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Dit bovenstaand beeld met tekst is één van de 32 prachtige foto’s en zinvolle teksten, die werden 
verzameld in 2 doosjes van 16 stuks. 

De teksten en foto’s zijn van de hand (en het fototoestel) van Michel Aerts.
Michel stond destijds mee aan de wieg van Huize Levensruimte en bleef ook na zijn pensionering 
erg actief als vrijwilliger binnen de organisatie.
Michel, die een fervent liefhebber van fotografie en gedreven schrijver van doordenkertjes was, 
bracht beiden de laatste jaren samen en postte bijna wekelijks een dergelijke combinatie op 
facebook.

Na zijn dood besloot de familie om 32 van deze ‘schatten’ uit te kiezen en op postkaartformaat 
te bundelen. Ze werden samengebracht in 2 doosjes van 16 kaarten, die onder de namen  
“Waar woorden beeld ontmoeten” en “Inzicht geeft uitzicht” te koop aangeboden worden, volledig 
ten voordele van Huize Levensruimte.
De bundels zijn te koop aan € 12 per bundel en € 20 voor beide delen. 
Ze zijn verkrijgbaar in Huize Levensruimte en daar ook te bestellen op 013/77.20.75 of via  
mail onthaal@huizelevensruimte.be 
De doosjes worden u toegezonden voor een extraatje van € 1,25 per doosje.
Een aantal van de beelden zijn te bekijken op onze website www.huizelevensruimte.be 

Wij danken de familie voor deze bijzonder mooie geste ten bate van onze organisatie.

Zeker de moeite om de komende periode als geschenkje mee te nemen!



In de vorige Ronduit lieten we jongeren, 
ouders en een medewerker getuigen over de 
verblijfsmodule van Levensruimte, m.a.w. over 
het verblijf van de jongere in een leefgroep. Het 
moet niet gezegd worden dat het verblijf in deze 
leefgroepen doorheen het vijftigjarig bestaan 
van de voorziening erg geëvolueerd is. Een 
ontmoeting die ik enkele maanden geleden had 
met Irène is hiervan getuige.
Irène verbleef in de jaren ’70 ruim 7 jaar in 
Levensruimte. Ze nam contact op met ons 
omdat ze inzage wilde hebben in haar dossier 
om op die manier te weten te komen waarom ze 
indertijd geplaatst was. Ze heeft dat nooit echt 
geweten. Dit is momenteel helemaal anders. 
Van bij het begin van de plaatsing (en wenselijk 
ook al voor deze maatregel) wordt er met een 
jongere en zijn gezin gepraat over waarom een 
plaatsingsmaatregel genomen wordt. Welke 
moeilijkheden in het gezin zijn er de oorzaak van 
dat men tot deze maatregel  over gaat? Tevens 
wordt nagegaan wat er dient te veranderen in 
het gezin en eventueel bij de jongere, opdat de 
plaatsingsmaatregel opgeheven zal worden. En 
welke hulp de jongere en zijn gezin hierbij nodig 
hebben.
Van dergelijke gezinshulp/-begeleiding en van 
toewerken naar het perspectief van terugkeer 
naar huis was vroeger veel minder sprake als nu. 
Ondertussen heeft Irène haar dossier bij de 
jeugdrechtbank kunnen inkijken en zijn heel wat 
zaken uit haar verleden voor haar wat duidelijker 
geworden. Ze heeft er mij over verteld en dat 
heeft mij toch wel aangegrepen. Daarom heb 
ik haar gevraagd of zij in deze Ronduit iets wil 
vertellen over haar verblijf in Huize Levensruimte.

Irene weet je nog hoe je in Levensruimte bent 
terecht gekomen?
Hoe weet ik niet, maar ik was ongeveer 7 jaar 
en ik zie dat ik aan een grote deur binnenkwam 
en dat er een blaffend hondje op mij af gelopen 
kwam. Ik was samen met mijn broer.
Ik weet pas sinds kort dat wij van een ander 
home kwamen.

Hoe was het leven in het home in Levensruimte?
Wij hadden pleegouders, ons moe en onze va. 
Zij hadden 15 pleegkinderen en 2 eigen zonen.
Wat mij vooral bijgebleven is zijn de kampen, 
de zee, het zwembad, het centrum en de 
ontspanning daar: gezamenlijk tv kijken in 
het centrum en de discobar in de kelder van 
het centrum. De grote speeltuin. Wij hadden 
allemaal gocarts en fietsen waarop we ons 
konden uitleven.

