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Twist over aantal
vliegtuigklachten
Er is een opnieuw een relletje
over de klachten over geluidshinder rond de luchthaven van
Zaventem. De krant La Libre
Belgique publiceerde zaterdag
cijfers die van de Franstalige
ombudsman van de luchthaven,
Philippe Touwaide, kwamen.
Daaruit moest blijken dat het
aantal klachten explodeert. De
eerste vijf maanden van dit jaar
zouden er 450.000 klachten binnengekomen zijn. In heel 2006
waren het er 478.000 en in 2005
223.881.
Het bericht leidde tot een
prompte boze reactie van Raf De
Baerdemaker, de Nederlandstalige ombudsman. ‘Het gaat niet
om klachten. Er zijn zoveel
mails binnengekomen. Het gros
daarvan wordt vrijwel automatisch gegenereerd door een geluidsmeter annex website in Wezembeek-Oppem.
Van
de
478.000 meldingen in 2006 waren er 450.000 van die site afkomstig. Die meldingen zijn bovendien anoniem en in mijn
ogen dus onbruikbaar. In 2005
hebben we berekend dat de honderdduizenden klachten eigenlijk betrekking hadden op zowat
2.000 klagers. Eén klager slaagde erin 35.000 meldingen te
doen. Dat geeft toch een heel ander beeld’, aldus De Baerdemaeker.
De Franstalige ombudsman
maakt zich steeds minder aanvaardbaar bij de Nederlandstalige politici, minister Renaat
Landuyt (SP.A) op kop, met wie
de verstandhouding al op een
laag pitje brandde. Een door de
man geplande persconferentie
van 22 mei moest vanwege de
vertroebelde relatie (en de electorale spanning) afgevoerd worden. (ty)
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Domeinbus rijdt
langs industriezone
De bus die Brusselse jongeren
rechtstreeks dropt voor de poort
van het provinciedomein van Huizingen, rijdt vanaf half juni opnieuw alle dagen tussen Lot en
Huizingen.
‘We zijn in Beersel bijzonder blij
dat er eindelijk een compromis
werd gevonden om opnieuw een
speciale bus te laten rijden naar
het provinciedomein van Huizingen’, zegt burgemeester Hugo Casaer (CD&V). ‘Het eerste weekend
van mei maakten Brusselse jongeren het al te bont op hun voettocht
van Lot naar het provinciedomein
in Huizingen, zodat een oplossing
niet lang kon uitblijven. De bus
wordt opnieuw een verlenging van
de buslijn 50 die van Brussel naar
het station van Lot rijdt, maar vanaf half juni elke dag verder doorrijdt naar het provinciedomein. Zo
vermijden we dat Brusselse jongeren in onze dorpskernen te voet de
boel op stelten zetten. Ook tijdens
de verlengde weekends in mei is er
een oplossing uitgewerkt. Ook dan
rijdt de speciale bus.’
‘Vorig jaar reed de bus langs de E19,
maar om de kostprijs te drukken,
kiest de MIVB dit jaar een kortere
weg’, aldus Casaer. ‘De Molenstraat
gebruiken, was voor ons uitgesloten. Vorig jaar zette een experiment met de domeinbus langs dit
traject veel kwaad bloed in die
woonstraat. Daarom kiezen we nu
een traject met minder woonhuizen. De tocht gaat wellicht via het
Breedveld, de industriezone van de
Guido Gezellestraat en de Alsembergsesteenweg naar het provinciedomein. Een definitieve beslissing moet nog volgen. De bus stopt
niet tussen Lot en Huizingen om
overlast te vermijden.’
Door de domeinbus hoopt de politie de overlast door jongeren beter
in de hand te houden. (idh)
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THUISLOZEN OP DE BOERDERIJ
Twee keer per week trekken Brusselse thuislozen naar
boerderij Kodiel in het groene hart van Peizegem. Ze verzorgen er dieren, rijden paard of bakken brood.

Thuislozen herontdekken
passie op platteland

De Brusselse thuislozen verzorgen op de boerderij in Peizegem de dieren. © Herman Ricour

