
Drughulpverlening 
in tijden van corona 
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Editoriaal

Corona. Hoe ga je als organisatie om met zo’n crisis zonder voorgaande? We stelden 
alles in het werk om de dienstverlening aan onze cliënten zo maximaal mogelijk aan 
te houden én de besmetting buiten te houden. Het was dansen op een slappe koord. 
Onze medewerkers hebben het beste van zichzelf gegeven in moeilijke omstandighe-
den. We vinden het belangrijk jullie als trouwe lezer goed te informeren over op  
de manier waarop we deze crisis bij De Sleutel hebben beleefd en aangepakt.

Ook Groep Weerwerk moest haar normale activiteiten de voorbije maanden sterk 
aanpassen. Het maatwerkbedrijf diende terug te schakelen op minimale dienstver-
lening. Een grote klap voor de medewerkers die hun vaste structuur en hun vast 
inkomen kwijt dreigden te raken. Iedereen snakte al snel opnieuw naar een normaal 
werkritme. Een doorgedreven persoonlijke opvolging door de begeleiders zorgde 
voor de broodnodige ondersteuning. Het was ook mooi om zien hoe mensen elk-
ander opkrikten via onderling contact, door samen te gaan wandelen,… Lees een 
verslag op blz 12. 

Zie je mijn toverkracht? Zo vraagt een jonge bewoner van het RKJ, in opname 
in de afdeling voor minderjarigen. Hij droomt ervan onze wereld te herscheppen. 
In zijn dagboekverhaal dat we hier graag delen, lees je dat die toverkracht al na één 
nacht opnieuw verdween. De droom bezorgt hem kracht om verder te doen: “Ik weet 
nu hoe het aanvoelt om met superkrachten een wereld vol vrede te scheppen. Van-
daag wil ik mijn mensenkracht gebruiken om iedereen te doen glimlachen.”

Een gezonde geest in een gezond lichaam… Het behandelconcept van een the-
rapeutische gemeenschap is gebaseerd op ervaringsleren en zelfhulp. Naast praat-
groepen is er ook veel aandacht voor non-verbale benaderingen en technieken, zoals 
sport en bewegen en ook lichaamsgerichte therapie. In dit nummer gaan we uitge-
breid in op de meerwaarde van lichaamsgericht werken. Voor Geert, al jaren  
aan de slag als groepswerker én als ervaringsdeskundige, maakte deze vorm van 
therapie het verschil.

Wat is het profiel van de cliënt? Het is een vraag die heel frequent terugkeert 
uit heel diverse hoek. De Sleutel verzamelt standaard gegevens om zicht te krijgen 
op binnenkomende hulpvragen. De Treatment Demand Indicator – kortweg TDI – 
maakt al jaren deel uit van de gegevensset die de Sleutel bijhoudt in het zorgdossier. 
Maak op blz 6 kennis met dé cliënt anno 2019.

In de Therapeutische Gemeenschap voor dubbeldiagnose Gent (TGG) is er een 
muur vol nestkastjes. Die muur staat symbool voor het traject naar een clean leven 
van de oud-bewoners. Alhoewel de bewoners uitgevlogen zijn, blijft er nog steeds 
een plekje om terug te keren. De muur kreeg een broodnodige opfrissing, dankzij de 
opbrengst van de “Varen voor het goede doel” van vorig jaar. 

Op 13 september hopen we opnieuw het water op te gaan voor de 17de editie van 
“varen voor het goede doel”. Het concept is eenvoudig: je doet een leuke activiteit 
met vrienden of collega’s en tegelijkertijd steun je De Sleutel. Schippers met zeilboot 
ondernemen een tocht op zee, binnenvaarders varen van Nieuwpoort naar Diksmui-
de met hun motorjacht. Initiatiefnemer van het eerste uur Steven Desloovere vertelt 
over zijn passie en over hoe de zeezeildag destijds ontstond. Of laat je je verleiden 
om deel te nemen aan de riviertocht door schipper Patrick?

We wensen jullie een prettig en deugddoende vakantie en kijken ernaar uit jullie te 
mogen verwelkomen op onze “varen voor het goede doel”-dag!

Veel leesgenot.

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Drughulpverlening in tijden van corona:  
als dansen op een slappe koord

Hoe ga je als organisatie om met een crisis zonder 
voorgaande? Corona heeft een grote impact  
(gehad), zowel op de cliënten, de medewerkers,  
als de werking. Maar er was ook een grote soli- 
dariteit. Ons motto was “we gaan er tegen aan,  
we nemen onze rol op”. In het begin hadden heel  
wat cliënten het duidelijk moeilijk. Waren ze de 
motivatie even kwijt? Eind april merkten we gelukkig 
opnieuw een opwaartse trend in de aanmeldingen. 
We blikken even terug.

Maart 2020. Gezien we als netwerk met ambulante en resi-
dentiële drughulpverlening ook niet op één campus zitten, 
werd snel beslist om een crisiscel op te starten om zo con-
stant goed te kunnen afstemmen en beschikbare informatie 
te laten doorstromen. Rekening houdend met de richtlijnen 
van Sciensano werd een draaiboek opgesteld (gebaseerd 
op wat destijds gemaakt werd voor de Mexicaanse griep) 
waarvan de eerste versie op 3 maart verspreid kon worden. 
Intussen zitten we al aan update nr 10 (1). 

Een eerste verdacht geval van COVID-19 kondigde zich 
op 6 maart aan in één van onze afdelingen. Na een bezoek 
op spoed bleek het loos alarm. De toon was echter gezet, 
de lockdown was een aantal dagen een feit. Naderhand heb-
ben we in De Sleutel nog 2 verdachte gevallen met tijdelijke 
isolatie gekend in de residentiële afdelingen. Al bij al bleven 
we dus behoorlijk goed gespaard van besmetting. Dat is 
te danken aan de ernst en professionaliteit waarmee elke 
medewerker de eigen job heeft uitgevoerd. 

Van meet af aan stelden we alles in het werk om de 
dienstverlening aan onze cliënten zo maximaal mogelijk 
aan te houden én de besmetting buiten te houden. Dansen 
op een slappe koord. Het was ook de expliciete vraag van 
de overheid om onze werking niét te sluiten. Onze mede-
werkers hebben het beste van zichzelf gegeven in moeilijke 
omstandigheden. De nodige maatregelen werden genomen 
om deze continuïteit van hulpverlening te organiseren én 
om de verspreiding van het virus te vertragen. In feite dien-
den we onze werking heruit te vinden. Op gesprek komen of 
in opname zijn, kon niet meer zoals voorheen. 

We sprongen heel flexibel en creatief om met de ver-
wachtingen van de overheid. Aanvankelijk versterkte deze 
uitdaging de teamgeest, de creativiteit en de mentaliteit. 
Gaandeweg begon dit wel door te wegen. Er trad een zekere 
vermoeidheid op, er was meer stress bij medewerkers. 
In totaal bleven 16 werknemers na doktersadvies tijdelijk 
thuis na een vermoeden van besmetting. Jammer genoeg 
waren er ondanks de richtlijnen voor zorgpersoneel geen 
testen beschikbaar. We konden dus niet met zekerheid 

zeggen hoeveel medewerkers écht de besmetting met het 
coronavirus opliepen. Het tekort aan persoonlijke bescher-
mingsmiddelen (PBM) zoals mondmaskers en schorten 
konden we dankzij persoonlijke contacten met bevriende 
ziekenhuizen en bedrijven onder controle houden tot wan-
neer uiteindelijk de Vlaamse overheid over de brug kwam 
met een aantal gewaardeerde leveringen van mondmaskers 
en alcoholgel. 

Voor de cliënten was de aanpassing mogelijks nog gro-
ter, zeker voor de personen in opname. Groepsactiviteiten 
en bezoekregelingen werden in vraag gesteld. De therapeu-
tische gemeenschappen zijn in essentie resocialisatiepro-
gramma’s. Leren in interactie met lotgenoten, zelfhulp en 
groepswerk staan er centraal. Dat dit nu onder druk kwam 
omwille van de social distancing, was een grote uitdaging. 
De vele maatregelen voor de overheid zorgden voor veel 
frustratie en angst bij onze cliënten. Het leverde ook veel 
nuttig therapeutisch materiaal op, waarvan we handig 
gebruik konden maken.

