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Als corona één ding duidelijk gemaakt heeft, is dat het 
belang van verbindende plekken, waar burgers traag 
bouwen aan de ruggengraat van een samenleving. 
Door kleine ontmoetingen mogelijk te maken, vermij-
den amateurkunsten- en sociaal-culturele organisaties 
dat burgers ‘uitchecken’. Pas dan komt er ruimte om 
van deze plekken deeltjesversnellers van maatschap-
pelijke innovatie te maken. Worden ze – radicaal in al 
hun ‘softheid’– voldoende naar waarde geschat? 

We zitten in het huis van Blink- 
Out in Mechelen. Wat maakt 
deze plek betekenisvol? 

Sofie: “Wij willen er bij Blink-
Out voor zorgen dat iedereen 
van binnenuit gaat stralen. 
Dat bereiken we niet alleen 
met onze methodieken, maar 
vooral met deze plek. Als je 
in het BlinkHuis komt, ervaar 
je rust en veiligheid. Je mag je 
tonen zoals jij wil. Hier kan je 
spreken over dingen waar je 
‘buiten’ liever over zwijgt. 
Omdat we veiligheid bieden, 
gaan mensen openbloeien.” 

Denise, jij bent sinds kort vrij-
williger hier. Hoe heeft deze 
plek jou veranderd? 

Denise: “Het huis geeft zo’n 
warm gevoel. Ik voel me hier 
welkom. Met vrijwilligerswerk 
beginnen was een grote stap, 

maar deze plek resoneerde 
met mijn gevoel. Het is enorm 
boeiend om al die mensen te 
ontmoeten met hun eigen ver-
haal. Het verandert je eigen 
manier van kijken.”

Sociaal-culturele verenigingen 
proberen een veilig nest te 
creëren waar ontspanning mo- 
gelijk is, maar ook iets aan te 
kaarten in de samenleving?  

Julie: “Ik heb zelf ook een klei-
ne vereniging die activiteiten 
organiseert voor mensen met 
een handicap. Toegankelijk-
heid – financieel maar vooral 
ook op het vlak van vervoer 
– is daarbij erg belangrijk. Pro-
blemen met openbaar vervoer 
zijn een enorme drempel. Dito 
brengt dat onder de aandacht. 
Mensen met een handicap 
moeten de kans krijgen om 
mee te doen!”

Jamila Hamddan Lachkar

Denise

Julie Sano

Sofie Goethals
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Wiet De Boodt
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Wiet: “Met Dito ijveren we voor een inclusieve 
samenleving. Iedereen is gelijk dus iedereen 
moet zonder drempels aan de samenleving 
kunnen deelnemen. Wij proberen dat te be-
reiken via belangenbehartiging, waarbij we 
de stem van onze doelgroep laten horen bij 
beleidsmakers. We versterken personen met 
een handicap en hun omgeving door hen te 
informeren. Met al hun vragen kunnen ze te-
recht bij onze wegwijzers, gemotiveerde en 
goedgeïnformeerde personeelsleden die hen 
de weg tonen naar alle benodigde informatie.  

Verder sensibiliseren we via projecten zoals de 
Voorleesbende, waarbij mensen met een han-
dicap  voorlezen in scholen. Een leuke activiteit 
voor alle betrokkenen, met de boodschap: ja, 
mensen met een handicap kunnen dat net zo 
goed. Tot slot verbinden we personen met en 
zonder handicap via vrijetijdsactiviteiten.”  

Mensen verbinden is een traag proces waar-
voor je de tijd moet nemen en krijgen.  

Jamila: “Mensen verbinden doen we al lang, 
ook op buurtniveau. Een buurt is zoveel meer 
dan wooneenheden bij elkaar, het moet de plek 
zijn waar mensen zich goed voelen. De basis 
van onze acties is altijd kleinschalige ontmoe-
ting tussen mensen. Onze ‘buurtfluisteraars’ 
brengen mensen samen, luisteren naar wat 
leeft  en hoe ze  een plek  kunnen maken waar 
iedereen telt en meegeteld wordt.”

Lukt dat om mensen met verschillende ach-
tergronden te bereiken?

