Speech 10 jaar Kodiel

Beste vrienden van Kodiel, Albatros, De Schutting en beheerders van de VZW Beschut –
Kodiel + schenkers + wijnverkopers + en vrijwilligers…
Geachte delegatie van de Nationale Loterij.
Waaronder gedelegeerd bestuurder Pittevils Ivan, en Mevrouw Vandenbussche Sylvia, …
Ik heb het voorrecht om U allen welkom te heten op deze mooie feestmiddag.
We hebben ervoor gekozen het klassieke vrijwilligersfeest dit jaar hier te houden want er valt
hier wat te vieren.
Het is met name 10 jaar geleden (lente 2001) dat we binnen onze groep thuislozenwerking de
originele en moedige beslissing namen om hier te Peizegem met Kodiel te starten.
ORIGINEEL omdat het een uniek project zou worden: voor gekwetste en vaak vereenzaamde
mensen een aangename plek bieden waar ze uitgenodigd worden om opnieuw actief te zijn.
Op een ongedwongen manier terug gepassioneerd kunnen worden en door de rust en
verbondenheid die ze hier vinden de onrust in hun ziel wat kunnen verzachten.
Het moest een aanvulling worden bij de hulpverlening aan thuislozen die we in Brussel
aanbieden. De maatzorg die we daar aanbieden vanuit een emancipatorische visie zoekt naar
re-integratie en stabiliteit in het leven van, vaak meervoudig, gekwetste mensen.
Voor velen van hen is arbeid of vorming echter geen haalbare kaart meer.
Maar, net als iedereen, hebben ze wel het recht op een aangepast aanbod met kans op sociale
contacten, met constructieve ervaringen, vrije tijd die meer is dan verveling… iets om naar uit
te kijken.
Een kans om het zelfbeeld terug positief op te bouwen… Vertrekkend van wat geluk en
fierheid.
Mooi op papier… maar zou het ook werken? En of het werkt. Dit jaar alleen kwamen hier bij
de 400 mensen, gemiddeld 10 per dag werking. Origineel EN MOEDIG, zei ik.
Moedig omdat het een aanpak is die in geen enkel concept van het welzijnswerk thuis hoorde.
We vielen netjes tussen alle regelgevingen in. Een paar beleidsniveaus hebben in afgelijnde
periodes wel wat steun gegeven. Maar de sterkte van de werking en het originele concept
zorgen gelukkig voor heel wat steun van privépersonen, bedrijven, organisaties en fondsen die
overtuigd werden van het belang van deze aanpak en niet kunnen weerstaan aan de gedreven
uitleg van onze coördinator Hedwig Dom.
Dank aan al deze mensen en groepen, zij hebben ons stevig geholpen om de werking 10 jaar
lang verder te laten groeien. Vandaag staan we ook hier om hen te bedanken en in de bloemen
te zetten.
We zijn dan ook blij en fier dit vrijwilligersfeest te kunnen laten samenvallen met de
inhuldiging van de vernieuwde infrastructuur van Kodiel, dankzij een zeer belangrijke steun
van de Nationale Loterij, die daardoor meteen één van de hoofdsponsors is geworden van
deze werking. Ter gelegenheid van haar 75-jarige bestaan stelde de Loterij immers een
omvangrijk bedrag ter beschikking voor investeringen in armoedebestrijding. Ons project was
bij de laureaten. De werken zijn vandaag voltooid. We staan hier op een vernieuwde koer. Alle
ramen en deuren werden vernieuwd, een volwaardig, mooi appartement werd in gebruik
genomen, een nieuwe zitplaats voor dagactiviteiten werd gerealiseerd, een bureeltje is
afgewerkt, alles kreeg een facelift en een laagje verf…

We zijn dankzij deze operatie in orde met alle reglementeringen en hebben nu ook een
zuinigere woning. Maar het belangrijkste is dat we zo een duurzame en waardige mooie thuis
aanbieden aan thuislozen. Het is dan ook gepast dat we straks het glas heffen op de Nationale
Loterij, en meteen geef ik graag het woord aan de gedelegeerde bestuurder die we dan ook
graag vragen de gedenkplaat te onthullen.
Ik kan u verzekeren, mijnheer Pittevils, deze investering zal een groot maatschappelijk,
sociaal rendement kennen…
We doen dat langs de drie pijlers voor onze werking: het verzorgen van een grote variëteit aan
dieren (schapen, geiten, konijnen, kippen, ezels, hangbuikvarkens, …) Het organiseren van
recreatieve, zinvolle activiteiten als brood bakken, gezelschapsspelen, samen eten, …
Door omgang met paard en ezel via mennen, verzorgen, trektochten, …
Volgens ieders behoeften en verwachtingen en met verbluffende resultaten. Waar de relatie
tussen mens en dier een beleving geeft die mensen terug in staat stellen om hun contact met
zichzelf en andere mensen te herstellen!
Als derde pijler willen we een open huis zijn en ervoor zorgen dat de vele ontmoetingen
tussen de deelnemers en bezoekers werken rond het sociaal isolement, maar ook aan een
andere beeldvorming rond thuisloosheid bij de goegemeente.
De wijze waarop deze werking ook langzaam maar zeker haar plaats vindt binnen deze buurt
in Peizegem, de erkenning door scholen, de gemeente en de sociale verenigingen zijn daarin
leuk om vast te stellen.
Getuige daarvan het feit dat ons buffet straks verzorgd wordt door de plaatselijke KAV en
KWB-mensen en vrijwilligers uit de buurt. Bedankt daarvoor…
Lees het jaarverslag, bezoek de website, spreek met de doorverwijzende diensten…
Kodiel staat er na 10 jaar met de stevigheid, schoonheid en standvastigheid van een Brabants
trekpaard. Dit is te danken aan velen; de eigenzinnige bestuurders, de schenkers, vrijwilligers,
de doorverwijzers.
Maar het is in eerste instantie te danken aan, en dat weten alle insiders hier, ons Brabants
Trekpaard in de ploeg, Hedwig Dom. Onze coördinator die met veel inzicht, ervaring,
engelengeduld en een ezel koppigheid, een sterke overtuigingskracht, een passie en
gedrevenheid de ideale mix in zich heeft om iets dergelijks te laten slagen. Bedankt Hedwig.
We komen straks nog even terug op jou en je ploeg. Maar nu wil ik afronden …
Kodiel:
Daar waar vier Brusselse muren… de open ruimte wordt
Daar waar lusteloosheid… activiteit wordt
Daar waar eenzaamheid… gemeenzaamheid wordt
Daar waar afhangen van zorg… zelf mogen zorgen wordt
Daar waar onzekerheid… zelfvertrouwen wordt
Daar waar droefheid… plezier mag worden
Daar waar verstikkende normen en verwachtingen … vrijheid worden
Daar waar contactarmoede… “Chaleur animale” wordt
Daar waar thuisloosheid… een thuis wordt!
Op naar de volgende 10 jaar!