In de praktijk gingen we voor alle activiteiten na wat er 
essentieel en verantwoord was om nog te blijven doen, of 
te laten varen. De klassieke groepswerking en de geldende 
preventieve maatregelen vielen niet te rijmen. In het 
ontwenningsprogramma concentreerden we ons na afroep 
van de verscherpte maatregelen van social distancing op 
het garanderen van de minimale verblijfsfunctie. Gaande-
weg hertekenden we gans de werking vanuit de richtlijnen 
van de overheid met als focus het aanbieden van zorg op 
maat. 
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Dat verliep met vallen en opstaan. Groepswerkers had-
den het bij het begin van de verscherpte maatregelen heel 
moeilijk. Zij kregen vragen van ongeruste bewoners waar 
ze niet altijd het antwoord op wisten. Afstand houden bleek 
niet altijd mogelijk, bv. bij het geven van medicatie. Maar 
er was ook veel creativiteit. Ochtendvergaderingen van de 
bewoners gingen buiten door bij de vuurschaal. Er werd een 
mandala gemaakt van natuurlijk materiaal om een bood-
schap naar buiten te brengen,… 

In de ambulante centra konden de cliënten plots niet 
meer op gesprek komen. Ook groepssessies werden gean-
nuleerd en omgezet in individuele afspraken. Outreaching 
naar residentiële voorzieningen moesten worden geannu-
leerd. Enkel onder strikte voorwaarden konden huisbezoe-
ken nog doorgaan. Bijna alle contacten verliepen dus via 
telefoon of beeldbellen. Enerzijds overwonnen medewerkers 
zo hun digitale koudwatervrees. Anderzijds stelden we vast 
dat (beeld)bellen zeker beperkingen heeft. De cliënt zit 
niet langer in die veilige bubbel van het gesprekslokaal. Je 
mist bovendien heel wat lichaamstaal. Zo’n gesprek vraagt 
andere vaardigheden. In sneltreinvaart werden e-learning-
modules gevolgd (2). Er bleven financiële en technische 
drempels. Gelukkig kregen we al snel hulp uit onverwachte 
hoek. Dankzij tussenkomst van Zorgnet – Icuro konden 
we een pakket tablets ontvangen. En we zochten en kregen 
ook steun via de Koning Boudewijnstichting. Maar voor 
sommige mensen gaapt nog steeds een digitale kloof, zo 
horen we ook bij andere organisaties. Bij Tejo en Awel valt 
het op dat weinig jongeren willen chatten of inbellen. Dit 
kan te maken hebben met een gebrek aan een goede pc of 
mogelijks met een context waarin men niet vrijuit kan pra-
ten. Het voordeel van bellen is wel dat we sommige mensen 
beter konden bereiken: ze moesten zich niet verplaatsen, 
bleven trouwer op de afspraak. Sommigen haakten echter 
af. Anderen wachtten om aan te melden. Maar er zijn zeker 
ook positieve verhalen. Zo weten we dat een aantal cliënten 
volledig gestopt is met gebruiken. Er werd in de dagcentra 
ook innovatief geëxploreerd. Zo werden enkele groepsmo-
menten tijdelijk vervangen door een zelfgemaakte podcast. 

Kopzorgen

Toch hadden we ook heel wat kopzorgen. Pas op 23 maart 
ontvingen we een beperkte hoeveelheid mondmaskers en 
werden richtlijnen uitgevaardigd voor een correct en spaar-
zaam gebruik van PBM. Vanaf dan waren we in alle wer-
kingen klaar om een 7-dagen isolatie voor zieke bewoners 
te organiseren in eigen huis. De piste van 24u isolatie met 
doorsturing naar de thuissituatie kon dan worden verlaten. 
Veel zorgen waren er ook omdat we een pak mensen plots 

niet meer goed konden bereiken. Heel veel hulpvragen 
werden in coronatijd niet gesteld en dus opgespaard. Na 
de versoepeling zullen we dus zeker meer vragen krijgen. 
We zien deze trend nu reeds ontstaan. Jongeren die kam-
pen met een verslaving, vervelen zich, hebben weinig om 
handen. Ze riskeerden ook niet of nauwelijks om tegen de 
lamp te lopen: de scholen waren dicht, ondersteuningscen-
tra Jeugdzorg en andere toeleiders werkten op halve toeren 
… Problematisch gedrag bleef onder de radar.

En zeker ook kopzorgen omtrent medewerkerszorg. 
Hoe bescherm je de medewerkers maximaal? Hoe vind 
je het juiste midden tussen mensen laten werken en alle 
beperkingen die deze crisis met zich meebrengt? Hoe 
organiseer je in sneltempo thuiswerk voor 1/3 van de 
medewerkers? 

Ook voor sommige belangrijke projecten zal deze crisis 
gevolgen hebben. De Sleutel zit volop in een participatief 
verandertraject. Dat project loopt dus zeker vertraging op. 

In tijden van crisis leert men zijn  
mensen kennen. 

Kwaliteiten en valkuilen van mensen komen in tijden van 
crisis naar boven. “Ik heb een grote waardering voor de 
flexibiliteit en creativiteit die medewerkers aan de dag 
gelegd hebben om in moeilijke omstandigheden toch het 
beste van zichzelf te geven”, zo stelt algemeen directeur 
Damien Versele. 

“Corona heeft ons verplicht om op een andere manier 
te werken, om vanzelfsprekendheden te doorbreken en van 
de nood een deugd te maken. We zijn gaan experimenteren 
en een aantal van deze experimenten zullen sowieso over-
eind blijven na corona. (beeld)Bellen zullen we toevoegen 
aan onze manier van werken, maar dat vraagt speciale 
vaardigheden die we nog verder moeten ontwikkelen”.

(1)  Toestand bij het afsluiten van de redactie eind mei.

(2)  Onlinehulp is vandaag geen standaard aanbod in de drughulpverle-
ning die nog steeds enkel terugbetaalbaar is bij face-to-face contact.
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Hou je vast! Zie mij staan! Zie je mijn toverkracht?
Ik ga onze wereld herscheppen!
Een droom heeft mij wakker gemaakt, de nachtmerrie van elke 
nacht: ik ben een kind, het huis is vol lawaai, ze zoeken mij, ze  
zullen mij vinden en doodslaan —

ik ren naar beneden
zie mijn vader 
bijna mijn moeder steken, ik zie haar verbleken
en mijn broer, ook hij
verdeelt rake klappen
mijn moeder boven op mij, verdedigt mij, kom ik ooit nog vrij? —

Ik kan niet weg, ik ben bedolven onder het onrecht en het geweld 
van de hele wereld, loodzwaar drukt het op mij tot ik bijna stik en… 
wakker word. Ik trek het raam open: frisse lucht! De volle maan staat 
bleek boven de huizen, ik hoor de eerste vogels al.
Met de vogels te kunnen zingen, naar de maan te kunnen stappen, 
dat zou ik willen!
En terwijl ik het denk, zie ik een pad, het verschijnt onder mijn voeten 
en loopt direct naar de maan. Ik hoef het alleen maar te volgen. Hoe 
zou de achterkant van de maan eruit zien? En terwijl ik het denk, 
brengt mijn pad me naar de achterkant van de maan, naar een on-
bekende wereld, vol licht en vol mensen. Ze zitten op een groot tapijt 
van vrede. Sommigen vertellen, terwijl de anderen luisteren. Iedereen 
spreekt dezelfde taal. De mensen die naar me kijken, zien er tevreden 
uit. Het lijkt wel of ik mijn toverkracht met hen kan delen. Het lijkt 
wel of er geen verschil meer is tussen arm en rijk —

de rijken zijn schaamteloos en gierig
de armen zijn niks in hun ogen
maar ik ga dit voorkomen
vlokje na vlokje laat ik het geld sneeuwen
druppel na druppel valt het geld als regen
iedereen gaat gelijk zijn en dat is een zegen!

Samen met een kleine jongen loop ik terug naar de aarde, ik breng 
hem naar huis. Uit elke deur klinkt muziek, we lopen door een straat 
vol muziek, hij lacht. Zijn vader doet de deur open, blij dat zijn 
jongen weer thuis is. 
‘s Avonds ga ik weer bij het raam staan, de maan komt op, maar het 
pad is er niet meer. Hoe ik ook denk, mijn toverkracht was er slechts 
voor één nacht. 
Ik weet nu hoe het aanvoelt om met superkrachten een wereld vol 
vrede te scheppen. Vandaag wil ik mijn mensenkracht gebruiken om 
iedereen te doen glimlachen.

Dagboekverhaal van een jongere:  
zie je mijn toverkracht?

In deze bijdrage in dagboekvorm beschrijft een 
jongere uit het RKJ wat hij van de wereld zou wil-
len maken, op die ene dag dat hij de kracht had 
om alles te veranderen, op zijn kop te zetten, te 
verzinnen of te behouden. Het stuk verschijnt later 
ook in het boek ‘Een Nieuwe Wereld in Honderd 
Dagen’ van Vera Van Renterghem. 

“Jongeren hebben veel te vertellen, want ze hebben 
nog een open blik op de wereld rondom hen én 
binnenin hen. Ze analyseren feiten en gebeurtenis-
sen met minder geremdheid en vooringenomen-
heid dan volwassenen, maar zijn ook al rijp genoeg 
om de realiteit te vatten. Daarom vond ik het nodig 
hun stem te laten horen in een wereld vol veran-
dering, een wereld die soms het noorden kwijt is. 
Uitgeverij Van Halewyck stemde toe om honderd 
jongeren samen het boek ‘Een Nieuwe Wereld 
in Honderd Dagen’ te laten schrijven. Het boek 
verschijnt in het voorjaar van 2021”, zo vertelt Vera 
Van Renterghem. 

Ze zocht jongeren in heel diverse middens die be-
reid waren te beschrijven hoe hun ideale wereld er 
zou uitzien, mochten ze die zelf mogen creëren. Ze 
begeleidde hen met het schrijven en de eindredac-
tie van hun authentieke verhaal. Alle verhalen van 
de honderd jongeren vormen samen een dagboek 
van honderd dagen. Het dagboekverhaal van … zal 
dus verschijnen naast dat van andere jongeren met 
een bepaalde passie of met een grote inzet voor 
een hobby, jongeren zonder of met beperkingen, 
jongeren uit warme gezinnen of uit ontwrichte 
gezinnen, jongeren in vrolijke doening of in moei-
lijke tijden, jongeren uit verschillende culturen of 
geloofsovertuigingen,…. 

