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WARM WEST-VLAANDEREN
Productiehuis en
ondernemers zamelden
al 1.000 laptops in voor
kansarme jongeren
Het West-Vlaamse productiehuis Geronimo, bekend van onder
meer het VTM-kijkcijferkanon ‘Helden Van Hier: Corona’, heeft
in amper twee weken tijd 1.000 laptops ingezameld voor jongeren uit kansarme en grote gezinnen. “We hebben onze WestVlaamse krachten gebundeld, mét succes”, zegt Manu Vanderjeugd van Geronimo.
Het productiehuis lanceerde de campagne Geef er een Laptop! twee weken
geleden. Twintig bekende ondernemers
spraken in een ludiek filmpje de in totaal 100.000 Vlaamse ondernemingen
toe. Het doel: zoveel mogelijk laptops
inzamelen voor de meer dan 10.000
kwetsbare kinderen in Vlaanderen die
tijdens de lockdown zonder eigen computer thuiszitten en dus moeilijk les
kunnen volgen. Het succes bleef niet uit,

_________

“We zijn heel
dankbaar met
deze extra laptop”
MARIJKE DE BREE

_________
met intussen 1.000 ingezamelde laptops. “We hebben onze West-Vlaamse
krachten gebundeld, met speciale dank
aan het IT-bedrijf Plenso uit Roeselare.
Zo hebben we heel wat gezinnen uit
West-Vlaanderen die het echt nodig
hadden, al kunnen helpen”, zegt Manu
Vanderjeugd van Geronimo.
Een van die gelukkigen is het gezin van
Jeremy Vandamme en Marijke De Bree
uit Zedelgem. Zij hebben letterlijk twee

handen vol, sinds de komst van de kleine Thais drie weken geleden. “Vijf van
onze kinderen volgen lager of middelbaar onderwijs, maar we hadden slechts
één eigen laptop. Onze oudste zoon
heeft nog een klein exemplaar van enkele jaren oud, maar daarmee kun je niet
zoveel doen”, zegt de mama des huizes.
“Het thuisonderwijs is een hele puzzel.
Iedereen zijn huiswerk laten doen en de
les laten volgen, was niet evident. Deze
extra laptop is dus een enorm cadeau.
We zijn heel dankbaar. Nu kunnen we
een beurtrol invoeren. Iedereen doet
goed zijn best. Of het moeilijk is om met
zoveel mensen tegelijk thuis te zijn de
hele tijd? Eigenlijk gaat dat vrij goed. Ze
houden elkaar bezig, hé. (lacht) De kinderen bouwen huisjes in de tuin, er zijn
ook twee kippen bijgekomen en we verwachten binnenkort nog een nieuwe
puppy. Dan nog eens school volgen,
zorgt voor genoeg afleiding. We stellen
het goed”, verzekert Marijke.
Er worden nog massaal laptops gezocht
voor kansarme jongeren. Kun je er eentje missen of wil je het #geefereenlaptop-project op een andere manier steunen? Surf naar www.geefereenlaptop.be.
(Thomas Rosseel)

De verhalen van drie andere WestVlaamse gezinnen die zijn geholpen,
lees je op KW.be/geefereenlaptop.
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Welke West-Vlaming kunnen we helpen? Laat het weten aan warm@kw.be of De Krant van West-Vlaanderen, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

HUIS VAN HET LEREN ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MET ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS WILLEN BELLEN

“Boeiend om een nieuwe cultuur te leren kennen”
schappelijk contact tussen twee mensen
die veel gemeenschappelijk hebben. Ik zal
wel eens iets verbeteren of een nog onbekend woordje uitleggen, maar ik geef geen
les Nederlands. Daarvoor heeft Ana haar
taallessen. Onze gesprekken dienen enkel
om haar nieuwe taal te oefenen.”
Een vast moment om te chitchatten hebben ze niet. “Door mijn job heb ik een heel
variërende agenda, maar wekelijks horen
we elkaar ongeveer anderhalf uur. Bij het
einde van een babbeltje spreken we af
wanneer we elkaar de volgende keer horen. Wij bellen vooral naar elkaar. De eerste keer hebben we geprobeerd om te videochatten, maar de internetverbinding liep
te vaak vast. Sindsdien bleven we bellen.
En tussendoor sturen we elkaar foto’s of
berichtjes. Ze leert me veel bij over de Venezolaanse en Zuid-Amerikaanse cultuur,
hoe het is om hier plots terecht te komen,
over welke moeilijkheden ze hier meemaakt… Ana is heel positief, een echte
spring-in-‘t-veld. Ze leert me relativeren.”

