MAATSCHAPPIJ
Bakje troost voor
mensen die het
moeilijk hebben.

DE NIEUWE
WERELD
VERBETERAARS
SOLIDARITEIT IS NIET PASSÉ, MAAR IN TIJDEN VAN BESPARING
WILLEN WE MEER DAN GELD STORTEN. RESPECT, VERANTWOORDELIJKHEID EN ACTIE, DÁÁR GAAT HET OM. DE MODERNE
SOLIDARITEIT IS WIN-WIN.

h

DOOR KATHLEEN VEREECKEN.

Hier en daar werd het instemmend onthaald, het gaf
ook aanleiding tot hoongelach. Het voorwerp van de
controverse was ‘Uitgestelde koffie’, een initiatief
dat 3 maanden geleden gelanceerd werd door een
paar mensen uit de wereld van de online communicatie en digitale marketing. Het idee klonk nobel: je
bestelt een koffie in je favoriete bistro, café of koffiebar en doet daar één of meer koffies ‘uitgesteld’ bij.
Die uitgestelde koffies kan een mindervermogende
dan later ‘ophalen’. Of al die mensen die zo onbaatzuchtig koffie voor een dakloze betalen, even
onbaatzuchtig zijn bij het invullen van hun belastingaangifte, luidde de scherpe vraag in een opiniestuk. De nieuwe solidariteit werd meteen in haar
blootje gezet: het zou een modegril zijn. Een hobby
voor verwende mensen, die zichzelf wijsmaken dat
ze iets goeds doen zonder daarbij hun handen vuil
te maken. Het valt inderdaad nog te bezien of veel
daklozen de weg vinden naar die trendy koffiebar,
waar ze tussen het hippe volkje enigszins onwennig
hun latte macchiato mogen opdrinken.
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VOOR WAT HOORT WAT
Maar in het zog van de koffie volgden meer realistische initiatieven, zoals ‘Uitgesteld brood’ van bakker Raes uit Ekeren. Twee broden betalen, waarvan
er eentje - desnoods via het OCMW - naar een minderbegoede medemens gaat.
Dat de Belg niet onverschillig is, mag in ieder geval
blijken uit de jongste jaarcijfers van Max Havelaar
België: de helft van de gezinnen in ons land kiest
regelmatig voor fairtradeproducten. Crisis of niet:
we hechten belang aan eerlijke handel.
We lopen warm voor de Rags2Riches accessoires van de jonge Filipijnse Reese Fernandez. Alle
producten worden gemaakt van restjes textiel en
natuurlijke materialen, voornamelijk door vrouwen uit de armste bevolkingsgroepen van Manilla.
Een degelijke opleiding en eerlijke verloning geeft
hen opnieuw zelfrespect, en het vooruitzicht op een
beter leven.
Respect is het kernwoord. Net zoals eerlijkheid.
Net zoals het aanzwengelen van ‘zelfredzaamheid’.
Neem de stichting Microkrediet voor Moeders.
Sedert haar oprichting in 2005 zette de organisatie

in 8 Aziatische landen al ruim 20.000 vrouwen op
de sporen bij de opstart van hun - doorgaans succesvolle - onderneming.
Veel van deze projecten hebben iets wezenlijks
gemeen: ze overstijgen de betuttelende goedhartigheid die we soms met goede doelen associëren.
Ze hebben een smoel. Ze zeggen: “Ik help je graag
aan een beter leven, maar ik vraag wel iets van je
terug.” Ze zijn uitgekiend: hoe meer een fabrikant verkoopt, hoe succesvoller het sociale project
waarin hij of zij zich engageert. En vice versa. Ook
Ellen Kegels, de jonge vrouw achter LN|Knits,
heeft deze trend opgepikt. Zij gaat resoluut voor
win-win: ze zet zich met hart en ziel in voor de
promotie en verkoop van haar handgemaakte
mutsen en sjaals. Want hoe beter dat lukt, hoe
hoopvoller het leven eruitziet van de verstoten tienermoeders in Peru die ze voor haar produceren.
Maar behalve voor win-win, blijken we ook gevoelig
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CRISIS MAAKT NÍÉT ONVERSCHILLIG

Christel Kompany runt
BX Brussel, de voetbalclub
van haar broer Vincent.

Tasjes uit de collectie
van Rags2Riches.

Meer dan de helft van de
Belgische gezinnen kiest
regelmatig voor fair trade.

“Deze projecten helpen
anderen gráág aan een beter leven,
maar ze vragen er wel wat voor terug”
voor doordachte, zorgvuldig geselecteerde projecten, die ons om de een of andere reden raken. Vaak
kleinschalig en controleerbaar, en vanuit een unieke
motivatie. Christel Kompany - zus van Vincent die nu voorzitter is van de door haar broer opgerichte voetbalclub BX Brussel, is daarvan een voorbeeld: met die nieuwe ploeg willen de Kompany’s
het machismo in het voetbal doorbreken én probleemjongeren enig toekomstperspectief bieden.
Maar ook het verhaal van de overleden jeugdauteur
Jan Simoen, dat aantoonde dat een kankerpatiënt
geen kankeraar is, maar net zo goed een genereuze mens kan zijn, spreekt tot de verbeelding. Een
mens die ogen, oren en hart openhoudt voor wie
het moeilijker heeft dan hijzelf. Ellen en Hendrik,
zijn kinderen, adopteerden inmiddels zijn project
Kanker4Life.