Meer info ook op:  
https://www.veravanrenterghem.com/ 
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TDI
De Treatment Demand Indicator is een minimum-set van ge-
standaardiseerde gegevens die bevraagd worden bij een eerste 
face-to-face contact in het kader van een nieuwe behandeling. 
In 2019 werden in De Sleutel bij 1936 cliënten TDI-gegevens 
verzameld. Dit is een daling van ruim 20% in vergelijking met 
2011. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de am-
bulante centra en het CIC, die instaan voor respectievelijk 86% 
en 10% van de gegevens. De TG’s en het RKJ vertegenwoordi-
gen telkens 2% van de TDI-gegevens.
 
Geslacht, leeftijd en nationaliteit
Vijf op zes cliënten (of 83%) die zich in 2019 tot De Sleutel 
richten met een vraag naar behandeling zijn mannen. Deze 
verdeling naar geslacht is vrij stabiel in de periode 2011-2019 
(steeds tussen 83% en 86%). Tussen de centra van de Sleutel 
is er echter een duidelijk verschil: het CIC en de TG’s hebben 
een nog meer uitgesproken ‘mannelijke’ populatie (resp. 93% 
en 92%) dan de ambulante centra en het jongerenprogramma 
RKJ (resp. 82% en 71%).

Bijna een derde van de cliënten (31%) is jonger dan 25 jaar. 
De gemiddelde leeftijd van de cliënt in De Sleutel stijgt traag, 
maar gestaag: van gemiddeld 27 jaar in 2011 over 29 jaar in 
2016 naar ruim 30 jaar in 2019. Het RKJ heeft per definitie de 
jongste cliënten in behandeling (gemiddeld 16 jaar), terwijl de 
cliënt in het CIC en de TG’s gemiddeld iets ouder is (respectie-
velijk 33 en 32 jaar).

Van alle cliënten in 2019 heeft 94% de Belgische nationali-
teit. Van de niet-Belgen draagt 2% een EU-nationaliteit en 4% 
de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie. In de 
periode 2011-2019 merken we een lichte afname van het aan-
deel niet-Europeanen. In de ambulante centra is het aandeel 
niet-Belgen iets hoger (6%), terwijl het in de andere centra om 
3 à 5% gaat.

Doorverwijzende instantie en behandelverleden
Anno 2019 komt ruim een derde van de cliënten (36%) op eigen 
initiatief, terwijl 10% door familie of vrienden wordt verwezen. 
De justitiële verwijzingen zijn met 29% zeer talrijk in De Sleutel. 

Doorverwijzingen door andere zorgverleners scoren lager: 8% 
vanuit de drughulpverlening, 6% uit welzijnsvoorzieningen, 
4% vanwege ziekenhuizen en 3% door huisartsen.

In vergelijking met 2011 noteren we een aantal verschui-
vingen: het aandeel cliënten dat op eigen initiatief komt, is 
gestegen (van 29% naar 36%) ten ‘nadele’ van de justitiële 
verwijzingen (van 34% naar 29%).

Tussen de centra van de Sleutel zijn er opvallende verschil-
len: het aandeel verwijzingen vanuit de drughulpverlening is 
veel omvangrijker in het crisiscentrum en de TG’s (resp. 25% 
en 60%), terwijl het omgekeerde geldt voor de verwijzingen 
door justitie (10% in CIC en 9% in de TG’s versus 31% in de 
dagcentra en 28% in het RKJ).

Op basis van de TDI-registratie kunnen we het onder-
scheid maken tussen nieuwe cliënten en cliënten die reeds 
eerder in behandeling zijn geweest. Anno 2019 is 44% van 
de cliënten in De Sleutel nieuw; dit betekent dat ze nog niet 
eerder in behandeling zijn geweest voor problemen in ver-
band met druggebruik. Het aandeel nieuwe cliënten is in de 
periode 2011-2017 toegenomen van 41% naar 46%, om ver-
volgens relatief stabiel te blijven. 

Andermaal zijn er grote verschillen tussen de centra. De 
ambulante centra en het RKJ bereiken voor circa de helft (resp. 
49% en 46%) nieuwe cliënten terwijl in het CIC en de TG’s 

Het cliëntenprofiel anno 2019

Het coronavirus onderstreept dag in, dag uit het belang van epidemiologisch onderzoek. Epidemiologen verzamelen en 
bestuderen immers gegevens over het vóórkomen en de verspreiding van een ziekte of stoornis binnen de bevolking. Ook 
omtrent verslaving worden gegevens verzameld voor epidemiologische doeleinden, met name om zicht te krijgen op de vraag 
naar hulp of behandeling (de zogenaamde ‘treatment demand’) binnen een populatie. Deze Treatment Demand Indicator – 
kortweg TDI – maakt al jaren deel uit van de gegevensset die de Sleutel bijhoudt in het zorgdossier. Dergelijk zorgdossier is er 
voor élke cliënt die aanklopt bij De Sleutel met een vraag naar behandeling. Het voornaamste doel hiervan is het aanbieden 
van een aangepaste behandeling of zorg, op maat van de cliënt en zijn/haar hulpvraag. 

Tegelijk biedt het ons de mogelijkheid om een algemeen beeld te schetsen van de cliënt in De Sleutel. In onderstaand artikel 
gaan we – aan de hand van de TDI – dieper in op dit cliëntenprofiel anno 2019, en stellen we scherp op relevante verschillen 
tussen de types centra én evoluties doorheen de tijd (2011-2019).
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veeleer ‘gekende’ cliënten in behandeling komen (met resp. 
‘slechts' 10% en 6% nieuwe cliënten). Dit betekent dat er wei-
nig of geen eerste behandelingen voorkomen in deze centra.

Opleidingsniveau en arbeidssituatie
Quasi de helft van de cliëntenpopulatie in De Sleutel (48%) 
behaalde niet meer dan een diploma lager onderwijs, terwijl 
nauwelijks 8% hoger onderwijs heeft afgerond. Dit betekent 
dat de helft van de cliënten het secundair onderwijs niet met 
succes heeft afgewerkt. Er zijn weinig verschillen tussen de 
centra met betrekking tot het opleidingsniveau, en het op-
leidingsniveau van de cliënten is nauwelijks gestegen in de 
periode 2011-2019.

Ruim één op drie cliënten in behandeling (35%) is regulier 
tewerkgesteld, terwijl 27% werkloos is en 19% arbeidsonge-
schikt. In vergelijking met voorgaande jaren is het aandeel 
tewerkgestelden onder de cliënten licht gestegen, terwijl het 
omgekeerde geldt voor de groep van werklozen. In de dagcen-
tra (39%) is het aandeel tewerkgestelden hoger dan in het CIC 
(13%) en de TG’s (6%). Eén op zeven (15%) is student. Deze 
groep blijft relatief stabiel sinds 2011. Het RKJ scoort hier 
uiteraard het hoogst (97%) terwijl het aantal studenten in het 
CIC en de TG’s beperkt is tot respectievelijk 3% en 0%.

Voornaamste drug en spuitgedrag
Naast bovenstaande socio-demografische variabelen gaat de 
TDI uiteraard ook in op een aantal druggerelateerde kenmer-
ken; met name het voornaamste product dat aan de basis ligt 
van de vraag naar behandeling en het spuitgedrag vormen 
essentiële gegevens.

Met betrekking tot het voornaamste product stellen we 
vast dat cannabis met 44% de koploper vormt binnen de 
populatie van De Sleutel. Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek 
steeg het aandeel cannabisgerelateerde hulpvragen tot 2013 
om daarna stabiel te blijven. Binnen de cliëntenpopulatie is 
de productgroep van opiaten (voornamelijk heroïne) ‘in vrije 
val’. In 2011 vormden opiaten nog de tweede voornaamste 
productgroep met 23%. Inmiddels zijn opiaten weggezakt 
naar de 4de plaats met ‘amper’ 8%. Zowel cocaïne als stimu-
lantia (resp. 28% en 14% in 2019) zijn vanaf 2014 belangrijker 
geworden dan de groep van opiaten. Sinds 2014 wint cocaïne 
zeer sterk terrein, terwijl stimulantia over hun hoogtepunt zijn.

Behalve deze algemene evoluties stellen we vast dat de pro-
ductprofielen sterk uiteenlopen naargelang het type centrum. 

De ambulante centra worden gekenmerkt door een sterk verte-
genwoordigd ‘cannabiscliënteel’ (47% in 2019), terwijl de ande-
re productgroepen op respectabele afstand volgen (27% coca-
ine, 14% stimulantia en 6% opiaten). Bij het RKJ is het belang 
van cannabis als belangrijkste product nog groter (87%). Het 
CIC-plaatje wijkt hier zeer sterk van af: cocaïne blijft anno 2019 
de absolute koploper met 38%, terwijl opiaten wegzakten (van 
54% in 2011 naar 20% in 2019). Stimulantia (13%) en can-
nabis (19%) volgen op korte afstand van de opiaten. Ook in de 
TG’s verliezen opiaten verder terrein (22%), en zijn stimulantia 
(25%) en cocaïne (28%) belangrijker als productgroep. Het 
aandeel ‘cannabiscliënteel’ blijft met 6% zeer laag in de TG’s. 

De gemiddelde leeftijd van de slinkende opiaatgroep is 
in de periode 2011-2019 gestegen met 7 jaar tot gemiddeld 
38 jaar. Voor de andere productgroepen merken we een be-
perktere stijging, nl. met 2 à 3 jaar (cocaïne: gemiddeld 32 
jaar, stimulantia: 33 jaar en cannabis: 26 jaar). De ‘cannabis-
cliënten’ zijn vaker cliënten die voor het eerst in behandeling 
komen (58% nieuwe cliënten), terwijl dit voor de andere pro-
ductgroepen niet het geval is (42% voor cocaïne, 30% voor 
stimulantia en slechts 6% voor opiaten).

