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LES AMIS D’ACCOMPAGNER A.S.B.L. 

Het is nooit te laat om 
jullie het beste  

te wensen.  

�ĞŐĞŶĞŶ� ŽŶĚĞƌ� Ƶ� ĚŝĞ� ŵŝũ� Ăů� ĞĞŶƐ� ŐĞŚŽŽƌĚ� ŚĞďďĞŶ͕� ǌƵůůĞŶ� ǌĞŐŐĞŶ�
ΗĂůǁĞĞƌΗ͊� DĂĂƌ� ŝŬ� ďĞŶ� ǌŽ� ŐĞŚĞĐŚƚ� ĂĂŶ� ĚĞ� ͞WĞƟƚ� WƌŝŶĐĞ͟� ǀĂŶ� ^ĂŝŶƚ�
�ǆƵƉĠƌǇ� ĚĂƚ� ŝŬ� ŚĞƚ� ŶŝĞƚ� ŬĂŶ� ůĂƚĞŶ� ĚĞǌĞ� ŬĞĞƌ� ŵĞƚ� Ƶ� ĚĞ� ŐĞŚĞŝŵĞ�
ǁĂĂƌŚĞŝĚ�ƚĞ�ĚĞůĞŶ�ĚŝĞ�ǌŝũŶ�ǀƌŝĞŶĚ�ĚĞ�ǀŽƐ�ŚĞŵ�ƚŽĞǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞ͗�Η:Ğ�ŬƵŶƚ�
ĂůůĞĞŶ�ŐŽĞĚ�ǌŝĞŶ�ŵĞƚ�ũĞ�ŚĂƌƚ͘�tĂƚ�ĞƐƐĞŶƟĞĞů�ŝƐ͕�ŝƐ�ŽŶǌŝĐŚƚďĂĂƌ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�
ŽŐĞŶΗ͘ 

tĂĂƌŽŵ͍�tĂŶƚ�ŚĞƚ�ŝƐ�ŵĞƚ�ĚŝƚǌĞůĨĚĞ�ŚĂƌƚ�-�ĚĂĂƌ�ďĞŶ�ŝŬ�ǌĞŬĞƌ�ǀĂŶ�-�ĚĂƚ�
ũƵůůŝĞ�ũĞ�ŚĞďďĞŶ�ŝŶŐĞǌĞƚ�ǀŽŽƌ�͞�ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͟�ƚĞŶ�ĚŝĞŶƐƚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚ�
ďĞŚŽĞŌŝŐĞŶ͕�ĞŶ�ĚĂƚ�ŝŬ�Ƶ�ǀĂŶĚĂĂŐ�ǁŝů�ǌĞŐŐĞŶ͗�����E<d͊� 

'ĞĞŶ�ĂůůĞĚĂĂŐƐ�ĚĂŶŬǁŽŽƌĚ͕�ĚĂƚ�ƐŽŵƐ�ĂĂŶ�ďĞƚĞŬĞŶŝƐ�ǀĞƌůŝĞƐƚ�ŽŵĚĂƚ�ŚĞƚ�
ŚĞƌŚĂĂůĚ� ǁŽƌĚƚ͕� ŵĂĂƌ� ĞĞŶ� ǌĞĞƌ� ŚĂƌƚĞůŝũŬ� ����E<d͕� ĞĞŶ� ĞĐŚƚĞ�
ĚĂŶŬďĂĂƌŚĞŝĚ� ǀŽŽƌ� ĂůůĞƐ� ǁĂƚ� ũƵůůŝĞ� ŝŶ� Ěŝƚ� ƉĂŶĚĞŵŝƐĐŚĞ� ũĂĂƌ͕� ĚĂƚ� ǀŽŽƌ�
ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ǌǁĂĂƌ�ŝƐ�ŐĞǁĞĞƐƚ͕�ŐĞĚĂĂŶ�ŚĞďďĞŶ�ĞŶ�ĚĂƚ�Ƶ�ŽŽŬ�Ěŝƚ�
ũĂĂƌ�ǌƵůůĞŶ�ďůŝũǀĞŶ�ĚŽĞŶ͊� 