Tijd over, nood aan sociaal contact en bereid om mensen helpen?
Dan is taalvrijwilliger misschien wel iets voor jou. De organisatie
Huis van het Leren zoekt mensen die in deze coronatijden willen
bellen of videochatten met anderstalige nieuwkomers, om zo hun
Nederlands te kunnen oefenen. “Mijn vrijwilliger Ellen is intussen
een vriendin geworden”, zegt de Venezolaanse Ana De Los Santos.
DOOR OLIVIER NEESE

Vrienden en familie
mag je niet zien, de
winkels blijven nog
even gesloten, de
lessen vinden via de
computer plaats…
Ook voor anderstalige nieuwkomers
die Nederlands willen leren én vooral
in de praktijk willen
oefenen, is het geen
makkelijke periode.
“Voor het aanleren
van luister-, lees- en
schrijfvaardigheden
is online veel materiaal beschikbaar,
maar het effectief
oefenen van de taal
is niet evident als je
in je kot moet blijven”, zegt Kelly Lebon,
coördinator
van Huis van het
Leren.
Daarom zoekt deze ELLEN LATEUR
vzw, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap
voor Integratie en Inburgering taalvrijwilligers. “Dit zijn mensen die wekelijks, of zo
vaak als ze zelf willen, Nederlands willen
praten met anderstaligen via online tools,

_________
“Dit is géén les,
wel een los en
vriendschappelijk
contact tussen twee
mensen die veel
gemeenschappelijk
hebben”
_________

zoals Skype, WhatsApp, Praatbox…”
Hoewel de actie
nog maar net opgestart is, hebben al
meer dan 100 nieuwe vrijwilligers zich
aangemeld.
“Zij
ontvangen van ons
een startpakket met
tips én worden heel
doordacht gekoppeld aan een anderstalige.”

LEREN FIETSEN

DEZELFDE
INTERESSES

Een van de vrijwilligsters is Ellen Lateur. “Al een tijdje
wilde ik iets doen
voor anderstalige
nieuwkomers, die
om gelijk welke reden naar hier komen”, vertelt ze.
“Een nieuwe cultuur leren kennen,
vind ik enorm boeiend. Mijn initieel plan was om een nieuwkomer onderdak te bieden in een extra kamer in onze woning, maar het coronavirus
heeft daar een stokje voor gestoken. Via
internet zag ik de oproep naar taalvrijwilli-

Vrijwilligster Ellen Lateur werd gekoppeld aan nieuwkomer Ana De Los Santos (foto). “Ana leert me veel bij over de Venezolaanse en Zuid-Amerikaanse
cultuur, hoe het is om hier plots terecht te komen, over welke moeilijkheden ze hier meemaakt…” (foto Davy Coghe)

gers, een prima alternatief. Via een mailtje
stelde ik mezelf voor. Gemeenschappelijke
interesses maken de kans groter dat het
klikt.”
De psychologe en ergotherapeute werd
door de organisatie drie weken geleden ge-

koppeld aan nieuwkomer Ana De Los Santos. Deze 33-jarige Venezolaanse woont al
zestien maanden in Brugge, de stad waar
haar man – een Spanjaard – werkt. “België
is een mooi land, met veel opportuniteiten. Zodra ik de taal onder de knie heb, wil

ik hier werken. Daarvoor bel ik onder meer
elke week met Ellen. Met haar praat ik over
naaien, koken, yoga… Onze gemeenschappelijke hobby’s. Fantastisch, want zo
kan ik mijn Nederlands oefenen.” Ellen Lateur: “Dit is géén les, wel een los en vriend-

Tussen België en Venezuela zijn er heel
wat verschillen. “Het karakter van de mensen verschilt enorm”, aldus Ana. “Hier
wordt alles georganiseerd. Op dat uur ga ik
naar de winkel, zo laat ga ik werken, zo laat
ga ik sporten… In Venezuela wordt dat
niet gedaan. (lacht) Neen, voor mij is het
niet moeilijk om me daaraan aan te passen. Ik vind het zelfs een goeie cultuur.
Hier heb ik ook leren fietsen. In Venezuela
zijn de wegen er zo slecht aan toe, dat
niemand er met de fiets rijdt. Ik heb het
hier geleerd. Mijn allereerste fiets kocht ik
hier. In Venezuela had ik meer vrienden,
hier heb ik er twee of drie. Onder wie Ellen.
Ja, zij is een vriendin geworden, ook al
hebben we elkaar nog niet in het echt kunnen zien. Telkens als ik haar hoor, ben ik
blij.”

