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Liefde

Een woord met veel betekenissen.
Liefde beleef je niet op je eentje.

Je moet loskomen van jezelf
en op zoek gaan naar een ander,

niet om hem of haar in te palmen
of in te passen in je eigen verwachtingen

en droombeelden.
Echte liefde gaat niet om jezelf

maar om de ander.
Liefde vraagt een keuze.

Om iemand echt gelukkig te maken
moet je – onverdeeld- openstaan

voor de ander.
Hoe eerlijker de verhouding

tussen twee geliefden,
hoe gezonder de relaties

met vrienden en vriendinnen.
Er zijn veel vormen van intimiteit,

maar daar ligt ook je kwetsbaarheid.
Je gevoelsleven is als een onstuimige bergbeek

die alles meesleurt op haar weg.
Toch moet ze binnen haar bedding blijven

anders verliest ze haar kracht.
Je moet ondervinden

of je rijp bent voor echte liefde.
Liefde komt vanzelf.

Maar ze vraagt veel aandacht en zorg.
Luister naar elkaar

vooral naar wat niet wordt uitgesproken
en denk aan het geluk van de ander.

Elke keuze beperkt je mogelijkheden.
Daarom moet je niet te vroeg beginnen,

anders vergeet je jong te zijn. 

erik      



In onze vorige Ronduit gingen we van start met 
een verduidelijking van de verschillende modules 
waarvoor Huize Levensruimte erkend is door het 
Agentschap Jongerenwelzijn. Als eerste kwam 
de module verblijf aan bod. In deze Ronduit 
laten we enkele kinderen, enkele ouders en 
een medewerkster aan het woord over deze 
verblijfsmodule. Kinderen vertellen wat zij leuk 
en minder leuk vinden aan het verblijf in een 
leefgroep, wat ze moeilijk vinden, wat ze geleerd 
hebben, hoe zij de begeleiding ervaren, … Ouders 
van kinderen in een leefgroep geven te kennen 
waar zij het moeilijk mee hebben en sommigen 
onder hen spreken ook hun waardering uit. Een 
medewerkster geeft haar eigen persoonlijke kijk 
op de mogelijke meerwaarde van het verblijf 
van een kind in een leefgroep en waar zij en de 
kinderen voldoening uithalen. 
 
Kinderen 
‘Ik vind het wel leuk maar soms ook niet. Soms 
is het leuk omdat iedereen dan blij is en dan is 
de groep ook gelukkig. Soms is het dan niet leuk 
omdat de groep te druk is en dan beginnen we 
allemaal ruzie te maken.
We hebben hier veel geleerd bv. huiswerk, ik heb 
hier de taal geleerd.
Soms wordt er geluisterd in de leefgroep omdat 
er dan veel begeleiders hier zijn en dan hebben 
ze veel tijd voor ons. Soms zijn er minder 
begeleiders en is het wel moeilijk.
Ik vind dat de kamers mogen blijven; het zijn 
goeie bedden vind ik. De activiteiten zijn wel 
leuk. We zijn eens naar Bobbejaanland geweest 
dat vond ik wel fijn. Alles mag zo blijven eigenlijk 
ik vind het prima!!! JJJJJJJ’
‘Ik zou liever bij mama en papa wonen. Hierdoor 

vind ik het soms moeilijk om in de leefgroep te 
zijn, zonder mama of papa. Ik vind het wel leuk 
dat ik hen wekelijks zie tijdens een bezoek bij 
hun of bij ons. Ook kan ik ze bellen als ik dit wil 
of dit is afgesproken op een bepaalde dag.
Ik vind het leuk dat ik hier zelf dessertjes kan 
maken!
De begeleiding luistert naar mij maar toch moet 
ik mijn aandacht delen met meerdere kinderen 
wat ik niet altijd leuk vind.
De mooie schilderijen mogen niet verdwijnen uit 
de leefgroep.
Ik zou willen dat er minder ruzie was en minder 
pijn in de leefgroep.
De begeleiding helpt mij met de dagelijkse 
dingen. Wanneer ik hulp nodig heb zijn ze er 
voor mij. Ze antwoorden op de vragen die ik stel.’
 
