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Wanneer de wolken kolken in de hemel,

wanneer het groenste lichtgewemel

de poldervlakten trillen doet,

wanneer de laatste zonnegloed

de grachten glinsterend vergult

en in tere waas de weiden hult,

dan worden de Kasselkoeien als van koper

en stap ik op een okergele loper

verbaasd de herfstelijke Moeren door…

Tot in het fonkelende spoor

van waterhoenen en fazanten,

omringd door krinkelende planten,

ik blauwe wonderkruiden pluk

vervuld van mateloos geluk…

    

    Bert Peleman 



25 jaar aan het roer

Na de stopzetting van mijn tewerkstelling 
als orthopedagoge in Huize Levensruimte 
bleef ik nog verbonden met de organisatie als 
vrijwilliger. Zo maak ik nu o.a. deel uit van de 
redactie van deze Ronduit.
Waar ik de vorige edities getracht heb een 
beeld te schetsen van de huidige werking, 
hetgeen nog een vervolg zal krijgen in volgende 
edities, wil ik nu even stilstaan bij Luc, al 25 
jaar directeur van de organisatie. Hij werd 
daarvoor door medewerkers en cliënten in de 
bloemetjes gezet bij een gezellige picknick op 
zondag 1 september (zie foto’s).
Aanleiding voor mij om Luc te vragen om 
samen met mij terug te blikken op die 25 jaar.

Luc, je stelde jezelf kandidaat om pater De 
Groot als directeur van Huize Levensruimte 
op te volgen. Dat was in 1994. Wat sprak je 
destijds aan in deze functie? 
Luc: Ik was nog vrij jong, nog maar 34 jaar. 
Ik werd reeds in november ’93 aangesteld; 
officieel ben ik pater De Groot opgevolgd 
op 1 september 1994. Ik wist bij mijn 
kandidaatstelling eigenlijk niet echt waar 
ik aan begon. Pater De Groot vond dat 
niet zo erg, want ik werkte reeds in Huize 
Levensruimte, samen met mijn echtgenote 
Greet woonden wij immers in home 3, als 
inwonend opvoedersechtpaar en op die 
manier kon hij mij geleidelijk aan alle nodige 
informatie doorgeven en de eigenheden en 
geplogenheden van het aansturen van een 
organisatie bijbrengen.
Het werd dan plots wel een bijzonder grote 
uitdaging toen Guido stierf in oktober van 
datzelfde jaar.
Wat mij aansprak in die functie: ik had voor 
mezelf al uitgemaakt dat ik niet mijn hele 

leven als opvoeder wilde werken, maar toch 
wel graag actief wilde blijven in de sector. 
Deze kandidatuur was een gelegenheid om 
deze wens uit te voeren. Huize Levensruimte 
lag me door mijn vroegere vrijwilligerswerk 
en stage enerzijds en door het inwonen 
anderzijds, bovendien heel erg nauw aan het 
hart. Ik vond het een eer om het werk van 
Guido, na zijn pensionering, verder te kunnen 
zetten.

We blikken nu terug op 25 jaar directeurschap 
van Huize Levensruimte. In die jaren heeft de 
organisatie een hele metamorfose ondergaan. 
Welke waren voor jou de voornaamste 
uitdagingen die je tegenkwam?
Luc: De eerste uitdaging heb ik al benoemd. 
Niet alleen voor mij een bijzonder grote 
uitdaging, maar vooral ook voor de Raad van 
Bestuur en de rest van de organisatie, want 
de pater deed eigenlijk alles. De bestuurders 
waren deskundigen in hun vakgebied en die 
vakkennis moesten zij enkel doorgeven zodat 
de pater op zijn manier verder kon. Van zodra 
ik directeur werd, moesten wij een andere 
werking gaan neerzetten. Ik ben immers 
iemand die overleg en gedragenheid altijd 
voorop stelt, vooralleer beslissingen te nemen.
Daarnaast is men binnen Jeugdzorg, onder 
meer door crisistoestanden en ingrijpende 
gebeurtenissen, anders gaan kijken naar 
jongeren en plaatsingen, naar jeugdhulp 
in het algemeen. Er kwam een andere visie 
op hulpverlening waardoor men bijv. meer 
gezinsgericht ging werken. Men ging ook 
andere manieren verkennen om de hulp te 
organiseren.
Die veranderde visie bracht ook met zich mee 
dat we op een bepaald moment nog moeilijk 
inwonende echtparen vonden. Echtparen die 
zich nog wel engageerden, bleven ook niet 
meer zo lang. We schakelden daarom op een 
bepaald moment over naar leefgroepen zonder 
inwonende echtparen, maar daardoor verloren 
we wel een deel van de sterkte die de werking 
van Levensruimte altijd in zich droeg.
Doordat we ons anders (=zonder inwonende 
echtparen) moesten gaan organiseren in de 
gebouwen, specifiek opgericht in functie 
van het concept van inwonende echtparen; 
gebouwen die bovendien, door het ontbreken 
van subsidiëring op dat vlak, zo degelijk 
mogelijk, maar tegelijk ook zo goedkoop 
mogelijk waren gebouwd én  mede ook als 
gevolg van de erg veranderde en strengere 