�Ŷ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ǌĞĞƌ�ŐƌŽƚĞ�ĚĂŶŬ�ĂĂŶ�ũƵůůŝĞ�ǀŽŽƌ�ũĞ�ŶŝĞƚ�ĂŇĂƚĞŶĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĞŝƚ�
ŵĞƚ�ĚĞ�ŶŽŽĚůŝũĚĞŶĚĞ�ŚƵůƉǀƌĂŐĞƌƐ͕�ĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĞŝƚ�ĚŝĞ�ũƵůůŝĞ�ĞůŬĞ�
ĚĂŐ�ǁĞĞƌ�ŽŶĚĞƌ�ĞůŬĂĂƌ�ďĞƚŽŶĞŶ͊ 

DĂĂƌ�ǁĞ�ŵŽĞƚĞŶ� Ěŝƚ� ũĂĂƌ� ǁĞů� ŶŽŐ� ĞůŬĂĂƌ� ƐƚĞƵŶĞŶ͊� �Ŷ� ĂůƐ� ŽŶƐ� ůŝĐŚƚũĞ�
ƐŽŵƐ�ƵŝƚŐĂĂƚ͕�ĞŶ�ǁĞĞƌ�ĂĂŶ�ŵŽĞƚ͘͘͘�ŝƐ�Ğƌ�ĂůƟũĚ�ǁĞů�ŝĞŵĂŶĚ�ĚŝĞ�ŚĞƚ�ũƵŝƐƚĞ�
ǁŽŽƌĚ͕�ŚĞƚ�ũƵŝƐƚĞ�ŐĞďĂĂƌ͕�ĚĞ�ŐƵůůĞ�ŚŽƵĚŝŶŐ�ŚĞĞŌ�Žŵ�ŚĞƚ�ǀŽŽƌ�ŽŶƐ�ǁĞĞƌ�
ĂĂŶ�ƚĞ�ǁĂŬŬĞƌĞŶ͊� 

:Ă͕� ΗŐƵůΗ͊�>ĂƚĞŶ�ǁĞ�ŐƵů�ďůŝũǀĞŶ͊��Ğ�ǁĞƌĞůĚ�ŚĞĞŌ�ĚĞǌĞ�ŐƵůŚĞŝĚ�ǌŽ�ŚĂƌĚ�
ŶŽĚŝŐ͊� 

/Ɛ�ŐƵůŚĞŝĚ�ŶŝĞƚ�Η'ĞǀĞŶ�ǌŽŶĚĞƌ�ƚĞ�ƚĞůůĞŶΗ͕�Η:Ğ�ŚĂƌƚ�ŽƉĞŶĞŶΗ͕�Η,Ğƚ�ďĞƐƚĞ�
ĞƌƵŝƚ� ůĂƚĞŶ� ŬŽŵĞŶ� Žŵ� ŚĞƚ� ƚĞ� ĚĞůĞŶ� ǌŽŶĚĞƌ� ƚĞ� ƚĞůůĞŶΗ͕� Η,Ğƚ� ůĂƚĞŶ�
ǀĞƌŵĞŶŝŐǀƵůĚŝŐĞŶΗ͍ 

�ĞǌĞ� ŽƉůŽƐƐŝŶŐ� ĚŽŽƌ� ŐƵůŚĞŝĚ͕� ǀŽŽƌ� ĞĞŶ� ďĞƚĞƌĞ� ǁĞƌĞůĚ͕� ŚĞďďĞŶ� ǁĞ�
ĂůůĞŵĂĂů�ŝŶ�ŽŶƐ͊� 

�ŝƚ�ǁĞŶƐ� ŝŬ� ŽŶƐ͕�ŵĞƚ� ĚŝƚǌĞůĨĚĞ� ŚĂƌƚ͕� ƚŽĞ� ŝŶ�
Ěŝƚ� ŶŝĞƵǁĞ� ũĂĂƌ͗� ŐƵů� ǌŝũŶ� ĞŶ� ďůŝũǀĞŶ� ͘͘͘� ǀŽŽƌ�
ŚĞƚ�ŐƌŽŽƚƐƚĞ�ŐĞůƵŬ�ǀĂŶ�ĂůůĞŶ͊ 

'ĞůƵŬŬŝŐ�EŝĞƵǁũĂĂƌ͘͘͘� ĞŶ� ďĞĚĂŶŬƚ� ĚĂƚ� ũƵůůŝĞ�
ŵĞ�ƚŽƚ�ŚĞƚ�ĞŝŶĚĞ�ŐĞůĞǌĞŶ�ŚĞďďĞŶ͊ 

ZŽŐĞƌ 
�ĨŐĞǀĂĂƌĚŝŐĚĞ�ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌ� 

 