 ‘Ik vind het leuk dat we lekker eten krijgen. 
Maar niet leuk dat ik soms bij één bepaald 
iemand moet zitten tijdens het avondeten. Heeft 
het soms moeilijk met andere jongeren die hier 
zijn wordt hier lastig van.
Ik heb al geleerd hoe ik mezelf moet beheersen 
en hoe ik beleefd dingen moet vragen.
Ik heb hier veel leuke dingen die niet mogen 
verdwijnen zoals mijn stunt step, mijn wieltjes, 
een grote zetel en de computer. Avondsnoep 
mag zeker ook niet verdwijnen.’
 
Ouders
‘Als moeder voel ik kwaadheid. Op sommige 
momenten houden ze zich niet aan de afspraken; 
soms denken ze beter tweemaal na over wat 
ze beslissen. En de ouders worden niet altijd 
betrokken bij de beslissingen over hun kinderen. 
De leefgroep wil ook niet altijd luisteren naar 
oplossingen die de ouders zelf aanbrengen.’
 
‘Ik was heel kwaad dat ik in het project 
(Residentiele Gezinsbegeleiding) zat. Het was 
als een gevang voor mij, een godvergeten gat. 
Kwaad dat de papa’s kunnen gaan en staan 
waar ze willen, en dat ik, als moeder, er alleen 
voor stond.
Toch zeg ik nu nog dat Averbode mijn familie is.
Mijn dochter vond het ook leuk in de leefgroep.’
 
‘Ik ben met alles heel content, behalve met de 
lijstjes.
De mensen bedoelen het goed.
Soms is het toch moeilijk om, vooral na een 
vakantie, terug naar het project te komen.’
 
‘Er is een verschil tussen de regels in de 
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leefgroep en de regels thuis. Dit is verwarrend 
voor de kinderen.’
 
‘Chapeau voor de mensen, de opvoeders, die 
het doen. De andere kinderen opvoeden en hun 
eigen kinderen in de opvang laten.  Ik heb het 
zelf ook meegemaakt en heb er respect voor.’
 
Medewerkster
‘De mogelijkheid tot verblijven in Huize 
Levensruimte is voor de jongere op dat bepaalde 
moment in zijn/haar leven de beste oplossing. Als 
andere kansen op rust en veiligheid even uitgeput 
zijn, biedt Huize Levensruimte de nodige opvang 
in de vorm van een warm bed en lekker eten, 
maar vooral in de vorm van warme menselijkheid, 
gesprekken, spel, activiteiten, contact met 
andere jongeren, hulp, zelfontplooiing,… waar 
nodig. De jongeren zullen dat misschien zelf 
niet altijd zo zien, maar ik hoop dat ze op een 
punt in hun verdere leven met een positieve blik 
kunnen terugkijken op Huize Levensruimte. Zelf 
maak ik vaak de bedenking dat voorzieningen 
als Huize Levensruimte (helaas) onmisbaar zijn 
en enorm waardevol zijn.
Verblijven in Huize Levensruimte zou de 
jongeren (in mijn ogen) rust mogen brengen. Zij 
worden in hun jonge leven geconfronteerd met 
problematieken die ze niet kunnen bevatten, 
die gecreëerd worden door hun omgeving en 
waar ze helaas niet aan kunnen ontsnappen. 
Onbezorgdheid is een deugd die hen niet gegund 
werd, en Huize Levensruimte kan hen hopelijk 
even toch kind laten zijn en hen laten voelen dat 
ze het waard zijn om voor te vechten. Ze staan 
niet alleen.
Ik haal voldoening uit een blik van guitigheid, 
een teken van gekke puberkuren, uit het feit 
dat ze “echt” zijn zoals zou “moeten”. Of een 
“vuistje” bij het binnenkomen, effe roeren in de 
potten, de blik van verstandhouding als ik zeg 
dat hun kamer weer een rommelhoop is. Als ik 
de jongeren herken in mijn eigen kinderen, mijn 
eigen vroegere kuren, dan weet ik dat ze even 
zichzelf zijn: “jong”!
Ik denk dat de jongeren voldoening halen uit 
het benaderen van situaties met een kwinkslag, 
de nodige humor, het af en toe loslaten van de 
regeltjes, het kleine geheimpje dat ze kunnen 
delen, de onverwachte extraatjes,… Ik hoop dat 
ze zich later herinneren (of nu ervaren) dat ze 
als persoon worden begrepen en behandeld, en 
niet als “case”.
Als ik zie wat aangeboden wordt om het 
verblijf van de jongeren te veraangenamen 

of te verbeteren, kan ik enkel besluiten dat 
Huize Levensruimte top is. En altijd met super 
gemotiveerd personeel! Ik ben ook enorm 
tevreden dat ondertussen de relatie mens – 
dier tot stand is gekomen, wat enkel tot meer 
positieve levenservaringen kan leiden. Joepie!’
 