VA N O N Z E M E D E W E R KST E R

LEEN DEWITTE
MERCHTEM Elke

dinsdag- en
vrijdagochtend stopt de minibus
van Kodiel voor De Schutting, de
Dienst Beschut Wonen voor
Thuislozen aan het Ninoofseplein
in Brussel. Oprichter en buschauffeur Hedwig Dom bakt traditiegetrouw een eitje voor wie
dat wil. Na het ontbijt vertrekt de
bus naar Peizegem, de ene keer
met zes deelnemers aan boord, de
andere keer maar twee. Maar allemaal kijken ze even hard uit naar
hun dag op de boerenbuiten.
Wat we daar doen? Alle taken die
moeten gebeuren, zegt Jean (43).
‘We verzorgen er de koeien, schapen en geiten. Dat geeft ons verantwoordelijkheid en de taakverdeling verloopt altijd vlot, ook al
is niemand verplicht om iets te
doen.’ Aan keuze dan ook geen gebrek: dieren verzorgen, bessen
plukken of zelfs gewoon in het
rustige hoekje aan de visvijver zitten. ‘Als ze zich maar op hun gemak voelen.’
Want vanuit dat principe ging Kodiel zes jaar geleden van start. Als
toenmalig directeur van onthaalhuis Albatros stelde Dom vast dat
voor een groep mensen maar geen
oplossing gevonden werd. ‘Vaak
licht mentaal gehandicapten of
mensen met psychiatrische problemen, ook ouderen die op werkvlak te vaak de deur waren gewezen. Zij dreigden te verdwijnen in
hun isolement in de grootstad.’
Velen van hen kampen met een instellingsverleden, zegt Dom. ‘Ze
kregen al te vaak het gevoel dat ze
er niet bijhoren en dat maakt dat
ze erg moeilijk te benaderen zijn.
Net daarom rebelleren ze vaak tegen de klassieke begeleiding. Ook
werken in een atelier met een
ploegbaas, is niets voor hen. Van-

krijgen een gevoel van verantwoordelijkheid en tevredenheid
door met paarden om te gaan.
Ook al kost het sommigen maanden om op een paard te kruipen,
het effect is onovertrefbaar.’ Voor
wie een paard echt te groot blijft,
zijn er ook de ezels.
Sinds vorig jaar is er ook een bessentuin met kippen, precies om
hetzelfde effect te creëren. ‘Onze
deelnemers kunnen de vruchten
en eieren mee naar Brussel nemen en zo laten zien wat ze op de
boerderij gedaan hebben. Eens
iets kunnen weggeven, is vaak erg
‘Zodra we op de bus
belangrijk voor hen.’
richting Merchtem zitVorig jaar kwamen er 256 verten, lijken Brussel en
schillende mensen naar Kodiel.
Een heel aantal van hen komt al
het leven daar te verjaren, zij het soms met tussenpodwijnen’
zen. Kodiel is het beheren van het
onvoorspelbare, glimlacht Dom.
Een effect dat de deelnemers zelf ‘We verplichten niets, dus ook
gecreëerd hebben, zegt Dom. ‘Ze niet dat de mensen regelmatig komaken van Kodiel hun aangena- men. Sommigen pikken ’s midme, gezonde plek. We zijn blij dat dags in of gaan dan net terug naar
we hen via de dieren en de omge- Brussel. Het is hun eigen keuze
om te komen. Als mensen na
ving zo’n gevoel kunnen geven.’
De dieren staan centraal bij Ko- maanden van stilte opnieuw opdiel. Precies omdat dieren geen dagen, zeggen we alleen: tof makuitleg verwachten, zegt Dom. ker, we zijn terug, we doen voort.’
‘Mensen die op straat leven, heb- Kodiel levert prachtig werk, maar
ben vaak een dier. Ze kunnen voor het is het niet altijd even vanzelfhen zorgen, hen iets geven. Dat is sprekend om de werking draaienerg belangrijk voor thuislozen de te houden, zegt Dom. Structuomdat ze vaak alleen maar moe- rele subsidies zijn er al enkele jaren niet meer. Dankzij sponsoring
ten krijgen.’
Dieren roepen vaak ook positieve en de hulp van vele sympathisanherinneringen op, waardoor ten kunnen we voor de nodige bamensen uit hun negatieve zelf- sisinfrastructuur blijven instaan,
beeld worden getrokken. Op de zegt Dom. Maar ideaal is het naboerderij zijn koeien, kippen, tuurlijk niet. ‘We krijgen nu een
schapen, geiten, ezels en ook deel van de werkingen Albatros
paarden. Die paarden oefenen en De Schutting, maar ook zij hebeen grote aantrekkingskracht uit ben hun centen hard nodig.’
op de Kodiel-bezoekers. We zijn
geen minimanege, benadrukt - Thuislozenboerderij Kodiel, MolenDom. ‘We passen wel het principe
baan 61, 1785 Peizegem.
van hippotherapie toe. Mensen
www.kodiel.be
daar de gouden regel bij Kodiel:
we willen passie opwekken bij de
mensen. Ze mogen zelf kiezen wat
ze doen en worden niet verplicht
om over hun situatie of problemen te praten.’
Dat gebeurt dan ook niet, stelt
Dom vast. ‘Zodra we op de bus
richting Merchtem zitten, lijken
Brussel en het leven daar te verdwijnen. In de zes jaar dat we met
Kodiel bezig zijn, heeft nog niemand op de boerderij om hulp gevraagd.’