normering op vlak van veiligheid, hygiëne,… 
zijn we gaan denken aan nieuwbouw. Om te 
kunnen genieten van subsidies moest een 
zorgstrategisch plan in opgemaakt worden. 
Een volgende uitdaging mag ik wel stellen, 
maar ook het bouwproces op zich was een 
hele uitdaging.
De overheid nam in de ganse evolutie binnen 
de zorgsector een duidelijk voortouw en 
dacht (in samenspraak met de ganse sector) 
allerlei nieuwe manieren om de hulpverlening 
te organiseren. Elke nieuwe input van onze 
overheid, vroeg telkens opnieuw intern 
denkwerk over welke richting we wilden 
uitgaan, op welke kar we wel, dan niet, wilden 
springen. Elke nieuwe keuze impliceerde 
ook vaak een deel verlies van datgene 
waar we goed en sterk in waren. Het ging 
aanvankelijk immers meestal om ombouw 
van hulpverleningsvormen en geen uitbreiding 
van capaciteit. Die is er nadien gelukkig ook 
bijgekomen, waardoor we vandaag terug 
stevig in ‘ons kunnen’ staan.
Een laatste uitdaging voor mijn actieve carrière 
zal mijn opvolging zijn. Niet alleen ik, maar 
tussen vandaag en enkele jaren zullen ook een 
aantal administratieve medewerkers (allen 
al meer dan 20 jaar in dienst) hun loopbaan 
binnen Huize Levensruimte beëindigen. Welke 
structuur kunnen we voor het organisatorisch, 
administratief aspect van de organisatie het 
best opzetten, is hierbij de grote vraag. Onze 
kernopdracht blijft gelukkig gevrijwaard van 
uitdaging, want blijft in erg goeie handen van 
Bert, die deze opdracht al geruime tijd (al 
samen met Lisette vóór haar pensionering) 
met veel brio uitvoert.

Je moest als directeur samenwerken met 
verschillende partners: de cliënten, de 
medewerkers, de raad van bestuur, de overheid, 
de welzijnssector, allerlei maatschappelijke 
voorzieningen, de plaatselijke gemeenschap,… 
waren belangrijke partners in je functie. 
Het lijkt mij niet gemakkelijk geweest te 
zijn om telkens aan de verwachtingen van al 
deze partijen tegemoet te komen. Ikzelf ben 
vele jaren één van je medewerkers geweest. 
Ik heb de overgang meegemaakt van pater 
De Groot als directeur naar jouw aanstelling 
en jouw verdere persoonlijke invulling 
van de directiefunctie. Dat was wel een 
koerswijziging, met in mijn ogen meer overleg 
en afhankelijk van het item of probleem, 
samen met de betrokken medewerkers 

nadenken en beslissingen nemen. Er was ook 
geen drempel voor de medewerkers om naar 
jou toe te komen. Je deur stond figuurlijk en 
meestal letterlijk open. Dat laatste kan ik ook 
zeggen wat betreft je omgang met en de zorg 
voor de cliënten. 
Luc: Ik zei het bij het begin al, dat ik overleg 
en gedragenheid inderdaad bijzonder hoog 
in het vaandel voer. Deze gedragenheid en 
inspraak van alle geledingen maakte dat mijn 
deur steeds voor iedereen open staat en dat ik 
tot op vandaag, steeds leer uit alle input die ik 
daardoor krijg. Samen bouwen aan het heden 
en de toekomst vind ik van erg groot belang 
binnen het werk.
Dit heb ik trouwens ook steeds zo ervaren 
binnen de samenwerkingen met andere 
collega voorzieningen en gedurende de periode 
dat ik deel uitmaakte van de beleidsstructuren 
binnen het Vlaams Welzijnsverbond, de 
koepelorganisatie voor werkgevers, waar wij 
lid van zijn.

Welke toekomst wens je Huize Levensruimte 
toe?
Luc: Het werken hier was veel meer dan 
een werk voor mij, ’t was een heel stuk van 
mijn leven. Ik wens dat Levensruimte blijft 
evolueren en de rol blijft spelen die het tot 
nu altijd al ingenomen heeft: het dynamisme 
om altijd vooruit te blijven kijken en te zoeken 
naar de best mogelijke manier om onze 
hulpverlening te organiseren.

Dank je wel, Luc, nog veel succes voor je 
laatste uitdaging. Toch hoop ik dat er nadien 
nog een uitdaging bijkomt: Levensruimte een 
plaats blijven geven in je hart en in je leven!



Ondanks de grote overheidsinspanningen om de financiering van de sector op niveau te krijgen, merken we dat toch niet alle kosten, inherent aan de begeleiding 

van jongeren, in de groei naar hun eigen zelfstandigheid, gedekt kunnen worden. Om die leemte op te vullen, kunnen we gelukkig rekenen op de steun van vele 

sympathisanten. Ook U kunt ons steunen door storting op rekeningnummer BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf € 40 wordt een 

fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens worden conform de geldende wet op de privacy bewaard..

