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Samen, stap voor stap ! 

Lettre info n°43 

Trimestriel dec - jan - fev 2020  

  LES AMIS D’ACCOMPAGNERvzw. 

In deze eerste bijdrage aan de nieuwsbrief, beste vrienden, wil ik graag 
beginnen over mijn intrede als vrijwilliger bij de Vereniging. Ik moet toegeven 
dat ik verrast was door het eerste contact met het team, want ik werd 
ontvangen met een glimlach, sympathie, welwillendheid en onmiddellijke zorg 
om mij te integreren in de gelederen van de Vereniging en daardoor voelde ik 
me meteen op mijn gemak. Wat u nog niet weet is dat ik niet deelneem aan de 
begeleidingsmissies, want mijn werk bestaat vooral uit administratieve taken 
en de ononderbroken ontvangst van de hulpvragers. Maar dat neemt niet weg 
dat ik op dit moment de kernelementen van de missies leer kennen en dat ik in 
contact sta met het publiek waar de Vereniging zich om bekommert.  

Als ik één ding moet onthouden van mijn korte ervaring tot en met vandaag, 
dan is het wel de algehele en individuele positiviteit, deze gedrevenheid die ik 
nu deel om mensen te helpen die het soms zo erg nodig hebben. Uiteraard ben 
ik op mijn niveau slechts een klein radertje in dit complexe mechanisme maar 
dat is genoeg om me te motiveren om het beste uit mezelf te halen zodat het 
doel bereikt kan worden. Vaak een gerichte, soms meer regelmatige hulp, een 
stapje in de goede richting of een stap vooruit naar een betere integratie, het 
behoud van de waardigheid of kwaliteit van ieder in zijn of haar burgerschap. 
In het overgrote merendeel van de gevallen een oplossing bieden voor een 
probleem van de hulpvragers en de voldoening om hen tevreden en opgelucht 
te zien vertrekken, rijk aan nieuwe informatie of in afwachting van een 
oplossing voor hun probleem.  Dit is allemaal motiverend en nodigt uit om 
deze weg te vervolgen.  

Ik heb geen negatieve elementen of kritiek om te uiten, ik zie allemaal 

positieve dingen in het werk van iedereen. Dit komt waarschijnlijk door de 

weinige ervaring die ik in dit domein heb, door mijn gebrek aan “anciënniteit”. 

Dat wil niet zeggen dat er niks te verbeteren is aan de algehele ondersteuning 

of in het functioneren van de Vereniging, maar dat zijn punten die ter discussie 

liggen binnen het team en waarvoor oplossingen onderzocht worden. We 

kunnen altijd verbeteren om een kwalitatieve service te leveren. Het gaat om 

kleine dingen, want de Vereniging slaagt erin om haar doelen te bereiken en 

om positieve en bemoedigende resultaten te behalen.  

Samen, stap voor stap, lijkt mij een toepasselijke slogan. We werken allemaal 

met hetzelfde doel en dezelfde mentaliteit, ieder op zijn of haar niveau en met 

zijn of haar eigen kwaliteiten. Er is niks meer stimulerend dan je dag eindigen 

met, in gedachten, het beeld van één of meerdere tevreden of opgeluchte 

gezichten omdat er een last, een probleem is opgelost, een afspraak is 

nagekomen, een taak is voldaan. Om af te sluiten, wil ik graag alle nieuwe 

vrijwilligers welkom heten en hen bedanken voor hun inzet voor een nobel 

doel: het begeleiden van hun naaste in hun levensweg.  

                                                                                                        Philippe T, vrijwilliger 

Ook al zijn we te laat om u een gelukkig 
nieuwjaar te wensen, dat weerhoudt ons 
niet om elke lezer van deze Nieuwsbrief 
het allerbeste te wensen. Onze beste 
wensen gaan gepaard met onze 
dankbaarheid voor uw vrijgevigheid en 
uw trouw om ons te ondersteunen. In 
2018 hebben 142 donateurs ons 
financieel geholpen. Dit jaar hebben we 
er 193 kunnen tellen. Wij zijn u hiervoor 
eeuwig dankbaar. 

Goed nieuws: onze verhuizing zal dit jaar 
plaatsvinden. Als er geen obstakels meer 
zijn, hopen wij er tegen het eind van het 
eerste semester te zijn. Onze 
toekomstige ruimtes worden aan ons 
verhuurd voor een erg aantrekkelijke 
prijs door de vzw ‘Fraternité de la vie 
Commune’. Laatstgenoemde heeft alle 
financiering op zich genomen. Wij 
danken Pater Lambert Mutien, (✞) de 
oprichter en voorzitter van deze vzw, 
voor alles wat hij voor ons heeft gedaan.  

Bij het openen van deze Nieuwsbrief 
maakt u kennis met onze toekomstige 
vestiging. Roger, onze vrijwillige 
afgevaardigd bestuurder, begeleid door 
ons betaald personeel, zal u daar 
ontvangen.  