Grappig verhaal: ons moe en va hadden twee 
varkens die ze vet mestten met afval van eten. 
Als het varken dik genoeg was kreeg het een 
dikke hamer op de kop, ….en daar stonden wij als 
kind op te kijken. En dat varken schreeuwde….. 
Dat herinner ik mij nog goed.
Ons kokkin en ook poetsvrouw verzorgde ons 
goed, wij hadden altijd lekker eten. Als kind 
hadden wij alles wat ons hartje verlangde, zelfs 
meer als kinderen in een gezin.
Er waren heel veel kinderen die heel wat 
meegemaakt hadden maar dat werd toen 
doodgezwegen. Dat is het verschil tussen 
vroeger en nu, vroeger werd zo goed als alles 
doodgezwegen.

Ik heb je al regelmatig horen zeggen dat je geen 
gemakkelijk meisje was. 
Ik had al 2 instellingen achter de rug. In een van 
die instellingen zijn gruwelijke dingen gebeurd 
en dat verklaart waarschijnlijk mijn moeilijk 
karakter van toen en ook nu nog. 
Mijn moeder was bovendien Franstalig en ik werd 
in een Nederlandstalige omgeving geplaatst. Ik 
kon niet praten met mijn moeder en dat was 
moeilijk.

Ik denk dat men toen ook niet goed wist hoe om 
te gaan met je moeilijk karakter.
Ja, die mensen waren daarvoor niet opgeleid. Ik 
ben die mensen wel heel dankbaar.
Zij hebben geen opleiding gekregen en hebben 
hun leven gegeven voor vreemde kinderen. 24 
uur op 24 uur waren ze er voor ons. Zo’n mensen 
kun je niets kwalijk nemen, alleen er respect 
voor hebben.

Belangrijk is dat we, na ons vertrek uit 
Levensruimte,  gedurende een tiental jaren met 
de andere pleegkinderen een heel hechte band 
hebben blijven houden. Patricia, een andere 
bewoonster is als een zus voor mij. 

Wil je nog iets kwijt?
Naar mijn mening hadden wij het in die tijd veel 
beter als veel gezinnen. 

Hoe is het nu met u?
Het verleden neem je mee, of je wilt of niet. Dat 
tekent u. 
Ik ben Levensruimte heel dankbaar. Dat is niet 
om te slijmen. Levensruimte is de beste instelling. 
Ik kan het weten want ik heb vele instellingen 
gedaan. Zij werkten toen met het systeem van 
pleegouders. Ook al was de groep groot, je had 
een huiselijk gevoel, een gezinsgevoel.

Dank je wel Irène!

Het gesprek met Irène



Het gesprek met Irène
Vakantie
Tussen 09 juli en 05 augustus was het weer 
groot jolijt in het vakantiehuis aan zee. Het bleek 
voor alle gegadigden weer een deugddoende 
en ontspannende afwisseling van de dagelijkse 
bekommernissen en bezigheden. 

Van 30 juli tot 03 augustus werd een heus 
circuskamp georganiseerd. Onder begeleiding 
van experten en in een echte circustent, leerden 
een heel aantal van de jongeren de knepen van 
het circusvak en toonden zij hun kunnen in een 
show op het eind van de week. Met dank aan de 
sponsor, die de organisatie van dit evenement 
mogelijk maakte.

De zomer van onze Jongerenwerking
We trapten de zomer af met een uitstap naar 
Walibi. Het weer zat mee en vol enthousiasme 
vertrokken we richting Waver. Na een warme 
dag attracties doen, stapten we moe de bus 
terug in richting Averbode. Eindigen deden we 
traditiegetrouw met een lekker frietje van de 
frituur. 
Naar jaarlijkse gewoonte trokken we ook een 
weekje naar zee, naar onze vaste stek Villa 
Hoogland.  Eens aangekomen en uitgepakt vulden 
we onze magen en werden de boodschappen 
gedaan voor een week lang lekker eten te maken. 
Een eerste terrasje op de dijk was een feit en de 
zee werd ook al verkend, het water was heerlijk 
warm! Terug in de villa werd er lekker gekookt 
en gegeten. ’s Avonds gingen we nog eens terug 
naar de dijk om nog een duikje in de zee te doen, 
te kubben, voetballen en schelpjes te rapen. 
Afsluiten deden we met gezelschapsspelletjes en 
een lekker knabbeltje en drankje. Op de 2e dag 
werd er in de voormiddag wat van alles gedaan. 
Een deel ging naar het dorp om wat winkeltjes te 
doen, een ander deel ding het skatepark verkennen. 
Namiddag hielden we even platte rust, om nadien 
een grote toer te doen met de go-carts. Na het 
eten speelden we buiten verstoppertje met heel 
de groep en Weerwolven. Donderdag maakten 
we een uitstap naar Oostende met het trammeke. 
We aten samen een ijsje en dan mochten de 
jongeren vrij rondlopen. Een van onze jongeren 
had een quiz ineen gestoken voor de laatste 
avond. We moesten allemaal verkleed aanwezig 
zijn, wat het allemaal nog plezanter maakte! Zo 
was de laatste dag al snel aangebroken. Tijd dus 
om de valiezen terug in te laden en alles op te 
ruimen. We dronken nog een laatste drankje op 
de dijk en vertrokken terug richting Averbode. 
Daar aten we met z’n allen nog heerlijke hotdogs 
en zat onze week zee er al weer op. 

