een moeder drukt het zo uit :

« het was een prioriteit om het gebouw 
veilig te maken. Het is voor ons heel be-
langrijk dat de kinderen verblijven in loka-
len die in goede staat zijn. Ik zeg wel de  
« kinderen » omdat ik spreek vanuit mijn 
moederhart. Maar het spreekt vanzelf dat 
het ook heel belangrijk is voor alle perso-

nen die in de Pivot komen, dat zij er zich 
goed voelen, ook de volwassenen, de 
vrijwilligers en de personeelsploeg. Daar-
bij maken wij er in de Pivot een punt van 
eer van om iets moois te maken en daar 
zijn wij fier op. Het is dus een pluspunt dat 
wij onze werken kunnen ten toon stellen 
in een gezellig huis ».

Enkele maanden geleden zijn wij dus op 
zoek gegaan naar fondsen om de reno-
vatiewerken van het huis te financieren.  

Wij moesten alles herinrichten volgens 
de normen.

De gasinstallatie en de oude convectors 
moesten vervangen worden door centra-
le verwarming.

Heel de elektrische installatie moest ver-
vangen worden.

Een brandalarm moest geinstalleerd wor-
den.

Het dak moest gerenoveerd en geïso-
leerd worden.

De ramen moesten vervangen worden.  
En daardoor hebben wij een lepel terug-
gevonden !

En nu wij toch bezig waren hebben wij 
ook de lokalen opnieuw geschilderd, 
nieuwe verlichting geplaatst en de vloe-
ren vernieuwd.

Om da talles mogelijk te maken hebben 
wij op talrijke stichtingen beroep gedaan.  
Wij danken hen van ganser harte. De Fe-
deratie Froidure heeft ons nogmaals ge-
steund in dit grootscheeps project. Van 
ganser harte bedankt.

Catherine MYSLINSKI
Directrice Le Pivot

Tel : 0471/64.68.79.

http://www.lepivot.be/

Anne de Bruyn
Texte surligné 
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THE WALL OF FAME …
Als je even in de wandelgangen van ’t 
Groot Hersberge loopt, dan gaat het vaak 
over de rustige zomervakantie. Collega’s 
die al jaren bij ons in de zomer aan het 
werken zijn, werden dit jaar verrast door 
een kleine leefgroep, een paar enkelin-
gen aan de tafel. Er waren dagen waar 
we de deur achter ons konden toe trek-
ken om zelf ten volle te genieten van de 
mooie zomeravonden. Allen durven we 
uitspreken dat de vakantie geslaagd is!! 

Een jaar geleden stelden we onze con-
text en vrijetijdswerking in vraag, we sta-
ken de koppen bij elkaar, gingen aan de 
slag en boekten resultaat. Deze zomer is 
een beloning voor iets waar we een jaar 
op voorhand aan werkten. We gingen sa-
men, zowel jongere als context als bege-
leider, aan de slag en mochten hiervan 
de vruchten plukken. 

Een deel van onze jongens konden ge-
nieten van een kamp in het buitenland, 
kampen om U tegen te zeggen. Albezon 
ging naar Frankrijk, VZW Bizon naar Po-
len, CM naar Nederland, VZW Lejo naar 
Portugal... Als ze enthousiast vertellen 
over hun kamp, hoor je al snel dat de 
mooiste herinnering “de groep” is. Het 
samen beleven, een schakel zijn in het 
geheel en samen talloos leuke activitei-
ten beleven. Voor ons al voldoende om 
de vakantie als geslaagd te bestempe-
len. De jongeren zijn weg uit een geken-
de, veilige omgeving, zoals een voorzie-
ning, maar slagen er toch elk op zich in 
om nieuwe mensen te leren kennen. Ze 
nemen deel aan de activiteiten en amu-
seren zich!  Nu is het aan hen om met 

deze nieuwe contacten verder aan de 
slag te gaan. 

Enkele verhalen van ons jongens: 

“Ik kon mezelf zijn op het kamp.. Samen 
met enkele vrienden gingen we naar een 
meer. We sprongen met onze kleren in 
het zwembad. Het was warm en plezant! 
We lachten ons een bult toen bleek dat 
er bamboestokken in het water zaten. 
Het was iets dat we zelf hadden ge-
pland. Het was echt keitof!”

“Na het surfen gingen we op café. De 
leiders waren de max! We vroegen er al-
lemaal een warme chocomelk. Ik ga met 
deze moni’s mee op snowboardkamp, 
dat zie ik al helemaal zitten. Zou ik ook 
als monitor mee mogen op Lejo kamp?”

“De activiteiten op kamp waren echt wel 
leuk. Mijn top 3? Karten want de wagen-
tjes gingen super rap, dan lasershooting 
en dan gaan fietsen met mijn koersfiets!”

Tijdens de vakantie werd er ook ingezet 
op meer bezoeken in de context. Door 
een jaar actiever met de context aan 
de slag te gaan, kon vaak wat meer ge-
vraagd worden, konden jongens naar 
huis, mee op reis én dragen ze daarvan 
verder de vruchten tijdens de schoolpe-
riodes. 

“In vergelijking met vorig jaar mocht ik 
nu wel mee op reis met pleegouders. Ik 
had er rap een groep vrienden gevon-
den waar ik samen mee op trok. Met mijn 
pleegmama is het veel rustiger verlopen. 
Dankzij de betere momenten tussen ons 

kan ik na school thuis gaan eten voor ik 
ga gaan sporten.”

“Dankzij de goede werking van buurt-
werking kon ik in de vakantie veel bij 
mama zijn. Ik zie haar graag.” Er was in 
Brugge een skatecontest, er kwam een 
hele groep vanuit Amsterdam af! Ik ben 
als derde geëindigd! Ben echt super 
trots op mezelf!

“Op de speelpleinwerking kon ik als mo-
nitor echt mezelf zijn. Samen met de kids 
was er een verkleedpartij en was er een 
trouwpartij. Ik was één van de gelukki-
gen.  De kindjes vroegen me dat en ik 
vond dit echt een geslaagde activiteit!”

Natuurlijk zijn er ook jongens die weinig 
context hebben, moeilijker aansluiting 
vinden bij anderen en geen zin hebben 
in een kamp.  Voor hen organiseren we 
dan zelf iets…. Prachtig hoe al deze ver-
halen zich bundelen via foto’s aan “The 
Wall of Fame”. 

Geschreven door Jolien Cornillie
‘t Groot Hersberge
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FAF VZW KLEINE DENNEN

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om

onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de 

Fondsenwerving, verzekeren wij u transparante

rekeningen en toegang tot informatie.