EĞĞ͕�ŚĞƚ� ŝƐ�ŐĞĞŶ�ŽƉƚŝƐĐŚĞ� ŝůůƵƐŝĞ͘�KŶǌĞ�<ĂŵĞƌůŝĚ-
�ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ͕�ĚĞ�ŚĞĞƌ��ŚŵĞĚ�>ĂĂŽƵĞũ͕�ŚĞĞĨƚ�ŽƉ�
Ϯϴ�ŶŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ�ŽŶƐ�ŶŝĞƵǁĞ�ƉĂŶĚ�ŝŶŐĞǁŝũĚ͘� 

KƉ�Ϯϴ�ũĂŶƵĂƌŝ�ϮϬϮϭ͕�ƚŝũĚĞŶƐ�ŽŶǌĞ�ŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐ�ŵĞƚ�
ĚĞ� ''�-ŝŶƐƉĞĐƚĞƵƌ� ŝŶ� ŚĞƚ� ŬĂĚĞƌ� ǀĂŶ� ŽŶǌĞ�
ĂĂŶǀƌĂĂŐ�ƚŽƚ�ĞƌŬĞŶŶŝŶŐ�ĂůƐ��ĞŶƚƌƵŵ�ǀŽŽƌ��ŝũƐƚĂŶĚ�
ĂĂŶ� WĞƌƐŽŶĞŶ� ;��WͿ͕� ǀĞƌŶĂŵĞŶ�ǁŝũ�ŵĞƚ� ǀƌĞƵŐĚĞ�
ĞŶ� ƚƌŽƚƐ� ĚĂƚ� ǁŝũ͕� ŽƉ� ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ� ďĂƐŝƐ͕� ĞƌŬĞŶĚ�
ǁĞƌĚĞŶ� ĂůƐ� ��W͘� tŝũ� ŚĞďďĞŶ� ŽŶƐ� ĞƌŬĞŶŶŝŶŐƐ-
ŶƵŵŵĞƌ� ŶŽŐ� ŶŝĞƚ� ŐĞŬƌĞŐĞŶ͕� ŵĂĂƌ� ŚĞƚ� ǁŽƌĚƚ� ŽŶƐ� ŵĞƚ�
ƚĞƌƵŐǁĞƌŬĞŶĚĞ�ŬƌĂĐŚƚ�ƚŽƚ�ϭ�ũĂŶƵĂƌŝ�ϮϬϮϭ�ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ͘� 

KŶĚĂŶŬƐ� ĚĞ� ƉĂŶĚĞŵŝĞ� ŵĞƚ� ĂůůĞ� ƌĂŵƉǌĂůŝŐĞ� ĨŝŶĂŶĐŝģůĞ�
ŐĞǀŽůŐĞŶ� ǀĂŶ�ĚŝĞŶ�ǁĂƐ�Ƶǁ� ƐƚĞƵŶ� ĂĂŶ� ŽŶǌĞ� ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�Ěŝƚ�
ũĂĂƌ�ŶŽŐ�ŐƵůůĞƌ͘�,ĂƌƚĞůŝũŬ�ĚĂŶŬ͘� 

KƉ� ƉĂŐŝŶĂ� ϯ� ǀĂŶ� ĚĞǌĞ� ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ� ůĞĞƐƚ� Ƶ� ŽŶƐ� ƐŽĐŝĂĂů�
ǀĞƌƐůĂŐ�ϮϬϮϬ͘�KŶĚĂŶŬƐ�ĚĞ� ƚĞƌĞĐŚƚĞ�ďĞǌŽƌŐĚŚĞŝĚ� ǌŝũŶ�ŽŶǌĞ�
ƚĞĂŵƐ� ŽƉ� ƉŽƐƚ� ŐĞďůĞǀĞŶ͘� ,Ğƚ� ǁŽŽƌĚũĞ� ǀĂŶ� ŽŶǌĞ�
�ĨŐĞǀĂĂƌĚŝŐĚĞ�ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌ�ŝƐ�ƐƉĞĐŝĂĂů�ĂĂŶ�ŚĞŶ�ŐĞƌŝĐŚƚ͘� 

EŽŐŵĂĂůƐ� ŚĂƌƚĞůŝũŬ� ĚĂŶŬ� ǀŽŽƌ� Ƶǁ� ƚƌŽƵǁĞ� ƐƚĞƵŶ� ĂĂŶ� ŽŶǌĞ�
ĂĐƚŝĞ͘  
  �ƌ�'ƵǇ  
 sŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�s�t� 



Ik zou zeggen dat het echt een 
lange dag is geweest! De bege-
leiding heeft inderdaad 10 uur 
geduurd. 

