
Dankbijeenkomst tijdens de week van de vrijwilliger 

1 maart 2023 

 

Dames en heren, 

  

Hartelijk welkom!  

 

Het is de week van de vrijwilliger en daar hoort m.i. een feestje 

voor jullie allen bij. Van harte welkom in het provinciehuis en 

veel dank om hier aanwezig te zijn! 

Het lijkt niet op te houden: de laatste jaren kregen en krijgen 

we te maken met stevige en ontwrichtende crises: de 

coronapandemie, de overstromingen in de zomer van 2021, de 

oorlog in Oekraïne,…  

Gelukkig volgde er ook steeds een golf van warme 

solidariteit.  

En daarover kunnen jullie meespreken: jullie stonden klaar 

voor wie hulp nodig had – velen van jullie doen dit vandaag 

nog steeds.  

 

“1 ploeg van 11 miljoen”: er zijn genoeg voorbeelden van  

hoe mensen tijdens de covidcrisis voor elkaar zorgden. 



Grenzeloos veel respect verdienen alle zorgverleners die zich 

in fysiek, psychisch en emotioneel moeilijke omstandigheden 

met hart en ziel inzetten tijdens de coronapandemie.  

Zeker in het begin van de pandemie zelfs met gevaar voor de 

eigen gezondheid.  

Groot en bijzonder waren de flexibiliteit en het 

doorzettingsvermogen van leerkrachten, CLB’s en 

schooldirecties, medewerkers in de logistiek, 

supermarkten, huisvuilophaling, de hulpdiensten, politie, 

de lokale besturen en dan vergeet ik er nog zovelen.  

 

En, dames en heren, meest bijzonder is allicht dat de 

coronapandemie tot een ongeziene groei van 

vrijwilligerswerk leidde.  

 

Recent onderzoek onder Vlaamse vrijwilligers bevestigt dat: 

meer dan 20 procent van de –laat me ze even- corona-

vrijwilligers noemen, waren nieuwe vrijwilligers.  

En wat meer is, de groei aan vrijwilligers houdt aan. 

Afgelopen kerst moesten enkele daklozenrestaurants zowaar 

vrijwilligers weigeren of op een wachtlijst zetten, wegens te 

veel aan helpende handen.  

 

 

Kortom, de recente crises hebben ons solidariteitsbesef én 



de bereidheid om de handen uit de mouwen te steken, stevig 

aangewakkerd. 

 

Meteen na de zomeroverstromingen van 2021 trokken 

honderden vrijwilligers naar Wallonië, naar de Vesdervallei, 

met hulpgoederen en/of om er huizen op te knappen.  

Bijna twee jaar na de vernietigende waterbom, trekken 

trouwens nog steeds vele vrijwilligers naar de meest getroffen 

gemeenten. Helaas is het leed er nog altijd niet geleden. De 

vele vrijwilligers hebben het alleszins verzacht en smeedden er 

vaak vriendschapsbanden voor het leven.  

 

En er is meer... 

Met vele 1000-den zijn ze: de mensen die ontheemden uit 

Oekraïne in hun eigen huis opvangen; materiaal inzamelden; 

afgeleefde woningen, kloosters of scholen renoveerden; 

gezinnen en/of kinderen begeleiden of gaan helpen in de 

nooddorpen.  

 

Wat doet het dan deugd, wat is het hartverwarmend dat vele 

vrijwilligers uit onze provincie, dat jullie hier aanwezig zijn. 

Het onderzoek waarnaar ik refereerde geeft inzicht in nog 

andere indrukwekkende cijfers over vrijwilligerswerk.  



Jullie zijn niet alleen met veel, beste vrijwilligers. Bovendien 

verzetten jullie waanzinnig veel onbetaald werk: m.n. het 

equivalent van 290 000 fulltime jobs, volgens voormeld 

onderzoek.  

 

Hoe zou de samenleving, hoe zou het leven van velen er 

zonder al die vrijwillige inzet uitzien, vraag ik me dan af.   

 

En ook voor wie het ‘haar of zijn job’ is om anderen te 

helpen geldt onverminderd: zorgen voor elkaar, is ook – een 

beetje - zorgen voor jezelf.   