Een achtste (13%) van de cliënten in 2019 heeft ooit 
drugs geïnjecteerd, waarvan 35% dit ook in de afgelopen 30 

dagen heeft gedaan (4% recente spuiters). Het aandeel spui-
ters is in de periode 2011-2019 geleidelijk gedaald (van 24% 
in 2011 tot 13% in 2019). Het afnemend belang van opiaten 
hangt hier ongetwijfeld mee samen. Ook hier zijn er duide-
lijke verschillen tussen de types centra. Binnen de ambulante 
centra is het aantal injecteerders (10% ooit en 3% recent) 
veel kleiner, terwijl het CIC met 28% ooit- en 14% recente 
injecteerders veel hoger scoort. In de TG’s heeft 48% van de 
cliënten ooit gespoten terwijl het RKJ met 3% ooit-spuiters 
het laagst scoort.G
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[Hulpverlening]

Mens sana in corpo sano*
Lichaamsgerichte therapie, nader bekeken

“Behandeld worden met lichaamsgerichte psycho-
therapeutische werkvormen, heeft voor mij het verschil 
gemaakt. Ik weet uit ervaring dat ik soms heel goed kan 
zijn in woorden, maar daarom vertel ik nog niet wat er  
in me leeft. Daar spelen we nu beter op in omdat het  
arsenaal aan technieken om lichaams- en ervarings- 
gericht te werken is verfijnd en uitgebreid”. 

Aan het woord is Geert, al jaren aan de slag als groepswerker 
én als ervaringsdeskundige binnen De Sleutel. “Bij lichaams- 
gerichte psychotherapie gaat het over de manier van kijken 
naar iemand, over bewustzijn, over de sensaties die iemand 
ervaart, de dromen, de gedachten,…”

Het behandelconcept van een therapeutische gemeen-
schap is gebaseerd op ervaringsleren en zelfhulp. De bewo-
ners zijn elkaars “genezing”. Naast praatgroepen is er ook 
veel aandacht voor non-verbale benaderingen en technie-
ken, zoals sport en bewegen. Daarnaast is er een ontwikke-
ling in het vormgeven van de lichaamsgerichte psychothera-
pie. Wat is de meerwaarde van lichaamsgericht werken?

De Amerikaanse psychiater Alexander Lowen wees op 
het belang van het lichaam bij persoonlijkheidsklachten in 
de ruime betekenis. Het lichaam kan in veel gevallen een 
sleutel zijn tot emotionele problemen ; ‘lichamelijke span-
ningen zijn als pantsers die vaak in de vroege jeugd zijn 
opgebouwd’. (1) 

Een gevoel van veiligheid creëren, is cruciaal voor het 
welslagen van een herstel- en genezingsproces. Voor wie 
vertrouwd is met hechtings- en traumaproblematiek klinkt 
dit heel aannemelijk. In een therapeutische gemeenschap 
is zorgen voor een veilige omgeving één van de basisregels. 
Onderzoekers stellen vast dat de manier waarop iemand 
op een traumatische ervaring reageert de verwerking van de 
ervaring beïnvloedt. De wortels van deze psychische verwer-

king liggen in het lichaam. Zo wijst Prof. Stephen Porges 
(2) op de biologische oorsprong van emotionele stoornis-
sen: er is dus een belangrijke link tussen de psychologi-
sche ervaring en de lichamelijke manifestatie hiervan. ‘Bij 
iemand die bang is, zal een behandeling niet werken’, zo 
stelt traumaspecialist Porges. Lichaam en geest zijn veel 
meer verbonden dan we soms denken. Peter Levine (3) 
wijst er in zijn boek ‘De tijger ontwaakt’ op dat het lichaam 
een heel belangrijke rol speelt in het te boven komen van 
trauma’s. Het schudden en trillen en andere biologische 
afweer-en oriëntatieresponsen, zijn een essentieel onder-
deel van het aangeboren proces van het zenuwstelsel en 
draagt bij tot het psychisch gezond worden. Somatische 
benaderingen kunnen heel behulpzaam, zelfs doorslag-
gevend zijn bij genezing. Ze maken het gemakkelijker voor 
cliënten om vanuit immobiliteit naar mobilisatie te lood-
sen, en evenwicht en sociale betrokkenheid te stimuleren, 
zo stelt Levine. 

Geert: “De lichaamsgerichte therapie kent een lange 
geschiedenis, ook in de TG-programma’s van De Sleutel. 
Er werd altijd al lichaamsgericht gewerkt. Als begeleider 
waren we er ons niet altijd ten volle van bewust hoe be-
langrijk het is om dat op een afgestemde manier met de 
bewoner te doen. Voor ons is een TG een veilige context. 
No drugs. Maar voelt een nieuwe bewoner zich daar wel 
veilig? Is die TG niet eerder een bedreigende omgeving? 
Als ze de behandeling starten, laten ze helemaal achter wat 
ze kennen.  Een bewoner gaat dan over in een soort overle-
vingsstrategie. Met alle heftige emoties en spanningen tot 
gevolg. De bewoners zijn immers nog maar pas uit hun ei-
gen leefwereld gestapt: het gebruikersmilieu.  Vaak hebben 
ze meer dan 10 jaar verdoofd geleefd.” Ze hebben vooral 
geleerd zichzelf te beschermen, het contact met zichzelf en 
de andere zijn ze verloren. 

“Een eerdere benadering was om lichaamswerk direct 
te koppelen aan catharsis als doel. Zo werd er heel snel 
in dichte fysieke nabijheid en met veel spanning gewerkt. 
Nu willen we meer evolueren naar een open manier van 
werken, vanuit voortdurende afstemming met de bewoner. 
Minder pushen maar eerder gaan volgen. Catharsis kan 
zijn betekenis krijgen vanuit het proces maar het is geen 
doel op zich meer”.

Geert : “Bij lichaamsgerichte 
psychotherapie gaat het over de manier 
van kijken naar iemand, over bewustzijn, 
over de sensaties die iemand ervaart, de 
dromen, de gedachten,…”
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Opnieuw studeren 
Terug in contact gaan met anderen werkt helend. Dat con-
tact is een belangrijke factor van het TG-groepsconcept. 
“Dankzij dat lichaamsgericht werken creëer je die open-
heid. Dat is een proces waar ik tijdens mijn recente oplei-
ding doorgegaan ben. Als ik nu bepaalde technieken be-
heers en toepas, doe ik dat vanuit een heel andere attitude. 
Ik ben nu veel bewuster met mijn werk bezig en ben ook 
veel bewuster over mezelf, over hoe ik in mijn job sta”. 

Geert werkt vandaag zo’n 13 jaar als groepswerker in De 
Sleutel, maar is zelf in behandeling geweest. “Behandeld 
worden met lichaamsgericht werken, heeft voor mij het 
verschil gemaakt. Ik leerde die therapie kennen dankzij het 
Belief-project in de gevangenis van Ruiselede. Daar boden 
ze een sessie bio-energetica aan. Dat was heel speciaal. Ik 
was altijd heel actief, maar ook wel gespannen. Door die 
oefeningen, ervaarde ik een openheid en een vrijheid in 
mijn lichaam. Het lukte me om te ontspannen. Het werkte 
voor mij. Daarvoor kende ik maar één manier om me te 
ontspannen, dat was gebruik. Al de rest was opspannen, 
trainen, zo sterk mogelijk worden,… Ik creëerde die span-
ning om me sterk te houden. Zelf ben ik opgegroeid met 
kwetsuren. En ik heb geleerd: je moet je sterk houden, je 
moet veel spieren hebben, je moet presteren, … alles was 
prestatiegericht. Ik creëerde een pantser dat diende ter 
zelfbescherming dat de kleuren kreeg van minderwaarde, 
schaamte, agressie en een brede glimlach die de angst 
verborg.”

Bio-energetica is allerminst prestatie- of competitiege-
richt. Het is gewaarwording en bewustwording. “Op die 
manier voeling krijgen met je lichaam was heel nieuw voor 
mij. Mijn lichaam deed pijn van de spanning. Wanneer ik 
nu patronen zie die mij naar druggebruik dreigen te leiden, 
omdat ik met te veel spanning zit dan kies ik voor het con-
cept waarin ik lichaamsgericht weer tot mezelf kom. Ik weet 
dat ik op die manier tot rust kan komen.” 

In onze hulpverlening ligt de klemtoon vaak op verbali-
seren. Hierdoor bestaat de kans om aan de oppervlakte te 
blijven. Lichaamsgericht werken boort een andere laag aan. 
Je werkt psychosomatisch. 

 “Voor sommige bewoners is het zeker niet gemakkelijk 
om altijd met het hoofd bezig te zijn. Ik weet uit ervaring 
dat ik soms heel goed kan zijn in woorden, maar dat ik 
daarom nog niet vertel wat er leeft”, zo zegt Geert.
“Bij bio-energetica creëer je voeling met jezelf door li-
chaamsoefeningen. Bio- energetica geeft je de mogelijkheid 
bewust te worden van lichaamsgewaarwordingen. Je leert 
opnieuw ‘energie’ op te laden om deze al dan niet te gaan 

ontladen. Het gaat over het belang van de combinatie van 
ademhaling, stemgebruik en lichaamsbeweging”. 