Meer info over dit initiatief of
aanmelden als vrijwilliger kan via
www.huisvanhetleren.be

PLAYLIST VAN DE GENEZING

BEESTJE ZOEKT BAASJE

Geen krant zonder
soundtrack

Milo zoekt baasje om zijn oude dag bij te slijten

Onze krant staat deze week in het teken
van genezing, heropbouw, overwinnen...
En daar hoort naar wekelijkse (corona)gewoonte een soundtrack bij. We vroegen
aan de M/V van de redactie om hun top 3
door te spelen van songs die volgens hen
een helend effect hebben, die de overwinning ondersteunen. We brachten die samen in een fijne speellijst op Spotify en hoe
kon het ook anders... The Cure duikt meerdere keren op in onze toppers.

Op de foto zien we het gezin Vandamme-De Bree met kinderen Thais (3 weken), Iryan (5), Tya
(9), Iden (10), Ian (11), Trich (14) en Icon (18) tussen hun ouders Marijke De Bree en Jeremy Vandamme. Het achtste kindje Tracey (2,5) ontbreekt op de foto omdat ze van een dutje genoot.
(foto Geronimo)
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De volledige lijst vind je op
www.kw.be/playlist.
Hier alvast de top 10.

Frontman
Robert
Smith van
The Cure.

1. Heal The World - Michael Jackson
2. Survivor - Destiny’s Child
3. Sexual Healing - Marvin Gaye
4. Dog Days Are Over - Florence and The
Machine
5 . The Healer - John Lee Hooker & Santana
6. Friday I’m In Love - The Cure
7. While My Guitar Gently Weeps - Jeff Healy
8. Fix You - Coldplay
9. I’m Still Standing - Elton John
10. Just Like Heaven – The Cure

Anne Marie met Milo. (foto AN)

Ook in deze crisistijd gaat De Krant van
West-Vlaanderen elke week op zoek naar
een nieuwe thuis voor een dier. Dierenasielen mogen immers wel open blijven, maar
in praktijk blijkt dat toch moeilijk. Ook bij
dierenasiel Het Blauwe Kruis in Brugge is
het op dit moment alle hens aan dek. De
dieren bezoeken, kan daar voorlopig niet,
maar verliefd worden op een viervoeter
wel! Deze week gingen we op wandel met
Milo, een Mechelse herder van 11 jaar oud.
Milo werd afgestaan door zijn vorige baasjes aan het dierenasiel omdat ze verhuisden naar een kleinere woonst. Het dier verblijft al enkele weken bij Anne Marie (45),
bestuurslid en vrijwilliger in het dierenasiel
van Brugge en haar collega’s. “Dat is nog
niet zo lang. Maar omdat het een oudere
hond is, weten we dat hij minder adoptiekansen zal krijgen”, verduidelijkt ze. “Daar-

om doen we toch een oproep om hem een
warme thuis te geven. Hij is nog erg actief
en gezond voor zijn leeftijd. Hij neemt enkele voedingssupplementen maar is voor
de rest helemaal ok. Hij is erg vriendelijk en
gezapig op wandeling. We zoeken iemand
die hem nog een rustige thuis wil geven,
maar die ook genoeg tijd heeft om geregeld
met hem te gaan wandelen. Dat heeft hij
wel nog nodig.” Of Milo het kan vinden
met katten en kinderen is nog niet geweten. Hij werd per uitzondering niet gecastreerd door de dierenarts van het asiel.
“Vanwege zijn hoge leeftijd zou dat te gevaarlijk zijn”, aldus Anne Marie. (Annelies
Nollet)

Heb jij tijd en zin om Milo een mooie
oude dag te bezorgen? Mail dan naar
warm@kw.be.

