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Welkom...

Eén van de voorwaarden om met 
overheidssteun te kunnen bouwen, is de 
integratie van een kunstwerk. In dit kader 
werd voor ons nieuwbouwproject een 
commissie samengesteld en een wedstrijd 
uitgeschreven onder een aantal kunstenaars. 
Uiteindelijk werd gekozen voor het werk van 
Luk Van Soom uit Rijkevorsel.
De kunstenaar zelf ziet in zijn beeld een soort 
van Christus figuur, klaar om aan zijn volk iets 
te gaan vertellen. Niet de gekruisigde versie, 
maar eentje dat haaks op het kruis lijkt te 
staan, fier rechtop, er is geen lijden aanwezig.
Maar het staat vooral iedereen vrij een 
eigen interpretatie te geven aan het beeld; 
een duiker, een parachutist in vrije val, 
een beschermer van éénieder die Huize 
Levensruimte binnen wandelt,….., maar 
vooral iemand die iedereen erg welkom heet.

Biografie 
Luk Van Soom is een Belgisch beeldend 
kunstenaar met een indrukwekkend 
CV. Hij werd op 27 oktober 1956 in de 
Antwerpse Kempen geboren en zette op 
zijn zeventiende zijn eerste stappen in de 
kunstwereld. Veertig jaar later heeft hij 
tal van tentoonstellingen, opdrachten en 
projecten in binnen- en buitenland op zijn 
naam. Zo vertegenwoordigde hij België op 
de Wereldtentoonstelling van Sevilla in 1992, 
zette hij voor Beaufort (2006) een twaalf 
meter hoge metalen lampenboom op het 
strand, en creëerde hij met monumentale 
beelden als Walhalla (1993) en De Man van 
Atlantis (2003) herkenbare stadsgezichten in 
steden als Antwerpen en Brussel. Van Soom 
is een verteller die de realiteit naar zijn hand 
zet met grote stielvaardigheid en muurvast 
vertrouwen in de kracht van zijn kunst. Een 
sterrenmaker die met open blik en handen 
naar de hemel reikt, maar met zijn voeten 
verankerd blijft in de Kempense klei.



34 jaar en een hele reeks belevenissen later...

Eind oktober hebben we Lisette een fijne 
volgende periode in haar leven toegewenst. 
Zij ging met vervroegd pensioen, na een 
loopbaan in Huize Levensruimte, van maar 
liefst 34 jaar. 
En Lisette zou Lisette niet zijn, als zij zomaar 
haar ‘schup’ zou afkuisen.
Neen, absoluut niets daarvan, Lisette zal de 
komende jaren nog steeds verbonden blijven 
met onze voorziening, zei het dan als vaste 
vrijwilligster.
Zij zal in die periode ondermeer het 
vrijwilligersbeleid binnen Huize Levensruimte  
verder op punt stellen.
Leuk toch om dit te laten doen door iemand 
die enerzijds de voorziening en haar noden 
op dit vlak erg goed kent, maar die dit nu 
tevens vanaf de andere kant kan bekijken.
Zoals het hoort binnen de voorziening, 

waar voor elke jongere een dossier dient 
aangelegd, werd ook voor Lisette een heus 
dossier samengesteld, dat besproken werd op 
de ‘zitting’ van 18 november en waar het Hof 
oordeelde, dat lisette, als start van dit nieuwe 
leven best even op time-out kan gaan naar 
een vrij te kiezen oord. Daarvoor werd haar 
een reischeque  en extra zakgeld overhandigd 
(van de collega’s en directie) en om dit te 
overleven, zorgde de raad van bestuur voor 
een mooi wijnaanbod.
Langs deze weg willen we Lisette nog eens 
heel erg danken voor alles wat zij voor Huize 
Levensruimte, de jongeren en de medewerkers 
al die tijd heeft willen betekenen.

Hierbij nog wat leuke impressies die door 
medewerkers aan het dossier werden 
toegevoegd:

“Een lange weg hebben we      “Ik ben heel blij voor u,
samen afgelegd,        maar zeg tegen mezelf 
ik ken geen Levensruimte       .. dedju..”
zonder u,        
dat wordt wennen, ik zal je missen”   

“Met pensioen gaan is niet het     “Jouw eerste stagiair,
einde van de weg,       mijn eerste ervaringen,
het is slechts een verandering     stapstenen die op een
van richting”        4-tal maanden vaste grond
         onder mijn voeten gaven”

“Wat mij al die jaren is opgevallen en bijgebleven is de inzet, bekwaamheid en vastberadenheid, 
waarmee jij voor ‘kwaliteit’ hebt gezorgd in Huize Levensruimte”



Voor een voorziening als Huize Levensruimte bieden de subsidies niet voldoende ruimte om onze jongeren op een voor hen specifieke 
en degelijke wijze te begeleiden. Om die leemte deels op te vullen, kunnen wij gelukkig rekenen op de steun van vele sympathisanten. 
Ook U kunt ons helpen door storting op rekeningnummer BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf €40 wordt 

een fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens worden conform de wet op de privacy van 8/12/’92 bewaard.

Een Nieuw Jaar

Voor je het goed en wel beseft, is er weer een 
jaar voorbij gevlogen. 
De hoogste tijd dan ook om alle lezers van 
ons tijdschrift, zei het dan figuurlijk, even in 
de bloemetjes te zetten, hen vooral te danken 
om ons ook het voorbije jaar weer trouw te 
hebben gevolgd via ons driemaandelijks  
tijdschrift.
 Het is voor de medewerkers een enorme 
steun om onze werking, ons doen en laten te 
kunnen delen met zovelen. Door de reacties, 
de kleine attenties, de bemoedigende 
woorden, voelen wij ons geruggesteund in 
het dagelijks ‘bezig zijn’ met de jongeren en 
hun gezin; vinden wij de nodige kracht er vol 
tegenaan te gaan.
Voor Huize Levensruimte was 2014 uiteraard 
een erg bijzonder jaar.
 De bouwwerken werden immers afgerond 
en tijdens de Paasvakantie  werd  er effectief 
verhuisd. 
Voor de meesten een vreugdevol iets, maar, 
met de verhuis volgde ook de afbraak van de 
oude gebouwen. 
Weg ontstaan Levensruimte en de 47 

uitdagende jaren die volgden, enkel foto’s en 
nostalgische gedachten houden dit mooie 
verleden levendig. 
Droevig, maar tegelijk ook vreugdevol, want 
alles wat was, gaf een stevig gefundeerde 
basis aan alles wat is en nog komen zal. 
Hadden we dat mooie verleden niet gehad, 
was Huize Levensruimte nooit wat het 
vandaag is.
Dank voor al die leerrijke en inspirerende 
jaren,  hoopvol reikend naar de toekomst. 

Net zoals dat in het verleden het geval was, 
heeft Huize Levensruimte zich, met het 
hulpaanbod van vandaag,  stevig op de 
huidige zorgverleningskaart gezet.

Dit aanbod, binnen het nieuwbouwgegeven, 
biedt een zekerheid voor de toekomstige 
hulpverlening.
Wij zijn er klaar voor, zoveel is zeker.  

We wensen ieder van u een vreugdevol jaar 
toe !!