Hartelijk dank aan deze kinderen en volwassenen 
die ons een inkijkje gaven in hun ervaringen 
met de verblijfsmodule of m.a.w.een leefgroep 
bijzondere jeugdzorg!
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Ondanks de grote overheidsinspanningen om de financiering van de sector op niveau te krijgen, merken we dat toch niet alle kosten, inherent aan de begeleiding 

van jongeren, in de groei naar hun eigen zelfstandigheid, gedekt kunnen worden. Om die leemte op te vullen, kunnen we gelukkig rekenen op de steun van vele 

sympathisanten. Ook U kunt ons steunen 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 geldende wet op de privacy bewaard..

Of dit echt hetgene is dat Suzanne zal doen de 
komende jaren, is nog maar de vraag.
Te oordelen naar de ijver waarmee ze altijd 
handelde hier bij ons, ben ik van mening dat ze 
zich nog serieus zal moeten aanpassen dan.

Voor ons bleef er op 01 april in elk geval een 
leegte/leemte in onze dagelijkse gewoonten. 
Suzanne had immers haar laatste dag als 
werknemer van Huize Levensruimte achter de 
rug en het bleek absoluut geen aprilgrap.
Plots geen koffie meer klaar bij de start van 
onze dagtaak en geen lokalen die netjes in orde 
waren gemaakt voor een volgende vergadering.
Neen, vermits er nog geen vervanger was, 
moesten we zelf zorgen voor al die orde en 
netheid. 
Het bleek weer maar eens dat een gewoonte 
moeten doorbreken absoluut geen evidentie is.

Suzanne is dan ook wel een ‘specialleke’ voor 
Huize Levensruimte. 
Met 44 jaren trouwe dienst kunnen we dat niet 
anders benoemen.
Zij startte als huishoudelijk medewerker in 
het toenmalige ‘Home 3’ en werkte daar 
ononderbroken tot de laatste inwonenden 
vertrokken en de leefgroep hervormd werd.
Daarna ging ze aan de slag in het centrum (het 
administratieve deel van de voorziening), 

in combinatie met de centrale wasserij, tot die 
gesloten werd. Het centrum werd zo ‘haar’ stek 
tot het eind van haar carrière.
Wetende dat vele burger huwelijken het veel 
vroeger voor bekeken houden, mogen we gerust 
stellen dat de band tussen Suzanne en Huize 
Levensruimte  een meer dan behoorlijk huwelijk 
was.

Met al die jaren dienst was Suzanne voor alle 
medewerkers dan ook de meest constante 
figuur binnen onze organisatie. Diegene die 
van alles, of van de meeste dingen toch, op de 
hoogte was en waar je dan ook steeds naartoe 
trok met allerhande vragen.
Een zaal nodig? Voor elke gelegenheid kon je er 
op rekenen dat die tip top in orde was. Of dat 
nu voor een gewone vergadering dan wel voor 
een diner was, Suzanne zorgde ervoor dat de 
nodige attributen aanwezig waren, diende op als 
het nodig was en zorgde nadien voor de opruim.
We mogen gerust stellen dat we verwend 
werden door al die zorg.

We willen Suzanne met z’n allen dan ook 
nogmaals danken voor al die goeie zorgen en 
lief en leed dat we met haar deelden, maar haar 
vooral ook alle vreugd toewensen bij het uitvoeren 
van alle  toekomstige ‘droom’ projecten die ze 
nog op haar ‘to do’ lijst heeft geplaatst.

 

Op rust

AGENDA
Vergeet volgende data in elk geval niet te noteren :

Zondag 30 september 2018:
11de editie Oldtimerhappening

vanaf 09u00 rond het Buurthuis in Veerle-Heide (Laakdal)

Zaterdag 13 oktober 2018:
7de Culturele Happening

tussen 13u30 en 19u00 in de abdij van Averbode
Inkom € 15,00

Kaarten : onthaal@huizelevensruimte.be of  013/77.20.75

Zondag 18 november 2018:
Jaarlijkse Herfstrestaurant

Om 12u00 in de Maekelhoeve te Veerle (Laakdal)
Reservatie: onthaal@huizelevensruimte.be of  013/77.20.75

Menu en prijs wordt later bekend gemaakt.

 


