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Kodiel geeft mensen opnieuw een doel - 22/10/2007

PEIZEGEM - Vijftien vrijwilligers van de
pakjesdienst UPS hebben een hele dag klussen
opgeknapt voor Kodiel. Dat is de boerderij voor
thuislozen in de Molenbaan 61 in Peizegem.

'Kodiel is een initiatief van het onthaalhuis voor
thuislozen Archipel-Albatros en de dienst beschut
wonen Archipel-De Schutting', legt Hedwig Dom
uit. Hij is verantwoordelijke van Kodiel. 'We
richten ons tot de meest kwetsbare thuislozen die vaak geen enkele vorm van werk of
vorming meer aankunnen en ook een negatief zelfbeeld hebben. Achttien Brusselse
verenigingen voor thuislozen verwijzen mensen door naar ons project. We houden
verschillende activiteiten en geven de mensen opnieuw een reden om 's morgens op te staan.
De naam Kodiel is afkomstig van 'in het kordeel gaan'. Het plaatselijke dialect van deze
uitdrukking is 'in 't kodiel gaan'. Deze uitdrukking duidt in de landbouw op een specifieke
manier om met één hand een paard te mennen. Er vermits we hier op de boerderij nogal veel
met paarden werken - omdat deze dieren een zekere passie opwekken - was de naam Kodiel
snel gekozen.'
'Omdat de subsidies van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant geen
structurele oplossing zijn, willen we van Kodiel nu een vzw maken. Op die manier kunnen
we structurele steun krijgen. De hoofdzetel van de vereniging komt in Merchtem', besluit
Hedwig Dom.
De pakjesdienst UPS, die dit jaar honderd jaar bestaat en wereldwijd 440.000 werknemers
telt, werkt elk jaar tijdens de Week van de vrijwilligers op de boerderij in Merchtem.
Salesmanager Michel Timmermans was eveneens van de partij: 'Ongeveer één op de tien
werknemers van UPS voert deze dagen wereldwijd vrijwilligerswerk uit', zegt hij. 'In ons
land gaan onze werknemers aan de slag bij Kodiel, de voedselbanken of bij De Klink, een
instelling voor minder validen in Diegem. Elk personeelslid presteert 130 uur
vrijwilligerswerk. Op die manier willen we die goede doelen steunen.'
De vijftien vrijwilligers van UPS bouwden een dierenren en een omheining voor Kodiel.
UPS schonk de voorbije jaren ook 15.400 euro om de keuken van Kodiel te renoveren en
om de infrastructuur beter toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers.
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