Sinds begin 2001 zijn veel wegen 
afgelegd, veel goedwilligheid 
tegengekomen, solidariteit ervaren, 
vertrouwen gegeven en ontvangen. 
Maar het onzichtbare, wat soms goed 
zichtbaar is, is de teruggevonden hoop, 
het zelfvertrouwen en de verbetering 
van persoonlijke situaties van onze 
hulpvragers.  Iedereen nogmaals 
bedankt, en laten we dit mooie 
menselijke avontuur voortzetten.  

                                                  Br Guy Leroy 
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   Verantwoordelijke redacteur : Guy Leroy, Dapperenstraat  21, 1081 Koekelberg 

In november 2019 hebben we het trieste nieuws gekregen van het overlijden van 
één van de leden van ons grote team van ‘Accompagner’. Dominique Huysman heeft 
ons verlaten. Hij sloot zich bij ons project aan in 2018 en was een erg actieve 
begeleider in het veld. Wij hopen dat zijn ster net zo sterk zal schitteren als zijn 
goede humeur, welwillendheid en hulpvaardigheid tegenover de personen in nood. 
Hij en zijn familie zijn in ons hart en in onze gedachten.  

Dominique Huysman, een vrijwilliger die is heengegaan.. 

Ce matin-là, Bertrand Barnier, PDG des cosmétiques Barnier, 
sut qu’il n’aurait pas dû se lever et qu’il allait vivre une 
journée noire.  

Son homme de confiance. l’impertinent, l’infâme Christian 
Martin dont le culot n’a pas de borne, le vole. Et en plus, il 
veut épouser sa fille. 

Tous se liguent contre lui, jusqu ’à la bonne qui rêve de 
mariage avec un aristocrate et son épouse, madame Barnier, 
qu’il a épousée pour sa fortune.  
 
Et puis il y a Oscar, son chauffeur, qu ’il a mis à la porte. 
Oscar qui part tout le temps et qui revient quand il ne faut 
pas…  
 
« OSCAR », une pièce, qui fit le succès de Louis de Funès au 
cinéma et au théâtre. 

Réservation :  https://spectacles.accompagner.be/  
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Hoe ‘Les Amis d’Accompagner’ te volgen op afstand? 

Wanneer we liefhebben, bestaat afstand niet. Alle middelen zijn goed om aan iemand te bewijzen dat hij of zij 
voor u bestaat en dat hij of zij aandacht verdient. Dit is mijn situatie voor wat betreft ‘Accompagner’. In 2001 
heb ik haar eerste stappen begeleid. Ik heb deelgenomen aan haar missie, was blij met haar projecten en onge-
rust tijdens de moeilijke periodes.  

De jaren gaan voorbij, Accompagner vervolgt haar werk en ik heb Brussel verlaten. Denkt u dat ik het heb opge-
geven? Allerminst ! Ik blijf erg dichtbij : toegewijde verslaggevers houden me op de hoogte, ik ontvang met 
blijdschap de nieuwsbrief, verslagen en aankondigingen van evenementen. Ik blijf me verheugen - of ik begin te 
beven afhankelijk van de situatie - met het team dat zich toewijdt ten dienste van het leven en de menselijke 
waardigheid. Mijn deelname bestaat voortaan uit het gebed en ik verzeker u dat dit heel actief is. Geen enkele 
velof dag ! 

                                                                                                                                                                                    Zr M-L P. 

Les Amis d’Accompagner  
N.N. 0879.434.959 
 
Onthaal en briefwisseling 
Félix Vande Sandestraat  40 
1081 Koekelberg 
T: 02.411.87.54 
bruxelles@accompagner.be 
 
Dienst ambulante begeleiding 
02.310.08.51 
 
Webside 
www.accompagner.be 

Sociale zetel  
Dapperenstraat 21 
1081 Koekelberg 
Bankgegevens 
IBAN BE25 1142 6095 4582 
BIC CTBKBEBX  

Ons steunen? 
Met een gift op rekening IBAN BE25 1142 6095 4582  van Les 
Amis d’Accompagner met als mededeling “Gift”. 
Wij bezorgen u voor elke gift = of > 40 euro 
gecumuleerd in de loop van het jaar tijdens het eerste 
kwartaal van 2020 een jaarlijks fiscaal attest. 

Uw persoonsgegevens: Wenst u geen informatie van ons meer te ontvangen, wilt 

u liever een LETTRE INFO via mail in plaats van per post ontvangen of wilt 

u dat uw gegevens worden verwijderd uit onze gegevensbank, kunt u dit 

aanvragen per post of via mail naar bruxelles.pre@accompagner.be.  

Attention Dorénavant vous pourrez recevoir l'édition française en écrivant à "Accompagner"/ Secréta-

riat    Rue F. Vande Sande, 40      1081 Koekelberg  (bruxelles.coa@accompagner.be)
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