Mindfulness… 
“Ik ben geen expert in yoga en mindfulness, maar het heeft 
zeker raakvlakken. We mediteren ook in onze TG ’s. Het 
zijn allemaal vormen van zeer bewust lichaamswerk. In 
mijn zoektocht naar een goede opleiding botste ik op za-
ken die heel erg in één bepaalde richting gingen: ofwel was 
het bio-energetica, ofwel een bepaalde vorm van meditatie. 
Ik zocht het niet te eng. En op die manier ben ik bij Agape-
Belgium terechtgekomen (zie kader). Eén van de trekkers 
van Agapa Belgium is Niek Ghekiere, oud-collega in De 
Sleutel. Dat creëert een zekere verbondenheid. Niek heeft 
bijna 10 jaar geleden samen met zijn partner Stephanie het 
centrum overgenomen van zijn vader Dirk Ghekiere, die 
het in 1986 oprichtte. Het kenniscentrum rond lichaamsge-
richte therapie heeft een heel gevarieerd opleidingsaanbod, 
waar ook – voor mij een belangrijke component – spiritua-
liteit waarde krijgt in de ervaringen van menszijn. De vier-
jarige opleiding die ik nu afrond, heet ‘Ervaringsgerichte en 
lichaamsgericht therapie in combinatie met sjamanisme’”. 

AgapeBelgium 
 

Is een erkend opleidingscentrum waar lichaams-en ervarings-

psychotherapie centraal staat.

Persoonlijkheidsklachten benadert men via het lichaam: in de 

praktijk maakt de therapie gebruik van aanraken, bewegen, 

evocatie (oproepen van gevoelens en beelden) en spreken.

“Lichaamsgerichte psychotherapie heeft een belangrijke bij-

drage in het leren omgaan met emoties, spanningen, stress en 

angst. Het resultaat van deze benadering van therapie drukt 

zich uit in een grotere ontspanning, vreugde, vertrouwen, 

dankbaarheid en bewustzijn”, zo lezen we op de website.

Naast het therapeutisch werken, krijgt ceremonie en ritueel 

een belangrijke plaats in dit aanbod. Deze benadering bena-

dert persoonlijkheidsklachten via het lichaam en zijn span-

ningen. In de praktijk bestaat deze benadering van therapie uit 

een combinatie van gespreks-, adem- en bewegingstherapie.

https://www.agapetherapy.be/nl/over

Geert : “Bij bio-energetica creëer je  
voeling met jezelf door lichaamsoefeningen.  

Je leert opnieuw ‘energie’ op te laden om  
deze al dan niet te gaan ontladen.  

Het is een combinatie van ademhaling,  
stemgebruik en lichaamsbeweging”
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De AgapeBelgium-opleiding schenkt niet alleen aandacht 
aan bio-energetica, ze spreekt ook over creativiteit (de 
helende kracht van het creatieve zelf), over authentic move-
ment (dans- en bewegingstherapie),… 

Het format waarin we worden opgeleid, kent gelijkenis-
sen met de TG. De opleiding wordt gegeven gedurende 
8 weekends. “Je volgt zo’n pakket met een vaste groep 
medestudenten, telkens van donderdagavond tot zondag-
namiddag. Zoals in een TG zijn we samen op weg en is het 
een manier van leren uit ervaring. Ze vormen een groep van 
mensen die heel belangrijk werd voor mij. Het is zoals fami-
lie. Ik heb echt een meerwaarde ervaren. Dankzij die oplei-
ding en het theoretische kader slaagde ik er in om bewust 
te weten wat er dan gebeurt, welke processen er spelen, en 
kon ik het zowel naar mijn collega’s in de TG als naar de 
cliënten vertalen en toepassen.” 

Evolutie 
Geert startte de opleiding vanuit de nood en het idee om 
een aantal nieuwe technieken aan te leren. Het werd een 
eyeopener. “Ik leerde die nieuwe technieken, maar ik voelde 
al snel een hogere nood. Ik heb mezelf als hulpverlener 
eerst serieus moeten bijschaven. Als therapeut had ik wel 
wat ongenoegen in mij – over mijn job. Ik ben pas tijdens 
die opleiding te weten gekomen waarover dat ongenoegen 
ging. Nu kan ik mijn job dus opnieuw met veel meer goes-
ting en veel meer liefde beoefenen”. 

Het kan er in een TG wel heftig aan toe gaan. Iedereen 
heeft een eigen rugzak. Er gebeuren zaken die je als per-
soon hard raken. “De bewoners zitten zelf allemaal in een 
proces waarbij ze werken aan zichzelf. Soms is dat heel 
pijnlijk. Je denkt dat je dat allemaal aankan. Maar ik heb als 
hulpverlener ook wel eens een ‘opkuis’ nodig. Dat is me 
tijdens die opleiding wel duidelijk geworden. We zijn ook 
maar gewone mensen. Het is niet zo dat je als hulpverlener 
die vaak heel ernstige situaties allemaal vlot kan verwer-
ken. Je moet bepaalde zaken een plaats kunnen geven. Je 
moet er tijd kunnen voor nemen. Je moet er zorg kunnen 
rond krijgen. Het is belangrijk dat je daar open kan in zijn. 
Anders kan je die job niet goed doen. Ook als hulpverlener 
hebben we allemaal onze eigen geschiedenis. Pijnlijke erva-
ringen die we al dan niet een plaats konden geven, stresse-
rende situaties ook op het werk. Stel je voor wat er gebeurt 
als één van de cliënten uit het leven stapt. Zo zijn er altijd 
wel heftige levensverhalen, bewoners die op een bepaald 
moment niet verder kunnen, families die lijden.”

“Het zijn zaken die ons diep raken en die ons systeem, 
ons lichaam onder spanning brengen. Vroeger had ik het 
idee dat dit een deel van de job was en dat we dienden door 
te gaan. Wanneer deze spanningen onvoldoende aandacht 

en erkenning krijgen gaan deze een eigen leven leiden en 
gaan ze ons onbewust aansturen. Op die manier kan het 
een valkuil worden en gaan we vanuit deze spanning wer-
ken met onze bewoners. Onbewust gaan we deze spanning 
projecteren op de bewoners”. 

Binnen het programma van de TG ‘s deed men altijd al 
lichaamsgericht werk. “Van zodra ik met de opleiding bezig 
was, heb ik nieuwe kennis binnengebracht en kunnen oe-
fenen, bijvoorbeeld tijdens de actieve meditaties. Als bege-
leider bouwden we verder op de kennis die we aan elkaar 
doorgeven. Ik miste echter de achtergrond bij die therapie. 
Ik wou de betekenis begrijpen waarom we bepaalde oefe-
ningen aan het doen waren. Door de opleiding heb ik kun-
nen ervaren hoe helend het kan zijn om tijd te nemen om 
spanningen ruimte en aandacht te geven. Via het lichaam, 
beweging, aanraking en het oproepen van beelden en ge-
voelens (evocatie) bewust worden van de spanningen en 
ze verwerken via oefeningen. Nu weet ik veel beter wat het 
effect van bepaalde zaken kan zijn, wie ervoor geschikt is 
en wie minder”. 

 “Dankzij dat lichaamsgericht werken creëer je open-
heid. Dat is een proces waar ik tijdens die opleiding 
doorgegaan ben. Als ik nu bepaalde technieken beheers 
en toepas, doe ik dat vanuit een heel andere attitude. Ik 
ben nu veel bewuster met mijn werk bezig en ben ook veel 
bewuster over mezelf, over hoe ik in mijn job sta”. 

Vernieuwing 
Dankzij de opleiding breiden we het arsenaal aan technie-
ken en kennis uit. “Als iemand bewust wordt van zichzelf, 
komen er sensaties en gewaarwordingen tot leven. De 
technieken zijn een manier om dat te ondersteunen, om 
daarvoor een veilige bedding te creëren. Het gaat erom te 
leren hoe je jezelf kan uiten en uitleven.” 

De vernieuwing houdt ook in dat we een breder kader 
van begrippen creëren. Het gaat niet enkel over opladen en 
ontladen. Het gaat over veiligheid, onveiligheid, contain-

Stay strong! Een boodschap van hoop van de bewoners 
van de therapeutische gemeenschap in Merelbeke!
"Het gemis van intimiteit, connectie en verbondenheid  
is aanwezig.
Maar met kracht willen wij de creatieve boodschap 
brengen zolang je gelooft dat de empathie en samen-
horigheid ons op termijn nog meer vriendschap, plezier  
en liefde zal brengen.
Wanneer de wereld van dit virus vrij zal zijn".
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ment van spanning, herstel, recuperatie, afstemming, hech-
ting, belichaamde zelfgewaarwordingen en creativiteit. 

De bedoeling is om vernieuwing te creëren rond li-
chaamsgericht werken en dit op een met bewoners en team 
afgestemde manier. “Dat kan via bio-energetica, dans, 
maar ook via creatieve therapie. Op onze themadag rond 
emoties is de opdracht bijvoorbeeld om een tekening of 
kleiwerkje te maken rond ‘kwaad’ zijn of over ‘verdriet’. Het 
is een manier van vertellen, spreken vanuit de ervaring, niet 
vanuit de bedachtzaamheid”. 