AGENDA
Noteer alvast in jullie agenda:

HERFSTRESTAURANT op zondag 17 november 2019 om 12u00 stipt
in feestzalen MAEKELHOEVE, Makelhoeve 3, te Veerle Laakdal.
Reserveren : 013/77.20.75 of onthaal@huizelevensruimte.be 

Reserveren noodzakelijk
inschrijving is definitief na betaling op

BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte vzw

Zomerse activiteiten

"Het was weer een warme zomer in België. 
Hierdoor hadden we een nieuw zwembad 
aangekocht waar we met z’n allen afkoeling 
konden vinden. Ook zijn we meerdere keren 
een ijsje gaan eten met dat warme weer.  
Picknicken was een leuke activiteit in de zomer 
en zeker bij onze a! . Er waren ook verschillende 
activiteiten gepland voor de kinderen.  Zo zijn 
we 11 dagen naar Oostduinkerke gegaan. 
Veel leuke activiteiten gedaan, gaan fietsen, 
vuurwerk gezien, veel op het strand gespeeld en 
in de zee. Zelfs bekende artiesten gezien aan 
het Q-beach house.“
“Een vijf  daagse ponykamp in de buurt dat 
supertof was.“
“Op scoutskamp gedoopt geweest. Ik moest een 
hele tijd met kaas in mijn schoenen rondlopen 
en deze in de avond op eten.  Iew!“
“Met de jeugdbeweging  ben ik naar Oostenrijk 
geweest. Een groot huis omringd door bergen.  
We zijn toen ook in een meer gaan zwemmen 
en met bootjes gevaren. Ook hebben we een 
hoogte parcours gedaan. Kei cool!“
“Op kamp in Lommel geweest. Vond ik super 
spannend maar we hebben er heel veel spelletjes 
gespeeld! En ergens gaan zwemmen, kei tof!“
“Tussendoor met de begeleiding gekke haren 
gemaakt en filmavondjes gepland.  Ook onze 
ezeltjes op de weide zorgde voor extra plezier“
“Ze hadden eens stiekem hun gsm bijgehouden 
en waren  toen kei laat gaan slapen.” 
“Om de zomer af te sluiten zijn we 3 nachten 
gaan kamperen op een camping in de Ardennen.  
Op het riviertje aan de camping zijn we ook gaan 
kajakken.  We zijn ook gaan vissen. Sommige 
hebben zelfs vis kunnen vangen en die hebben 
we dan lekker opgegeten.  De 3 dagen eindigde 
met een leuk kampvuur waar we lekkere 
marshmallows hebben gegeten.  Ook werden 
er leuke liedjes gezongen en mochten we vele 

later gaan slapen. Joepie!“
Niet al de activiteiten zijn vernoemd. Maar de 
zomer ging wel super snel voorbij. "

"Na lang aftellen, stond de grote vakantie weer 
voor de deur. Twee maanden niet nadenken 
over toetsen, taken én niet vroeg moeten 
opstaan! Onze jaarlijkse vakantie aan zee vond 
traditiegetrouw weer plaats in Villa Hoogland. 
Altijd spannend, want elk jaar komen we er met 
een nieuwe groep jongeren aan. Degene die van 
kleins af aan mee gaan naar de villa gaan, zijn 
ondertussen in de minderheid. We bleven deze 
keer geen hele week in Oostduinkerke, maar 
trokken een dagje naar Rijsel. Ook Oostende 
stond op het programma, een vaste waarde 
voor de jongeren, waar ze een dagje vrij mogen 
rondlopen. De standaardactiviteiten werden 
natuurlijk ook gedaan, schelpen rapen, ijsje 
eten, een terrasje doen, meer moet het soms 
niet zijn. 
Normaal gezien stond er in augustus nog een 
2e kamp op de planning, maar dat ging dit jaar 
jammer genoeg niet door. Er werden een aantal 
grote activiteiten gepland, om toch samen met 
de groep iets te kunnen doen. Zo zijn we naar 
Maastricht gereden en hebben daar een Virtual 
Reality spel gedaan, iets nieuws, maar het viel 
goed in de smaak! Om ons eens goed uit te leven, 
zijn we een dagje gaan Paintballen. Ongestraft 
schieten op andere jongeren en/of begeleiding, 
het kan niet vaak! Als laatste hebben we een 
soort van interactief outdoor spel gedaan. Een 
wandeling waarbij we ondertussen verschillende 
puzzels en opdrachten moesten doen. Dit viel 
minder in de smaak, dus dat weten we dan 
weer voor volgend jaar. 
Zo snel als de vakantie begonnen is, was ze ook 
weer gedaan. En stiekem was begeleiding ook 
wel blij dat september weer voor de deur stond. 
Op naar de volgende zomer!"