Het ging om een begeleiding 
van Brussel naar Antwerpen. 
Toen ik de hulpvrager thuis ging 
halen, stond hij me op te wach-
ten met zijn zoon. We reden sa-
men naar Antwerpen met de au-
to van de zoon. Toen we aan-
kwamen, moest de zoon meteen 
terug naar Brussel om er zijn kin-
deren na school op te halen. Hij 
zou dan na de medische af-
spraak terugkomen om ons op te 
halen. 

Bij het onthaal in het ziekenhuis, 
voordat de zoon vertrok, vertelde 
de dokter ons dat de man dezelf-
de dag nog geopereerd moest 
worden! Hij was niet op de hoog-
te gebracht door het ziekenhuis. 
Het was een schok voor hem, die 
helemaal niet voorbereid was op 
het idee van die operatie. Ik ver-
zekerde hem dat alles goed zou 
komen. Zo kon hij zijn sereniteit 
herwinnen. 

De zoon vroeg mij dan vriendelijk 
of ik kon blijven om op zijn vader 
te wachten. Daar ik daarvoor 
gekomen was, antwoordde ik 
hem natuurlijk dat hij op mij kon 

sĞƌŚĂĂů�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŽŶƚƌŽĞƌĞŶĚĞ�ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ 

rekenen en met een gerust ge-
moed kon vertrekken. Mijn aan-
wezigheid stelde zijn vader erg 
gerust. 

Meneer werd naar de operatie-
kamer geroepen en ik bleef in de 
wachtkamer. Ik kon het zieken-
huis niet verlaten omdat ik geen 
Nederlands spreek en die me-
neer mij na zijn operatie moest 
kunnen terugvinden. De operatie 
duurde ongeveer twee uur. 

Toen hij uit de operatiekamer 
kwam, bloedde hij uit het geope-
reerde oog. Hij ging dus zitten. 
Zijn zoon wilde aanwezig zijn zo-
dra zijn vader uit de operatieka-
mer zou komen, zodat we hem 
direct opbelden. Helaas ver-
traagde een ernstig verkeerson-
geval op de snelweg zijn aan-
komst. Daardoor geraakte zijn 
vader van streek. Ik stelde hem 
nogmaals gerust dat het niet de 
schuld van zijn zoon was. 

De vader drong er vervolgens op 
aan bood eten en drinken voor 
mij te kopen. Ik moest uiteindelijk 
iets aanvaarden om te drinken, 
maar alleen thee, want mijn 
maag is nogal kwetsbaar en kan 
niet tegen alles (LOL). Het was 
echt een ontroerend en vriende-
lijk gebaar! Ik wilde hem deze 

kosten vergoeden, maar hij wei-
gerde het geld dat ik hem aan-
bood. 

Na uren wachten arriveerde zijn 
zoon rond 20.00 uur en gingen 
we op weg naar Brussel. Ze heb-
ben me allebei bij mijn huis afge-
zet. Tijdens de reis wilden ze me 
betalen... maar ik legde hen uit 
dat ik vrijwilliger was bij Accom-
pagner en dat ik meneer met 
veel plezier had vergezeld. Ze 
konden maar niet ophouden mij 
en de VZW te bedanken voor 
alles wat we doen. 

Ook al was ik uitgeput toen ik 
thuiskwam - ik was ook ziek - ik 
was blij dat ik deze begeleiding 
had kunnen doen, want de va-
der en de zoon waren heel aar-
dig en vriendelijk voor mij. 

Enkele dagen later vernam ik dat 
de zoon de "Amis d’Accompa-
gner" had opgebeld om mij en 
de hele VZW te bedanken voor 
wat wij voor zijn vader hadden 
gedaan. 

Ik was erg ontroerd door dat ge-
baar.  

Magomed Sani 
Vrijwilliger begeleider 

�Ŷ�ŶƵ�ĚĞ�ŐĞƚƵŝŐĞŶŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ĚŝĞ�ďĞŐĞůĞŝĚ�ǁĞƌĚ� 

Bedankt voor uw telefoontje, al-
les ging prima die dag. Ik had 
een operatie waar ik niets van 
wist, maar zo is het nu eenmaal. 