Het resultaat van wat mensen creëren is ondergeschikt. 
Wat primeert is het proces van het maken en de betekenis 
die ze er aan geven, wat ze vertellen met hun werkstuk. 
“Ook in de encountergroepen heeft het me al goed gehol-
pen.” Veel verder dan het louter roepen – als frustratie op 
een bepaald iets. We gebruiken nu meer het lichaam als 
voertuig voor communicatie. “Ik zie dat je gebogen zit, wat 
betekent dit”. Welke sensaties voel je en welke woorden kan 
je hier aan geven? Het is meer taal creëren vanuit lichaams-
houding in oogcontact…”

Een andere techniek is werken op de ademhaling. Geert: 
“Samen bewust ademhalen. Het is een manier om bij ons-
zelf te komen en om sociaal betrokken te raken. Om dit 
met succes te kunnen doen moet de groep zich voldoende 
veilig voelen. Als dat lukt creëer je of versterk je het lotge-
nootschap”. 

Veilige haven 
“Mensen die kiezen voor een opname komen in een nieuwe 
onbekende context terecht wat voor sommigen bedreigend 
kan zijn. Hun meest gekende manier om de spanning 
dan te reguleren is producten innemen. Bij het begin van 
het behandelprogramma is het normaal dat mensen een 
voorkeursoverlevingsstrategie hanteren”. Dit uit zich o.a. in 
vluchten (vb steeds in bed gaan liggen), vechten (vb gela-
den reageren) of bevriezen (vb niks zeggen en verstarren). 
We zien dit zeer expliciet bij de start: mensen willen zichzelf 
beschermen. 

Het is een manier om spanning te reguleren. Deze stra-
tegieën zorgen ervoor dat bewoners het contact verliezen 
en in de problemen komen. “Vandaag bieden we binnen 
groepsmomenten meer oefeningen aan waarbij bewoners 
de kans krijgen om hun spanning op een constructieve te 
reguleren. Het is een aanbod waarmee ze bedding kunnen 
vinden om de spanning te reguleren zodat er een sociaal 
engagement kan ontstaan. Er is ook meer aandacht voor 
ademhaling. Dit lijkt een eenvoudig gegeven maar het is 
de kern van alles: ademen brengt ons lichaam tot rust, laat 
ons veiligheid ervaren, …”

Bewoners krijgen meer tijd om aandacht te geven aan 

hun lichamelijke sensaties. Op die manier kunnen ze zich 
bewust worden van wat er in hen leeft. Vanuit die bewust-
wording kunnen ze woorden, houdingen, … in expressie 
brengen. Het is eerder een bottom up beweging geworden 
dan een top down verhaal. Men hoeft niet alles te beden-
ken. Er is meer tijd om te ervaren, in te voelen, en van 
daaruit kunnen de woorden en het verhaal van de bewoner 
ontstaan. Het is een ideale manier om in het hier en nu te 
blijven. Het lichaam zien we als bron waar we steeds kun-
nen naar terugkeren. 

Coronatijden 
Lichaamsgerichte therapie binnen de TG is in de coronatijd 
een hele uitdaging. Aanvankelijk leek deze aanpak dan ook 
geen optie. Geert: “Na korte tijd viel het me echter op dat 
er een grote nood was om spanning te kunnen reguleren. 
Veel mensen in de maatschappij worden teruggeworpen 
op overlevingsstrategieën. Kijk maar naar de stijging van 
huiselijk geweld, verslavingen… Dit is duidelijk ook bij onze 
bewoners aanwezig. Dankzij de opleiding bij AgapeBel-
gium en een gezonde dosis creativiteit wisten we al snel 
de juiste oefeningen te vinden om te werken rond span-
ningsregulatie. Soms werkten we buiten met meditatieoe-
feningen, oefeningen uit de bio-energetica,… Het is een tijd 
waarin mensen worden getriggerd in diepe emoties van 
angst, alleen zijn, geen familie zien. Dus een tijd waar de 
lichaamsgerichte therapie zeker zijn betekenis kan geven. 
Ik ben dan ook dankbaar om op die manier mensen met 
een verslaving verder te kunnen helpen in een context als 
de TG. Het zijn momenten waar we de hoge spanning wat 
lichter kunnen maken en de energie weer laten vloeien. Het 
zijn momenten waar men zich niet sterk hoeft te houden. 
Het is geen oefening van het hoofd maar een uitnodiging 
in het hart. Het zijn momenten van bij onszelf zijn, even 
vrij kunnen zijn van zorgen. Elke emotie is welkom: soms 
ben je nu eenmaal boos of voel je verdriet, maar even goed 
kan een mens ook lachen en blij zijn!”

(*) Een gezonde geest in een gezond lichaam.

(1) Alexander Lowen is de grondlegger van de bio-energetica

(2) Stephen Porges is de grondlegger van de polyvagaaltheorie

(3)  Peter Levine is grondlegger van de Somatic Experience therapie en 
o.a. stress consulent bij de NASA
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[Activering]

Als gevolg van de federale maatregelen, verminderde 
Groep Weerwerk haar normale activiteiten op 18 maart 
sterk. Om de gezondheid en de veiligheid van werkne-
mers en klanten te garanderen schakelde het maat-
werkbedrijf terug op minimale dienstverlening.

Directeur Pieter De Gryse: “Om de gezondheid van iedereen 
te garanderen, moesten we ons dus focussen op dienstverle-
ning die helpt in de strijd tegen het coronavirus, op essenti-
ele dienstverlening aan zorginstellingen en urgente diensten 
aan klanten.”

Omdat de sluiting een grote impact had, werden de werk-
nemers in technische werkloosheid heel actief opgevolgd. De 
jobcoaches namen geregeld met iedereen contact op. “Onze 
medewerkers gaven aan dat ze het werk missen en zo snel 
mogelijk terug aan de slag te willen gaan”, zo stelt jobcoach 
Jens bij Weerwerk Gent. Sommige medewerkers hebben een 
beperkt netwerk. Ze missen het sociale contact met hun 
collega’s.” Hij zag ook veel solidariteit. “Het is mooi te zien 
dat velen telefonisch contact onderhouden met elkaar”, aldus 
Jens.

Maar de opvolging was broodnodig en niet evident. De te-
lefonische begeleidingsgesprekken verlopen lang niet altijd in 
het Nederlands. Het financiële aspect is bij velen een actueel 
thema. Heel wat medewerkers zijn bang dat ze schuldaflos-
singen niet tijdig zullen kunnen betalen, dat ze problemen 
krijgen met betalen van huur, kosten voor kinderen, papieren 
mutualiteit, of Hulpkas voor werkloosheid die niet in orde 
geraken,… Tijdens deze gesprekken worden de verschillende 
levensdomeinen en de doelen uit hun persoonlijk ontwik-
kelingsplan overlopen. Er wordt gevraagd welke activiteiten 
ze plannen, hoe ze de vrije tijd invullen, hoe ze hun netwerk 
onderhouden, allemaal met de bedoeling om te helpen vol-
doende structuur en focus te houden. 

Jobcoach Jan uit Roeselare beaamt: “Iedereen snakte 
opnieuw naar een normaal werkritme. Thuiszitten in de 
verschillende leef contexten is niet optimaal. Het zorgde voor 
extra stress. Ze willen hun kinderen ondersteunen in online 
teaching maar hebben vaak geen laptop en onvoldoende ken-
nis om het zelf te begrijpen”. 

We zien ook veel positieve zaken. “Sommigen belden zelf 
met de vraag wanneer ze opnieuw mochten starten. Anderen 
ondersteunden mekaar via onderling contact. Zo weet ik  
van twee medewerkers dat ze regelmatig samen gingen  
wandelen. Ik denk ook aan iemand die heel actief aan de  
slag ging met een online cursus Nederlands. Telefoneren  
met hem gaat nu al veel vlotter, zo vult jobcoach Raf uit 
Antwerpen aan.

In de renovatie en het groenonderhoud kon op lage 

Groep Weerwerk in  
tijden van corona 

bezetting worden verdergewerkt. Voorrang werd gegeven 
aan essentiële opdrachten. Om de 'social distancing' te 
kunnen organiseren werd in kleinere ploegen gewerkt. Het 
was ook een hele organisatie om medewerkers veilig op de 
werf te krijgen. Samen in de camionette was immers niet 
meer mogelijk. “Sommige medewerkers reden rechtstreeks 
met de fiets naar de werf, andere kwamen elk apart met 
een bestelwagen”. “Maar overal klonk hetzelfde: blij dat we 
kunnen werken!” Sommigen zaten 4 weken thuis, komen 
werken deed hen helemaal heropleven. Voor medewerkers 
die wel aan de slag konden blijven, zijn de activiteiten zoals 
het maken van mondmaskers heel welkom (zie kader). 
Enkel wie in goede gezondheid verkeert en zelf wil werken, 
komt hiervoor in aanmerking

Pa
ul

 D
e 

N
ev

e

Abdul helpt bij de installatie 
van een nieuw toestel dat het 
werkproces vereenvoudigt.