Geven, schenken maakt veelal gelukkig. Maakt de samenleving 

beter, zelfs al wordt dat helaas niet altijd door iedereen erkend.  

 

Of met de mooie woorden van Mark Van de Voorde: “Niets is 

menselijker dan vrijwilligheid en onderlinge zorgzaamheid. N-

Niets is ook maatschappelijk waardevoller dan mensen die 

samen gaan zitten om samen vooruit te gaan.” 

  

Samen vooruitgaan veronderstelt goed samenwerken én -

zonder de spontaneïteit te fnuiken: hulpacties zo nodig 

enigermate coördineren.  

De voorbije crises blonken vooral ook de lokale besturen 

daarin uit.  



 

Andermaal toonde de covidcrisis de kracht van onze 

steden, gemeenten en eerstelijnszones. Boven op de 

ondersteuning van de oprichting van test- en vaccinatiecentra 

en de concrete handhaving van covidmaatregelen, stonden vele 

lokale besturen garant voor een vlotte coördinatie van zovele 

vrijwillige acties in hun gemeente.  

 

Dat de meeste vrijwilligers in die periode hun weg vonden naar 

vrijwilligerswerk dankzij een oproep van hun stad of 

gemeente of de ELZ bewijst andermaal hoe cruciaal, hoe 

bijzonder de rol van lokale besturen en de ELZ is.  

Trouwens ook in de Vesdervallei bouwden de vrijwilligers een 

constructieve band op met enkele gemeenten. Efficiëntie en 

effectiviteit van de hulpverlening staat of valt inderdaad niet 

zelden met een goede coördinatie door de gemeente.  

En, na de start van de verwerpelijke Russische invasie van 

Oekraïne zorgden de gemeenten en hun medewerkers 

andermaal voor de coördinatie van inzamelpunten, 

administratieve ondersteuning voor gastgezinnen, en/of 

opvang en collectieve voorzieningen en zo veel meer!  

Kortom: veerkrachtig is een samenleving slechts dan 

wanneer professionele hulpverleners, overheden en 

vrijwilligers elkaar vinden, erkennen, waarderen en duurzaam 

samenwerken.  



  

Dames en heren,  

 

Ik sluit af met de belangrijkste boodschap van deze avond: 

bedankt, bedankt, bedankt!  

 

 

Bedankt voor jullie jarenlange, onbaatzuchtige inspanningen. 

Wat had ik graag echt àlle vrijwilligers, àlle zorgverleners, 

àlle medewerkers van de lokale besturen uitgenodigd die 

de afgelopen jaren een steen, wat zeg ik: rotsen verlegden in 

de rivier.  

Dan was ook deze zaal, dit gebouw, niet groot genoeg 

geweest.  

Ik nodigde jullie heel in het bijzonder uit omwille van de 

ontzettend lange duur en de structurele wijze waarop 

jullie zich al die tijd hebben ingezet en inzetten. Jullie zijn de 

krachten op wie de samenleving steeds kon en kan rekenen.  

Hopelijk willen jullie onze dankbaarheid ook delen met de 

andere vrijwilligers, collega’s, vrienden... die we helaas geen 

uitnodiging konden sturen.   

  

Ik hoop ook dat jullie vanavond de tijd én zin vinden om met 

elkaar in gesprek te gaan.  



 

Zoals jullie zien staat er op jullie naamsticker de crisis (of 

crises) waarin jullie in actie kwamen. Ik zou zeggen: loop hier 

wat rond vanavond en spreek elkaar aan. Ongetwijfeld zijn 

jullie straks enkele boeiende verhalen, en wie weet goede 

ideeën, rijker. 

  

Voor het zover is luisteren we eerst samen naar de 

getuigenissen van enkele vrijwilligers. Ik stel ze jullie graag 

voor: Jaqueline hielp tijdens de coronapandemie mee in 

vaccinatiecentrum Noorderkempen en in het callcenter. 

Philippe zet zich nu al bijna twee jaar in voor de slachtoffers 

van de overstromingen in Wallonië en Oksana is vanaf het 

begin een rots in de branding voor de ontheemden uit 

Oekraïne.  

Aan u eerst het woord, Jaqueline.  

 