Mijn zoon gaat met me mee tel-
kens als hij kan, maar hij moet zijn 

kinderen van school halen. En ik 
had die dag een medische af-
spraak in Antwerpen. 

Magomed heeft die dag goed 
voor me gezorgd, en daar ben ik 
hem zeer dankbaar voor. Ik ben 

meer gerustgesteld als er iemand 
bij me is, omdat ik niets kan zien. 

Ik dank uw VZW voor het werk 
dat u doet. Moge Allah u zege-
nen. 



KŶǌĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ďĂůĂŶƐ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ũĂĂƌ�ϮϬϮϬ� 

ŶĂƟŽŶĂůŝƚĞŝƚ�  'ĞƐůĂĐŚƚ 

�ĞůŐŝģ Ϯϵϴ ϯϴ�й  sƌŽƵǁ ϰϱϱ ϱϵ�й 
DŝĚĚĞŶ-KŽƐƚĞŶ ϭϮϱ ϭϲ�й  DĂŶ ϯϮϮ ϰϭ�й 
^Ƶď-^ĂŚĂƌŝƐĐŚ��ĨƌŝŬĂ ϭϮϰ ϭϲ�й   ϳϳϳ ϭϬϬ�й 

DĂŐŚƌĞď ϭϬϯ ϭϯ�й  dǇƉĞ�ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶ�   

DŝĚĚĞŶ-�ĞŶ�KŽƐƚ-�ƵƌŽƉĂ ϱϯ ϳ�й  'ĞŢƐŽůĞĞƌĚ Ϯϴϯ ϯϲ�й 
tĞƐƚ-�ƵƌŽƉĂ ϱϮ ϳ�й  WĂĂƌ�ŵĞƚ�ŬŝŶĚ Ϯϭϴ Ϯϴ�й 

�ƵŝĚ-�ĞŶ�DŝĚĚĞŶ-�ŵĞƌŝŬĂ� ϵ ϭ�й  �ĞŶŽƵĚĞƌŐĞǌŝŶ ϭϳϰ ϮϮ�й 

�Ɛŝģ ϲ ϭ�й  WĂĂƌ�ǌŽŶĚĞƌ�ŬŝŶĚ ϯϲ ϱ�й 
EŝĞƚ�ďĞŬĞŶĚ ϲ ϭ�й  &ĞŝƚĞůŝũŬ�ŐĞǌŝŶ ϯϰ ϰ�й 
^ƚĂĂƚůŽǌĞ ϭ Ϭ�й  EŝĞƚ�ďĞŬĞŶĚ ϯϮ ϰ�й 
 ϳϳϳ ϭϬϬ�й   ϳϳϳ ϭϬϬ�й 

ZĞĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚƵŶ�ďĞǌŽĞŬ�  /ŶŬŽŵƐƚĞŶ 

,ƵŝƐǀĞƐƟŶŐ ϭϲϯ Ϯϭ�й  K͘�͘D͘t͘ ϮϮϭ Ϯϴ͘ϰ�й 
sƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶǁĞƚ�-�:ƵƐƟƟĞ� ϭϯϮ ϭϳ�й  �ŽŶĚĞƌ�ŝŶŬŽŵƐƚ ϭϯϭ ϭϲ͘ϵ�й 
DŝĚĚĞůĞŶ�-��ĂƐŝƐďĞŚŽĞŌĞŶ� ϭϮϰ ϭϲ�й  'ĞǌŝŶƐƚŽĞůĂŐĞŶ� ϵϲ ϭϮ͘ϰ�й 
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀĞ�ŚƵůƉ�-��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ� ϭϬϵ ϭϰ�й  tĞƌŬ ϴϮ ϭϬ͘ϲ�й 
'ĞǌŽŶĚŚĞŝĚ ϭϬϴ ϭϰ�й  ǁĞƌŬůŽŽƐŚĞŝĚƐƵŝƚŬĞƌŝŶŐĞŶ� ϲϴ ϴ͘ϴ�й 
<ŝŶĚĞƌĞŶ�-�:ĞƵŐĚ ϴϲ ϭϭ�й  DƵƚƵĂůŝƚĞŝƚƐƵŝƚŬĞƌŝŶŐĞŶ ϲϭ ϳ͘ϵ�й 
tĞƌŬŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ�-�KƉůĞŝĚŝŶŐ� Ϯϯ ϯ�й  EŝĞƚ�ďĞŬĞŶĚ ϯϲ ϰ͘ϲ�й 
�ƵĚŐĞƚ ϭϲ Ϯ�й  ZƵƐƚƉĞŶƐŝŽĞŶ ϯϯ ϰ͘Ϯ�й 
>ƵŝƐƚĞƌĞŶ�-�,ĞƌŽƌŝģŶƚĂƟĞ ϭϲ Ϯ�й  �ŶĚĞƌĞ�ďƌŽŶ Ϯϲ ϯ͘ϯ�й 
 ϳϳϳ ϭϬϬ�й  /ŶǀĂůŝĚŝƚĞŝƚƐƵŝƚŬĞƌŝŶŐĞŶ� Ϯϭ Ϯ͘ϳ�й 