Jamila: “De kwb is van een mannenorganisatie 
uit de christelijke arbeidersbeweging verveld 
tot een gezinsbeweging. En het idee van wat 
een gezin is, is geëvolueerd. We hebben nog 

“Vrijwilligerswerk verandert 
je eigen manier van kijken.”
- Denise
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traditioneler samengestelde afdelin-
gen, maar we hebben evengoed heel 
diverse groepen die mensen met ver-
schillende achtergronden verbinden om 
samen te werken aan een bruisende 
woonomgeving.” 

Het is dus meer dan gezellig samen-
zijn. Jullie willen dat mensen met hun 
buurt ook een verschil maken in de 
samenleving. 

Jamila: “Ontmoeten is een middel om 
tot verandering te komen, altijd van-
uit de wensen en de behoeftes van 
de mensen die in de buurt leven. We 
leggen niets van bovenuit op. We gaan 
in dialoog en bekijken of we op die 
behoeften inspelen binnen de kwb of 
samen met lokale overheden of andere 
organisaties.” 

Is dit voor de kwb ook een verhaal 
van veerkracht, van het versterken 
van mensen?  

Jamila: “In 2018 hebben we samen met 
Voices that Count de leden en vrijwilli-
gers bevraagd. Uit dat onderzoek bleek 
dat veel vrijwilligers individueel open-
bloeien door het samenzijn. Kwb is de 
lijm in de buurt, maar we willen ook 
altijd meer betekenen, en mensen din-
gen bijbrengen, stappen laten zetten in 
hun emancipatie.” 

Wat is er nodig om van een plek als 
dit BlinkHuis een veilige plek te ma-
ken waar zowel passanten als burgers 
kunnen schitteren? 

Sofie: “Een warm onthaal, een gevoel 
creëren van thuiskomen, van veiligheid. 
Dat raakt mensen. Het gevoel een plek 
gevonden te hebben waar ze in hun  
eigen tempo dingen doen, leren voelen  
wat ze nodig hebben en voor zichzelf  
keuzes maken die kloppen.”

Liesbet: “Dat komt ook door de kruis-
bestuiving tussen alle mensen die hier 
binnenstromen. Je komt hier niet alleen 
omdat je een ‘probleem’ hebt. Deze 
plek is vele dingen voor vele mensen. 
Ons huis is ook een coworkingplek, 
waar organisaties terechtkunnen om 
vormingsmomenten te organiseren, 
voor therapiegesprekken enzovoort. 
Ook met deze mensen komen de vrij-
willigers in contact. Anderen komen 
voor ons aanbod omdat ze moeite 
hebben om deel te nemen aan de sa-
menleving, omdat ze op zoek zijn naar 
handvaten en oplossingen. Maar je 
komt hier net zo goed in contact met 
vrijwilligers die ook elk hun redenen 
hebben om hier te zijn. Onze ervarings-
gerichte werking helpt mensen om te 
leren uit verhalen van anderen, te zien 
hoe zij obstakels overwonnen hebben, 
om elkaar te versterken, elk vanuit de 
eigen positie.” 

Er gebeurt hier veel, maar hoe moei-
lijk is het om je meerwaarde aan de 
samenleving duidelijk te maken?  

Sofie: “Wij laten de rimpeleffecten van 
wat we doen voor zich spreken. Iemand 
die bijvoorbeeld een workshop verbin-
dend communiceren volgt en dat toe-
past in het gezin, waarna de partner 
dat ook meeneemt naar het werk, dat is  
een effect dat steeds verder reikt. We 
trekken met onze methodiek en met  
onze missie de buitenwereld in en to- 
nen met activiteiten en met events als 
‘Samen anders werken’ hoe je werk an-
ders kan organiseren of als werkgever 
kan zorgen voor werkbaar werk voor 

“Problemen met 
openbaar vervoer 
zijn een enorme 
drempel. Dito 
brengt dat onder 
de aandacht.”
- Julie Sano

“Wij laten de rimpeleffecten 
van wat we doen voor zich 
spreken.”
- Sofie Goethals
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iedereen. We gaan naar organisa-
ties en bedrijven die ook met dat 
thema bezig zijn en geven vor-
mingen op maat. Nog  een weg- 
getje naar de buitenwereld zijn 
onze ambassadeurs, die vertrouwd 
zijn met BlinkOut en die vertellen 
over onze plek, vanuit hun erva-
ring, en over wat ze geleerd heb-
ben en hoe ze hun kwetsbaarhe-
den hebben kunnen ombuigen tot 
een kracht.”