De Gentse Feesten stonden dit jaar ook op het 
programma. Een lange rit op de trein en we 
kwamen aan in het mooie Gent. We bezochten 
het Gravensteen en wandelden door de vele 
mooie straatjes. 
Al gauw konden we vertrekken op ons tweede 
kamp. Dit ging door in Maasbree, in Nederland. 
Dit kamp stond meer in het teken van actie en 
avontuur. Zo speelden we een potje paintball, 
deden we een hoogteparcour, konden we net 
niet ontspannen uit de escape room. Er was ook 
tijd voor ontspanning tijdens een dagje Venlo. 
Afsluiten deden we weer traditiegetrouw met een 
quiz gemaakt door een van onze jongeren. 
Naast de vaste activiteiten en kampen werden er 
zeer veel ijsjes gegeten! We kijken al uit naar de 
zomer van 2019…

Een warm welkom aan onze ezeltjes
Sinds eind augustus tellen we 2 extra inwoners 
op ons domein. Ange en Sirelli zullen ons 
en de jongeren ‘te woord’ staan tijdens de 
verzorgingsmomenten en de vele staptochten die 
georganiseerd zullen worden.
Interesse? Kijk op facebook ‘DE gEZELlige 
WEIDE’ of neem contact met Anja Nys op 
013/78.08.82 

Oldtimetreffen 
Op 30 september vond de elfde editie van het 
Oldtimertreffen in Veerle-Heide plaats.
Voor de eerste keer in eigen beheer en organisatie. 
Door het mooie weer en met meer dan 350 
deelnemende, ingeschreven oude auto’s, moto’s 
en brommers, tal van (leger)voertuigen die zich 
enkel tentoon stelden  en een pak  aan bezoekers, 
was dit weer een meer dan geslaagd evenement.
Met erg veel dank aan het organisatiecomité en 
de vele vrijwillige helpers voor hun puike werk.

Officiële opening
Vrijdag 21 september openden wij officieel 
onze nieuwe administratieve gebouwen en 
appartementjes voor (crisis)opvang van ouders 
en kinderen. Voorafgaand aan het ‘plechtige’ 
luik, werd, in samenwerking met twee collega 
voorzieningen een studiedag georganiseerd 
met als thema ‘Een inkijk in de begeleiding van 
jonge gezinnen’, waarover volgende editie meer. 
Deugddoend dat zowel de studiedag, als de 
opening als bijzonder geslaagd werden ervaren. 
Met dank aan allen die dit bouwproject, door 
hun (financiële) steun, mee vorm gaven. Dank 
ook speciaal aan onze eigen mensen voor de 
organisatie en afhandeling van deze mooie dag.  

Weetjes 



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..

AGENDA
Vergeet volgende data in elk geval niet te noteren :

Herfstrestaurant in Maekelhoeve Veerle:  
Zondag 18 november, 12u00 stipt. 
Reservatie en info over menu en prijs: 

onthaal@huizelevensruimte.be of 013/77.20.75
Het menu staat ook op onze website.

Definitief afscheid nemen, wennen zal het nooit. Het is ook iets, ook al hoort het bij het leven, dat je 
niet wil doen. Toch wordt ieder van ons er regelmatig mee geconfronteerd en moet je telkens opnieuw 
door de zure appel bijten.

Op 21 augustus namen we op deze manier dan ook afscheid van Luc Algoet.
Luc is al heel erg lang verbonden met Huize Levensruimte; tweemaal als inwonend opvoeders echtpaar 
en na de dood van zijn vrouw Annemie, als vaste vrijwilliger binnen het feestcomité.
Afscheid dus weer van een ‘drager’ van Huize Levensruimte.

Wij willen Luc een deugddoende rust toewensen. 

Afscheid