    �ůŝŵĞŶƚĂƟĞ Ϯ Ϭ͘ϯ�й 
     ϳϳϳ ϭϬϬ�й 

sĞƌƐƚƵƵƌĚ�ĚŽŽƌ  >ĞĞŌŝũĚ 

DŽŶĚ-ƚŽƚ-ŵŽŶĚƌĞĐůĂŵĞ ϯϰϵ ϰϱ�й  sĂŶ�ϰϭ�ƚŽƚ�ϲϱ�ũĂĂƌ ϰϬϲ ϱϮ�й 
WĂƌƚŶĞƌƐ�ǀĂŶƵŝƚ�ǀĞƌĞŶŝŶŐŝŶŐĞŶ Ϯϳϳ ϯϲ�й  sĂŶ�Ϯϲ�ƚŽƚ�ϰϬ��ũĂĂƌ Ϯϰϲ ϯϮ�й 
KƉĞŶďĂƌĞ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ ϭϬϴ ϭϰ�й  sĂŶ�ϲϲ�ƚŽƚ�ϵϵ��ũĂĂƌ ϱϲ ϳ�й 
ZĞůŝŐŝĞƵǌĞ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ� Ϯϴ ϰ�й  sĂŶ�ϭϴ�ƚŽƚ�Ϯϱ��ũĂĂƌ ϰϯ ϲ�й 
ZĞĐůĂŵĞ ϭϬ ϭ�й  sĂŶ�ϭϬ�ƚŽƚ�ϭϳ��ũĂĂƌ ϭϴ Ϯ�й 
EŝĞƚ�ďĞŬĞŶĚ ϯ Ϭ�й  EŝĞƚ�ďĞŬĞŶĚ ϴ ϭ�й 

WĂƌƟĐƵůŝĞƌĞ�ƉĂƌƚŶĞƌƐ Ϯ Ϭ�й   ϳϳϳ ϭϬϬ�й 

 ϳϳϳ ϭϬϬ�й     

EĂ�ŚĞƚ�ĂŶĂůǇƐĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ŚƵŶ�ƐŝƚƵĂƟĞ - ϯϵϵ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ǀƌŽĞŐĞŶ�Žŵ�ĂŵďƵůĂŶƚĞ�ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ�͕ 
 - ϲϲϱ�ŵŝƐƐŝĞƐ�ǁĞƌĚĞŶ�ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚ͕ 
 - ϱϲϯ�ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘� 

�ĞŐĞůĞŝĚŝŶŐĞŶ     

'ĞǌŽŶĚŚĞŝĚ ϭϯϯ Ϯϰ�й     

,ĂŶĚŝĐĂƉ�-�'ĞĞƐƚĞůŝũŬĞ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ� ϭϬϴ ϭϵ�й     
<ŝŶĚĞƌĞŶ�-�:ĞƵŐĚ ϳϳ ϭϰ�й  

 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀĞ�ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ� ϱϯ ϵ�й  
:ƵƐƟƟĞ ϱϭ ϵ�й  
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ϯϱ ϲ�й  
,ƵŝƐǀĞƐƟŶŐ Ϯϴ ϱ�й  
/ŶŬŽŵƐƚĞŶ Ϯϳ ϱ�й  
sƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶǁĞƚ� ϮϬ ϰ�й  
�ƵĚŐĞƚ ϭϰ Ϯ�й  
�ĂƐŝƐďĞŚŽĞŌĞŶ� ϭϯ Ϯ�й  
tĞƌŬŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ�ĞŶ�ŽƉůĞŝĚŝŶŐ� ϰ ϭ�й     
 ϱϲϯ ϭϬϬ�й     

E��͗�ϭϱϵ�ŵŝƐƐŝĞƐ�ǁĞƌĚĞŶ�ŶŝĞƚ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘�      