Jamila: “Tijdens corona  hebben 
wij met de kwb meteen ingezet op 
nabijheid. We zijn methodieken 
gaan ontwikkelen om toch dicht-
bij te zijn, methodieken die snel 
opgepikt zijn door lokale over- 
heden. Met die kleinschalige ini-
tiatieven hebben we een labora-
toriumfunctie gehad en sommige 
initiatieven zijn gebleven. Het is 
belangrijk om die plek als orga-
nisatie in de maatschappij op te 
zoeken.” 

We krijgen veel crisissen na  
elkaar te verwerken. Dat vergt 
ook veel van jullie organisaties. 
Hoe spelen jullie in op die snel 
veranderende context? 

Wiet: “Tijdens corona is dat fy-
sieke lokale vrijwilligerswerk een 
tijdlang volledig stilgevallen. We 
probeerden dat digitaal op te 
vangen door bijvoorbeeld onze 
vrijwilligers en leden te bellen, 
online-activiteiten te organiseren, 
enzovoort. Het was uiteraard niet 
hetzelfde als de fysieke bijeen- 
komsten. Die moesten we na co- 
rona opnieuw opstarten, het ver- 
trouwen terugwinnen. Dat blijft 
moeilijk. We proberen mensen  
met verschillende activiteiten te-
rug bij elkaar te krijgen.”

Julie:  “Dat zie ik ook, dat mensen 
moeilijk de weg terug naar buiten 
vinden, uit hun cocon. Ik heb door 
corona voor mezelf uitgemaakt 
dat ik het met de vereniging ook 
over een andere boeg wil gooien. 
Ik kan zelfstandig leven omdat 
ik de hulp krijg die dat mogelijk 
maakt. Maar veel mensen moeten 
eerst jaren op een wachtlijst staan 
voor ze zelfstandig kunnen leven. 
Ik wil dus ook met mijn vereniging 
op tafel kloppen en zeggen tegen 
de regering: doe er iets aan!” 

Jamila: “Zoals Julie aangeeft heeft 
corona heel veel zaken versneld. 
Lokale en andere overheden heb- 
ben gezien hoe belangrijk vrijwil-
ligers en verenigingen zijn. Hoe 
zij door ruimte in te nemen in 
de samenleving werken aan een 
zorgzame buurt. Maar dat ont-

staat niet zomaar, dat ontstaat op 
plekken waar mensen zich veilig 
voelen. Professionalisering en  
schaalvergroting, het zijn woor-
den die je vaak hoort, maar die 
staan niet op zich. Ze kunnen al-
leen op voorwaarde dat we samen 
kwaliteitsvol vooruitgaan. Onze 
verenigingen hebben samen één 
doel, zorgen voor warmte en  
zorgzaamheid, dat sociaal kapitaal 
versterken.”

Liesbet: “We kennen de cijfers voor 
depressie, angst en burn-out. Wij 
willen ook aantonen dat je dat 
niet allemaal als individuele pro-
blemen moet  zien en oplossen, je 
moet zoeken naar de gemeen-
schappelijke noemer en daarop 
inspelen.” 

Jamila: “Het wordt verenigingen 
niet makkelijker gemaakt. Vrijwil- 
ligers engageren zich anders dan 
vroeger, tijdelijker. Het is moeilijk 
geworden om betaalbare lokalen 
te vinden, je wordt naar de com- 
merciële sector geduwd. Mis-
schien moeten we denken aan een 
lokaal voor alle verenigingen dat 
ze gezamenlijk beheren. Vanuit 

“Deze plek is vele 
dingen voor vele 
mensen.“
- Liesbet Sourbron

“Ontmoeten is een 
middel om tot 
verandering te komen.” 
- Jamila Hamddan Lachkar
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Vijftig jaar geleden al waarschuwde Habermas in 
zijn boek ‘Legitimation Crisis’ voor de erosie van 
culturele waarden die het sociale, politieke en 
economische leven betekenis geven en onder-
bouwen.  Vandaag nemen we niet alleen mentaal 
meer afstand, steeds meer mensen trekken zich 
ook fysiek terug uit de publieke ruimte.  