Druk in de weer voor mondmaskers 

Groep Weerwerk startte midden maart in Roeselare al 
snel met het maken van mondmaskers. Ze anticipeer-
den op de vraag van psychiatrische centra, vanuit De 
Sleutel, maar ook van apothekers en scholen. Er werd 
meteen gekozen voor de productie van herbruikbare, 
wasbare maskers volgens het model van de federale 
overheid. De speciale productielijn werd vanuit het 
bestaande naaiatelier in Roeselare op enkele dagen 
tijd geïnstalleerd. Opmerkelijk is ook de steun van 
een pak burgers die zich spontaan aanmeldden en 
van thuis uit aan de slag gingen. In april werd ook bij 
Weerwerk Gent de maskerproductie opgestart. Sinds 
de opstart midden maart produceerden ze al 12000 
stuks. Ook Abdul (zie ook foto) is actief in het atelier 
in Roeselare. 6 jaar geleden kwam hij alleen aan in 
ons land, op de vlucht voor de Taliban. Vandaag zet 
hij zich keihard in om mondmaskers te maken”. 
“België heeft mij destijds gered en nu probeer ik jullie 
te helpen”, zo stelt Abdul.
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Ik wou dat ik kon vertellen dat ik de wiegende  
jachten zie en hun zacht trillende masten de zo  
vertrouwde muziek van de haven hoor maken terwijl 
ik nog eens diep ademhaal en me klaar maak om de 
directeur van de Vlaamse jachthaven van Nieuw-
poort te ontmoeten. We zitten nog volop in de  
lockdown light en ik kan alleen maar dromen van  
de haven, de vaargeul, de zonnende zeehonden  
en de krijsende meeuwen die overvliegen… 
… het wordt echter een telefonisch interview met 
Steven Desloovere, de verantwoordelijke van de 
Vlaamse jachthaven in Nieuwpoort.

Varen voor het goede doel:
in gesprek met initiatiefnemer Steven Desloovere

Het initiatief is eigenlijk gestart met het aanbieden van 
een opleiding voor de bewoners van de Therapeutische 
Gemeenschap van De Sleutel. “Het was een volledig 
traject: eerst het theoretische pakket en daarna op de 
Antwerp Flyer uitvaren en de praktijk oefenen. Op de Zee-
zeildag konden zij dan uitvaren met de trainingsboot”.

Dit jaar vindt de 17-de editie plaats. De naam is 
intussen van Zeezeildag naar Varen voor het goede doel 
veranderd. Naast het zeilen op zee is er nu immers ook 
de mogelijkheid om te varen op de binnenvaart, van 
Nieuwpoort naar Diksmuide en terug. 

Steven heeft altijd graag gezeild. De liefde gaat terug 
naar zijn jeugd, toen hij actief was als redder. Tijdens zijn 
studies LO aan het sportkot in Leuven kwam Steven in 
aanraking met Armand Lammens, de toenmalige 
directeur-generaal van Bloso. Hij maakte er een sciptie 
over “Bloso in de branding”, een project ter promotie  
van de zeesport, zoals catamaranzeilen, windsurfen en 
zeekajakken. “In mijn betoog stelde ik dat het een zeer 
goed initiatief is maar dat ik het beter zou organiseren in 
plaats van er rond te schrijven”, zo vertelt Steven. En dat 
gebeurde. Eerst startte hij de watersportvereniging op het 
strand in Heist, nog steeds één van de grootste van het 
land. “Na 7 jaar kreeg ik de vraag om naar de jachthaven 
van Nieuwpoort te komen. Ik ben er nog altijd verant-
woordelijk”. Die jachthaven telt 1000 ligplaatsen. Er is  
een restaurant en bar, een drijvend pompstation,.. En  
een grote zeezeilschool met meer dan 1000 leerlingen  
en 8 praktijkjachten. “Het watersportcentrum aan de  
St.-Pietersplas in Brugge maakt hier ook deel van uit. 
Daar leren we jonge mensen allerlei watersporten, in 
internaat of externaatsverband”. 

Steven was ook een hele tijd actief als trainer in de 
470-categorie (een tweepersoonsboot). “Vanaf 1987 werd 
ik binnen deze categorie nationale coach waar ik o.a. de 
eer had om samen te werken met de broers Bellemans. In 
1992 ben ik met hen naar de Olympische Spelen getrok-
ken in Barcelona. Daar behaalden ze een verdienstelijke 
zestiende plaats. Na de Spelen ben ik gestopt als trainer.”

[Uit het netwerk]

Bang afwachten voor de editie 2020

Op 13 september 2020 gaan we - als alles goed gaat - 
het water op voor de 17de editie van “varen voor het 
goede doel”. Het concept: je doet een leuke activiteit en 
tegelijkertijd sponsor je het goede doel. Schippers met 
zeilboot ondernemen een tocht op zee, binnenvaar-
ders varen van Nieuwpoort naar Diksmuide met hun 
motorjacht. Het inschrijvingsgeld gaat integraal naar 
het goede doel.

Steven Desloovere vertelt hoe het allemaal begon. 
Als gepassioneerd zeiler vertelt hij ons over het luik van 
de zeezeildag. Patrick De Coninck neemt ons mee naar 
de binnenvaart. Deze 2 tochten gaan op dezelfde  
dag door en worden afgesloten met een gezellige 
receptie. 

Floris Dekerf laat zien wat er gebeurde met de  
opbrengst van vorig jaar (zie achterflap). 

Hoe het initiatief begon
“30 jaar geleden liep hier in de jachthaven van Nieuwpoort 
een vergelijkbaar project. Toen we een nieuw goed doel 
zochten, ben ik toevallig na een goed gesprek met Johan 
Maertens bij De Sleutel terechtgekomen. Ik voelde meteen 
een connectie. Op zoek naar zinvolle tijdsbesteding, iets 
vinden met een kick en uitdaging in het leven zonder op 
drugs te moeten vallen, ja dat kan zeilen echt wel zijn,” zo 
vertelt Steven. 

“Als jachthaven vinden we het belangrijk om een bijdrage 
te kunnen leveren aan het maatschappelijk welbevinden. 
Het is belangrijk dat we beseffen dat we gelukkig zijn, en wie 
kent er niet iemand in familie of vriendenkring die een ver-
slaving heeft. Je weet dat het met iedereen kan gebeuren”.
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Na een tijd koesterde Steven de droom om een eigen ca-
tamaran te kopen en de wereld rond te zeilen. “Die droom 
werd concreet toen ik in 2008 een boot heb gekocht. In 
2010 ben ik dan samen met mijn vrouw de wereld rondge-
reisd van Nieuwpoort naar Nieuwpoort. We hebben er 2 
jaar tijd voor genomen. Dat was een fantastische reis. We 
hebben ongelooflijke dingen beleefd, fantastische mensen 
ontmoet, … We zijn van plan om die reis binnen 3 jaar nog 
eens over te doen”.

Steven zeilt dus nog regelmatig. Elk weekend in goed 
gezelschap de zee op. Tijdens de koude wintermaanden is 
dat vaak maar een paar uur, in de zomer is het makkelijk 
voor een hele dag.

“Op de zeezeildag vaar ik ook als skipper mee. De 
dingen die bijblijven zijn de keren dat het minder goed 
zeilweer was: weinig wind en prachtige zonneschijn. Op 
zo’n dagen keert iedereen rustig terug. Wij zeilers onthou-
den meer de vaarten met straffe wind, felle maneuvers. 
Ik herinner me nog een keer, het was mooi weer toen we 
vertrokken en plots stak er harde wind op. We moesten de 
zeilen stuk voor stuk naar beneden halen. De zeilers voor 
1 dag waren dan een beetje angstig, tot we weer de haven 
binnen voeren. En dan komen de tongen los. Op de boot 
tijdens het zeilen worden er al wat verhalen uitgewisseld. 
Tijdens de receptie, verzorgd door de 51club, is de 3 beau-
fort intussen 10 beaufort geworden. Onze bar draagt dan 
ook de naam 10 beaufort !”

Ieder jaar opnieuw doet Steven een rondvraag in de 
jachthaven om zoveel mogelijk schippers te overtuigen om 

[Uit het netwerk]
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de tweede zondag van september uit te varen voor het 
goede doel. Het deelnemersgeld (40 euro per persoon, 
lunch inbegrepen) van de passagiers gaat integraal naar 
De Sleutel en “Sail4Children Tama Moana” een uniek 
therapeutisch zeezeilproject."

Een tip?
Steven: “Eigenlijk moet je enkel je goede humeur mee-
brengen, dan is alles zeer mooi. Je kan per familie of 
vriendenkring samen op 1 boot zitten. Dat kan niet altijd 
passen, je kan met maximum 5 per boot meevaren. Als 
je met een grotere groep inschrijft, dan word je verdeeld 
over verschillende boten, dan is er gemixt sociaal contact. 
Je zit een tijdje samen aan boord. Er komt van alles aan 
bod, dat is het mooie. Iets doen voor het goede doel en 
ondertussen de leuke dingen van het leven combineren: 
ontmoeten van allerlei soorten mensen, mijn passie kun-
nen delen en genieten van de verhalen achteraf. Kortom 
een aanrader!”
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Patrick De Coninck wordt 68 in september. Hij is 3 jaar met 
pensioen en is een goedlachse gepassioneerde schipper- 
verteller. Een levensgenieter. Patrick laat verstaan dat het na 
een carrière van hard werken en sleuren niet altijd makkelijk is 
om met mate te genieten van de lekkere dingen van het leven.

Het verhaal van een eigen boot
Patrick woont al zijn hele leven in de buurt van water. Als kind 
heeft hij altijd op Linkeroever gewoond. Later woonde hij sa-
men met zijn echtgenote Odette in Burcht aan de Schelde. 
Sinds hun pensioen, wonen ze in Diksmuide aan de Ijzer. Op 
vakantie stond er steevast een bezoek aan een jachthaven op 
het programma. Reeds 30 jaar hebben ze een eigen bootje. 
Sinds kort hebben ze “Katrien”, hun huidige boot. Een com-
fortabele boot (genaamd naar hun dochter) van 14m.