/Ŷ�ϮϬϮϬ�ǁĞƌĚĞŶ�ϳϳϳ�ŵĞŶƐĞŶ�ŐĞŚŽůƉĞŶ͕�ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ�ϰϮϴ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ĞĞƌƐƚ͘ 

^ŝŶĚƐ�ŚĞƚ�ďĞŐŝŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�sĞƌĞŶŝŶŝŶŐ� 
ŝŶ�ϮϬϬϭ͕�ŚĞďďĞŶ�ǁĞ� 

ϳ͘Ϭϲϴ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŐĞŽƉĞŶĚ�ĞŶ� 
ϭϭ͘ϯϮϮ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘ 

  

EŝĞƚ�ŝŶďĞŐƌĞƉĞŶ�ĚĞ�ϭ͘ϭϮϰ�ŵŝƐƐŝĞƐ� 
ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚ�ŵĂĂƌ�Žŵ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƌĞĚĞŶĞŶ�

ŶŝĞƚ�ǀŽůƚŽŽŝĚ͘ 



�ĞŶ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌ�ǀŽĞŐƚ�ǌŝĐŚ�ďŝũ�ŽŶƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨ�ƚĞĂŵ 

Een perfecte moeder zijn betekent niet alleen 
voldoen aan de basisbehoeften van mijn twee 
kinderen. Ik moest hen absoluut een model la-
ten zien, dat van een ambitieuze, dynamische 
moeder. Kortom: een actief persoon zijn.  

Om zover te komen heb ik overal gezocht via 
sociale netwerken, en wat contacten. Mijn in-
stinct zei me niet op te geven. Dus ging ik maar 
door, want ik wilde een nuttig mens zijn voor 
mezelf, mijn kinderen en anderen.  

Ik had toen het geluk dat ik advies kreeg van 
mijn maatschappelijk werker bij het OCMW in 
Koekelberg. Ik aarzelde geen seconde en ging 
naar "Les Amis d'Accompagner", waar ik de 
kans had Mathilde te ontmoeten. Ik legde haar 
mijn CV voor en vertelde haar dat ik vrijwilligers-
werk wilde doen. Daarna werd ik twee dagen 
later opnieuw gecontacteerd om te beginnen 
met de opleiding om mensen in moeilijkheden 
te begeleiden.  

Als begeleidende vrijwilliger trad ik soms op als 
bemiddelaar wanneer de situatie mij dat toeliet. 
Ik stond in rechtstreekse communicatie met de 
gesprekspartners, wat mij uiteindelijk aan het 
denken zette en mij ertoe aanzette dezelfde 
weg te volgen, d.w.z. een opleiding te volgen in 
deze zin: luisteren, communiceren en dan oplos-

������������������������������������������������������ sĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞ�ƌĞĚĂĐƚĞƵƌ͗�'ƵǇ�>ĞƌŽǇ͕��ĂƉƉĞƌĞŶƐƚƌĂĂƚ��Ϯϭ͕�ϭϬϴϭ��ƌƵƐƐĞů�;ďƌƵǆĞůůĞƐ͘ƉƌĞΛĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͘ďĞͿ� 

>ĞƐ��ŵŝƐ�Ě͛�ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ� 
E͘E͘�Ϭϴϳϵ͘ϰϯϰ͘ϵϱϵ 
 
�ĐĐƵĞŝů�Ğƚ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞ� 
ZƵĞ�^ĞƌŐŝũƐĞůƐ�Ϯϯ 
ϭϬϴϭ��ƌƵǆĞůůĞƐ 
d͗�ϬϮ͘ϱϴϬ͘ϮϬ͘ϯϬ 
ďƌƵǆĞůůĞƐΛĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͘ďĞ 
 
�ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĂŵďƵůĂƚŽŝƌĞ� 
d͗�ϬϮ͘ϱϴϬ͘ϮϬ͘ϯϯ 
 
^ŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ� 
ǁǁǁ͘ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͘ďĞ 