Ook technologie maakt het ons gemakkelijk om 
ontmoetingen te vermijden. Toen ‘Legitimation 
Crisis’ verscheen was er nog geen internet, er 
waren geen smartphones, selfies, koptelefoons 
op straat, onlineshopping, Teams-vergaderin-
gen… Mensen ontmoetten elkaar en spraken 
elkaar aan.  

We moeten het verleden niet idealiseren. De 
sociale controle was vaak verstikkend. Maar we 
missen meer dan ooit de sociale vaardigheden 
om met roddel en vetes om te gaan. Het gevolg: 
bij de minste frictie doen we een beroep op po-
litie of gerecht, met private besognes kloppen 
we aan bij de overheid en ondertussen ventile-
ren we onze frustraties vanuit onze bubbel op 
zogenaamde ‘sociale’ media. 

De COVID-crisis heeft de privatisering van het 
leven in een stroomversnelling gebracht. Werk 
verhuisde deels naar de private sfeer. Goederen 
en diensten gingen fors digitaal. Vrijwilligers-
werk staat onder druk, deelname aan collectieve 
evenementen en manifestaties komt moeizaam 
terug op gang. De tijd en de ruimte voor ont-
moeting worden steeds beperkter. 

Het tij keren kan alleen van onderuit. Door men-
sen te verbinden: praten, plezier maken, bek-
vechten en discussiëren. Maar ook luisteren, 
elkaar in de ogen kijken, belangstelling tonen, 
wederzijds begrip ontwikkelen. Alleen zo kan er 
een vruchtbare bodem groeien waaraan publie-
ke actoren legitimiteit ontlenen. Alleen zo kan 
de vervreemding tussen mensen en het systeem 
worden tegengegaan. 

die plek kunnen ze samenwerken, kunnen spon- 
tane comités actief zijn zonder dat ze meteen de 
institutionele greep van het lokaal bestuur moeten 
voelen. Dat zou de vrijheid van verenigen ten goede 
komen.” 

Jullie zeggen: houd rekening met de lokale con-  
text. Wat in de ene gemeente werkt, werkt niet 
noodzakelijk in een andere gemeente. 

Jamila: “Je kan niet knippen en plakken, nee. Dat  
groeit van onderuit, organisch, mensen die elkaar 
vinden rond een doel, een interesse, een visie. Het 
is fijn als dat ondersteund kan worden zonder dat 
dit van bovenuit in één stramien wordt geduwd. 
Mensen moeten zelf aan het stuur kunnen zitten. Dit 
moet blijvend erkend en gewaardeerd worden.” 

Dmitrii Ionau is een van de vrijwilligers die de 
indrukwekkende bibliotheek van Koor & Stem, 
met meer dan 200.000 titels, draaiende houdt. Zo 
updatet hij de database en ordent de partituren.  
Belangrijk werk dat anders door de mazen van 
het net zou vallen. 

“Alles ademt hier muziek, ik voel me als een vis in 
het water. Ik ben bij Koor & Stem beland toen ik 
voor mijn VDAB-traject een stageplaats zocht als 
administratief medewerker. Koor & Stem was een 
van de opties. Zodra ik besefte dat het ging over 
kunst en muziek was er geen weg terug. Ik was 
vroeger een klassiek muzikant, maar mijn leven is 
na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie drastisch 
veranderd. Ik begon zelfs de noten te vergeten! 
Het was mijn droom om terug te keren naar het 
mooiste wat er is – de muziek. De sfeer bij Koor 
& Stem is uniek omdat iedereen die liefde deelt, 
mijn collega’s zijn niet alleen collega’s, ze brengen 
me ook vanalles bij. Ik heb me zelfs opnieuw in-
geschreven in de muziekschool voor gitaarles. Ik 
voel me weer mens. De hele dag door tussen de 
stoffige partituren zitten en naar Klara luisteren, 
dat is voor mij de hemel.”

“Ik voel me weer mens”
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