Hoe kwam je bij Varen voor het Goede Doel terecht?
Op de nieuwjaarsreceptie van de VVW De Westhoek stelde 
de voorzitter de vraag of er schippers wilden meedoen met 
Varen voor het Goede Doel. Patrick dacht terug aan al het 
kattenkwaad dat hij zelf in zijn leven had uitgehaald. Om 
zijn hemel te verdienen gaf hij zich onmiddellijk op. Hij 
wilde zich graag engageren voor het goede doel. Intussen 
doet hij dit nu al 4 jaar. Hij helpt ook mee met de organisa-
tie. “Het is een hele fijne dag en ik ben blij dat ik mij er kan 
voor inzetten.” zegt Patrick.

Of hij De Sleutel kent?
Persoonlijk niet, maar De Sleutel werkt met verslavingen, 
vooral drugs, weet Patrick. Zelf heeft hij een zware nicotine-
verslaving achter de rug. Hij is 40 jaar verslaafd geweest. ‘Ik 
rookte tot 3 pakjes per dag. Het drong stilaan door dat hij 
moest stoppen. Zijn dochter gaf hem duidelijk te verstaan 
dat hij stonk, zijn vrienden daagden hem uit om de versla-
ving achter zich te laten. Op een dag nam hij de beslissing. 
Zonder de steun van Odette en dochter Katrien zou het niet 
gelukt zijn. Het was moeilijk, maar het lukt nog steeds!’

Hoe ziet zo’n dag “varen voor het goede doel” eruit?
“Aan het clubhuis in Nieuwpoort verzamelen we. De schip-
pers maken kennis met de opstappers. Er hangt een ge-
moedelijke sfeer van verbondenheid. Iedereen kan zijn 
lunchpakketje meenemen. Rond 10u gaat iedereen naar de 
boot. In de haven liggen er meer dan 200, dus kansen ge-
noeg. We varen dan anderhalf uur, van Nieuwpoort naar de 
trappen in Diksmuide. We moeten ook onder een brug 
door. We wachten dan te midden van het water, maken con-
tact met de brug met de marifoon. Eens de brug open, va-
ren we verder. Rond 12u komen we aan bij de trappen van 
Diksmuide. Eens alle boten aangemeerd, halen we tafels en 

Riviertocht ten voordele van De Sleutel,  
schipper Patrick vertelt

stoelen van de boten en eten we allen samen aan de wal. 
Het is er een ontspannen sfeer en ontmoeten staat cen-
traal. We maken kennis met mensen die we niet kennen, 
alles gaat vanzelf, de sfeer zit er in. Opstappers kunnen, 
desgewenst, in de buurt van de aanlegplaats een culturele 
zijsprong maken en een graantje meepikken van de open 
monumenten dag die op dezelfde dag doorgaat. Daarna 
keren we terug en is het tijd voor een receptie.”

Tijdens de tocht hangt het af van de schipper of er aan 
boord ook een koffietje of een glaasje gedronken wordt. 
Sommige schippers laten de opstappers ook even voelen 
wat het is om de boot zelf te sturen. Het is echt genieten. 
Varen op de binnenvaart is helemaal anders dan varen op 
zee. Het is onmiddellijke rust. Je zit op de boot en het land-
schap schuift langzaam voorbij, elke bocht en kronkel op 
de waterwegen brengt een nieuw zicht. 

Patrick herinnert zich nog zeer goed de eerste keer dat 
ze meededen met “varen voor het goede doel”. Patrick en 
Odette namen 2 opstappers mee. Al van bij de start, het 
maken van de lunchpakketjes zat de sfeer er goed in. Het 
was een heel fijne tocht, een heel fijn contact. Ze houden 
nog steeds contact met mekaar.

Een tip?
“Eigenlijk moet je gewoon jezelf zijn en genieten van de 
verrassende traagheid. Het is een ultieme kans om te ont-
haasten. Je stelt je open voor de natuur en tegelijkertijd 
ontmoet je nieuwe mensen. Volop genieten dus van natuur 
en contact!”
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(1)  Wegens de corona maatregelen is het momenteel onduidelijk of de 
open monumenten dag 2020 fysiek of digitaal zal doorgaan

Patrick blikt terug op een vorige editie: 
"Al van bij de start, het maken van de 
lunchpakketjes zat de sfeer er goed in. 
Het was een heel fijne tocht, een heel 
fijn contact".

In deze spannende coronatijden is het nog ondui-
delijk of op 13 september de Varen voor het Goede 
Doel, kan doorgaan. Lees op de achterflap waar de 
opbrengst van de vorige editie aan werd besteed. 



 Directie & centrale diensten
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 210 87 10
E info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Dagcentrum Antwerpen (DCA)
 Dambruggestraat 78-80
 2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Dagcentrum Brugge (DCBG)
 Barrièrestraat 4
 8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E dcbg.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Dagcentrum Mechelen (DCM)
 F. De Merodestraat 20
 2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Dagcentrum Gent (DCG)
 Jozef Guislainstraat 43a 
 9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Crisisinterventiecentrum (CIC)
 Botestraat 102
 9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E cic.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Therapeutische Gemeenschap  
Merelbeke (TGM)

 Hundelgemsesteenweg 1
 9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Therapeutische Gemeenschap  
Gent (TGG)

 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 216 61 90
F 09 342 87 95
E tgg.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Residentieel Kortdurend  
Jongerenprogramma

 Zuidmoerstraat 165
 9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@desleutel.broedersvanliefde.be

 Preventiedienst
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E preventie@desleutel.be

 Weerwerk Gent
 Gaardeniersweg 80
 9000 Gent
T 09 223 02 04
E info.gent@weerwerk.net

 Weerwerk Antwerpen
 Deurnestraat 208 

2640 Mortsel
T 03 259 08 90
E info.antwerpen@weerwerk.net

 Weerwerk Roeselare
 Désiré Mergaertstraat 15 

8800 Roeselare
T 051 22 03 00
E info.roeselare@weerwerk.net 

 

De Sleutel is een onderdeel van
vzw Organisatie der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

[Uit het netwerk]
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(*)  Gradueren is een feest nadat je in de therapeutische gemeenschap alle modules 
volbracht hebt en een nieuw evenwicht gevonden hebt in de maatschappij
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Jaarlijks kan je deelnemen aan de Varen voor het goede doel, 
ten voordele van onder meer De Sleutel. Vorig jaar konden we 
met de centen opnieuw een mooi project financieren. Maak 
kennis met de nestkastjes-muur!

In de Therapeutische Gemeenschap voor dubbeldiag-
nose Gent (TGG) is er een muur vol nestkastjes. Niet 
dat het daar zo’n vogelliefhebbers zijn, dat kan, maar 
die nestkastjes hebben een andere betekenis. De 
nestkastjes staan symbool voor een traject naar een 
clean leven. Alhoewel de bewoners uitgevlogen zijn, 
blijft er nog steeds een plekje om terug te keren. Het 
nestkastje is een deel van de graduatieceremonie (*).

Deze muur vol nestkastjes kon een opfrissing 
gebruiken. Maar hoe of wat? Floris Dekerf enga-
geerde zich voor het project “de nestkastjes-muur”. 

Binnen de bewonersgroep en de staf van TGG is 
er behoorlijk wat interesse voor graffiti. De groep 
deed eens een workshop in het graffitistraatje, een 
graffiti rondleiding in Gent.

En zo groeide het idee: een graffitiboom! Via via 
kwam Floris in contact met de organisatie “Spray & 
Play”. De verantwoordelijke van Spray & play is zelf 
ooit begeleid geweest in De Sleutel en maakte een 
mooie prijsofferte voor dit project.

Maxo De Boever, de kunstenaar van dienst, van 
Spray en Play is een enthousiaste energieke graffiti-
kunstenaar, die vaak samen met groepen aan de 
slag gaat.

Hoe dit kunstwerk tot stand kwam:
Op 12-10-2019 om 9u ’s morgens gaat Maxo van start. Eerst wordt een 
ruwe schets gemaakt op de muur. Daarna volgt een briefing aan de 
groep. Het hoe en wat wordt overlopen. Samen worden afspraken ge-
maakt. Iedereen gaat aan de slag om zijn eigen “stencil” te maken, er 
zorgvuldig op lettend dat de omkering klopt. Alles wat je uitsnijdt  
is wat je op de muur kan zetten. Eens de stencils klaar zijn, volgen 
instructies over hoe je graffiti spuit op een goeie manier.

Tijdens de hele workshop is er een mooie samenwerking te merken, 
er wordt als vanzelf overlegd wie waar wat zal aanbrengen, er worden 
andere vormen gemaakt, er wordt afgesproken welke vormen. Er is een 
sterke chemie in de groep.

Eens iedereen zijn steentje (blad, vlinder, paddenstoel, initialen, …) 
heeft bijgedragen, werkt Maxo de tekening verder af, om ’s avonds laat 
een ontzettend mooi eindresultaat af te leveren.

Werken aan een traject naar  
een clean leven (met dank aan  
Varen voor het goede doel) 

Dankbaar en trots kijken 
we nog steeds naar de 
“nestkastjes-boom”!

Wat met de Varen voor het goede doel dit jaar? In deze spannende  
coronatijden is het nog te vroeg om officieel een nieuwe editie van  

dit evenement ten voordele van De Sleutel aan te kondigen. Interesse  
om deel te nemen? Laat het ons weten via info@zeezeildag.be of  

hou onze website in de gaten.