^ŽĐŝĂůĞ�ǌĞƚĞů 
ZƵĞ�ĚĞƐ��ƌĂǀĞƐ�Ϯϭ 
ϭϬϴϭ��ƌƵǆĞůůĞƐ 
 
�ĂŶŬŐĞŐĞǀĞŶƐ 
/��E ��Ϯϱ�ϭϭϰϮ�ϲϬϵϱ�ϰϱϴϮ 

KŶƐ�ƐƚĞƵŶĞŶ͍ 
DĞƚ�ĞĞŶ�ŐŝŌ�ŽƉ�ƌĞŬĞŶŝŶŐ�/��E���Ϯϱ�ϭϭϰϮ�ϲϬϵϱ�ϰϱϴϮ��ǀĂŶ�
͞>ĞƐ��ŵŝƐ�Ě͛�ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͞�ŵĞƚ�ĂůƐ�ŵĞĚĞĚĞůŝŶŐ�͞'ŝŌ͘͟ 
tŝũ�ďĞǌŽƌŐĞŶ�Ƶ�ǀŽŽƌ�ĞůŬĞ�ŐŝŌ�с�ŽĨ�х�ϰϬ�ĞƵƌŽ�ŐĞĐƵŵƵůĞĞƌĚ�
ŝŶ�ĚĞ�ůŽŽƉ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ũĂĂƌ�ƟũĚĞŶƐ�ŚĞƚ�ĞĞƌƐƚĞ�ŬǁĂƌƚĂĂů�ǀĂŶ�
ϮϬϮϮ�ĞĞŶ�ũĂĂƌůŝũŬƐ�ĮƐĐĂĂů�ĂƩĞƐƚ͘ 

hǁ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ 
tĞŶƐƚ�Ƶ�ŐĞĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǀĂŶ�ŽŶƐ�ŵĞĞƌ�ƚĞ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͕�ǁŝůƚ�Ƶ�ůŝĞǀĞƌ�ĚĞ�͞>ĞƩƌĞ�/ŶĨŽ͞�ǀŝĂ�ŵĂŝů�� 
������ŬƵŶƚ�Ƶ�Ěŝƚ�ĂĂŶǀƌĂŐĞŶ�ƉĞƌ�ƉŽƐƚ�ŽĨ�ǀŝĂ�ŵĂŝů�ŶĂĂƌ�ďƌƵǆĞůůĞƐ͘ĐƌĞΛĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͘ďĞ͘ 
tŝůƚ�Ƶ�ĚĂƚ�Ƶǁ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌǁŝũĚĞƌĚ�Ƶŝƚ�ŽŶǌĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐďĂŶŬ͕�ŬƵŶƚ�Ƶ�Ěŝƚ�ĂĂŶǀƌĂŐĞŶ�ƉĞƌ 
     ƉĞƌ�ƉŽƐƚ�ŽĨ�ǀŝĂ�ŵĂŝů�ŶĂĂƌ��ďƌƵǆĞůůĞƐ͘ƌŽƉΛĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͘ďĞ͘ 

�ƩĞŶƟŽŶ͊ �ŽƌĠŶĂǀĂŶƚ͕�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ƌĞĐĞǀŽŝƌ�ů͛ĠĚŝƟŽŶ�ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ�ƐƵƌ�ƐŝŵƉůĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĂĚƌĞƐƐĠĞ�ă� 
Η�ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌΗ͕�^ĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚ͕�ƌƵĞ�^ĞƌŐŝũƐĞůƐ�Ϯϯ͕�ϭϬϴϭ��ƌƵǆĞůůĞƐ�;ďƌƵǆĞůůĞƐ͘ĐŽĂΛĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͘ďĞ�

singen vinden. Dus schreef ik me in aan de uni-
versiteit voor de opleiding “Bemiddeling”.  

Afgelopen maart heb ik mijn verblijfsvergunning 
voor een jaar gekregen, maar de pandemie 
heeft mijn bewegingsvrijheid beperkt en de kans 
op het vinden van een baan is zodoende ver-
dwenen. Terugvallen in wanhoop is niet mijn 
ding!  

Als begeleidende vrijwilliger kreeg ik in decem-
ber de kans waar ik op zat te wachten: deeltijds 
onthaalmedewerkster bij "Les Amis d'Accompa-
gner", een kans die voor mij deuren zal openen 
op persoonlijk en professioneel vlak.... Dank aan 

mensen met onbe-
twistbare professione-
le en menselijke kwa-
liteiten, ... wiens bij-
stand ik in 2015 heb 
mogen genieten. 

Hier is een foto van 
onze website uit 2015 
waarop we mijn zoon 
kunnen zien wachten 
tot ik klaar ben met 
mijn interview. 

<ĂŽƵƚĂƌ�YĂďŝů 
KŶƚŚĂĂůŵĞĚĞǁĞƌŬƐƚĞƌ� 