Reese Fernandez richtte Rags2Riches op: een accessoirelijn
gemaakt door vrouwen uit de
armste buurt van Manilla.

Microkrediet voor
Moeders hielp al meer
dan 20.000 vrouwen
bij de opstart van hun
onderneming.
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Het project van Ellen en Hendrik Simoen

HOE UIT KANKER IETS
MOOIS KAN GROEIEN

e
ELLEN & HENDRIK SIMOEN
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“De houdbaarheidsdatum
van goede doelen is beperkt.
Kanker4Life mag niet
doodbloeden”

Ellen en Hendrik zijn de kinderen van jeugdauteur
Jan Simoen, die in januari overleed aan de gevolgen
van kanker. Tijdens zijn ziekte stuurde Jan nieuwsbrieven naar vrienden, kennissen en sympathisanten. Pakkende stukjes proza over zijn ziekte en het
verloop van de behandeling, de hoopvolle en de
moeilijke momenten, maar vooral over de schoonheid van ‘die grillige bitch’: het leven. Een fontein
van levenslust en relativeringsvermogen bleef hij.
Zozeer dat hij iets wilde doen voor anderen: “Tonen
dat iemand die kanker heeft niet blind wordt voor
anderen die het nog een stuk harder en kwader hebben in dit leven.” Dus richtte hij Kanker4Life op en
doneerde een eerste mooie som aan Foodstep, een
initiatief van Werner en Nathalie - een Belgisch
koppel - met als doel weeskinderen in een Oegandese gevangenis een menswaardig bestaan te geven.
Ellen en Hendrik nemen het nu van hem over,
samen met Rie - Jans vrouw - projectmeter Phara
de Aguirre en een paar goede vrienden.
Ellen: “Nathalie zag dat kinderen tussen anderhalf
en achttien jaar oud, die op straat leven, er gewoon
in de kindergevangenis worden gestopt. Niemand
zorgt voor ze of praat tegen hen, ze krijgen nauwelijks behoorlijk te eten. Dus besloot ze een keer
per week voor de hele groep te koken. Geleidelijk
aan ontwikkelde ze een band met die kinderen. Ze
heeft de oudsten gestimuleerd om voor de kleintjes
te zorgen, en er wordt meer aandacht besteed aan
hygiëne. Met de eerste inzamelactie werd inmiddels
een eetzaal voor de kinderen gebouwd.
Hendrik: “Het is wonderlijk om te zien hoeveel een
beetje verzorging en affectie al kunnen doen. Een
kindje dat er eerst volkomen uitgedroogd en onderkomen uitzag, staat nu met een stralende glimlach
op de foto.”
Ellen: “Ik kan niet zeggen dat sociaal engagement
expliciet aanwezig was in onze kindertijd. Papa
leerde ons wel - vooral door zelf het voorbeeld te
geven - respect te tonen voor alles en iedereen. En
we moesten beseffen dat we geluk hadden, dat veel
mensen op de wereld het veel moeilijker hadden
dan wij. Eigenlijk hadden we een atypische vader-

kindrelatie. Onze ouders zijn al heel vroeg gescheiden. We zagen hem misschien niet zo vaak, maar
ons contact was behoorlijk diepgaand, en dat is het
ook altijd gebleven.”
Hendrik: “Hij was naast schrijver ook leraar, en
als hij wist dat een leerling het moeilijk had thuis,
dan besteedde hij daar extra aandacht aan. Hij was
bijzonder begaan met anderen. En hij had de ongelooflijke gave om zelfs in de moeilijkste omstandigheden positief te blijven. Als ik me slecht voelde en
ik ging bij hem langs, was ik weer helemaal opgeladen tegen het moment dat ik vertrok. Dit project
was heel belangrijk voor hem. Het was een manier
om zijn ziekte te relativeren.”
Ellen: “Hij wilde die kanker ombuigen naar iets
constructiefs. Kanker4Life is echt zijn kindje, iets
wat hij absoluut wilde doen en waar hij enthousiast
over vertelde. Hij was heel blij dat wij het project na
zijn dood nog even wilden verderzetten. Hij wilde
ons iets nalaten waar de wereld een stukje beter
van wordt. Maar we weten nu al dat we het niet
eindeloos willen rekken, het mag niet doodbloeden.
We willen niet dat mensen over vijf of tien jaar zeggen: ‘Goh, wie was dat ook alweer, die Jan Simoen?’
De houdbaarheidsdatum van goede doelen is beperkt, en het mag geen opdracht worden. Dat zou
papa ook nooit gewild hebben.”
Hendrik: “We willen onze identiteit ook niet ophangen aan zijn nagedachtenis. Stel dat we dit nog
jaren blijven doen, dan begint het op geforceerde
rouwherinnering te lijken. Hij zou dat maar niks
gevonden hebben.”
Ellen: “Binnenkort verschijnt bij Querido een boek
waarin papa’s nieuwsbrieven gebundeld worden.
De opbrengst daarvan gaat naar Foodstep. En natuurlijk hopen we intussen op flink wat donaties,
zodat we, net als papa vorig jaar kon doen, een mooi
bedrag aan de organisatie kunnen overhandigen.”

www.jansimoen.com/K4L
Donaties kunnen op rekeningnummer BE22 0016 9905 6747
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