Verslagje infoavond Thuislozenboerderij KODIEL
Een vijftiental geïnteresseerden waren present voor de interessante uiteenzetting van de gepassioneerde
Hedwig Dom over Albatros, De Schutting en - hier op onze gemeente- thuislozenboerderij Kodiel. Een der
aanwezigen, Marc Wouters was zo vriendelijk een verslagje te maken voor Kleine Raak. Zo worden ook zij
die er niet waren nog even herinnerd aan dit initiatief. Bedankt

Verslag Kodiel (en ... iedereen werd even stil)
Kodiel is een organisatie, die instaat voor de thuislozen onder ons.
De gastspreker vertelde tal van anekdotes, waardoor ik zelf een andere visie gekregen heb over mensen.
Vroeger dacht ik dat het de mensen hun fout was dat ze in de marginaliteit kwamen.
Maar nu zijn mijn ogen open gegaan ... Het is vaak niet hun eigen fout of schuld.
Het kan iedereen overkomen besef ik nu.
Er is een verschil tussen daklozen en thuislozen.
Daklozen zijn mensen 'zonder dak', zonder een huis.
Thuislozen zijn mensen 'zonder thuis'. Ze hebben niet de evidentie om naar huis te gaan. Geen TV die
vanzelfsprekend is, geen GSM, geen warme huiselijke sfeer, ...
Gelukkig bestaat Kodiel!
Kodiel is een organisatie die instaat voor deze thuislozen. Ze vangt de thuislozen op, en zorgt ervoor
dat deze mensen uit onze maatschappij een nieuwe kans krijgen, een nieuw begin.
Deze organisatie werkt met behulp van dieren (paarden, geiten, ezels, hangbuikzwijnen, konijnen, ... )
of plantenverzorging (o.a. de bessentuin) dat deze mensen hun weg opnieuw vinden in onze
maatschappij. Dat ze een tweede kans krijgen.
Ze krijgen voor het eerst het gevoel in hun leven dat ze aanvaard worden, dat ze iets kunnen.
Ze mogen zichzelf zijn, zonder eisen, zonder voordelen, zonder normen.
Ze komen met plezier eens een dagje helpen op de boerderij, de dieren verzorgen,
of brood bakken, ... weg uit de stad, weg uit Brussel.
Wij wensen de organisatie nog veel succes in hun verdere doen en laten. Langs deze weg willen wij de
gastspreker nog eens oprecht bedanken voor de komst, en wensen hem nog veel moed en
doorzettingsvermogen, om deze zwaksten te helpen, want zij verdienen het.
(mw)
ook nog te weten:
Hedwig legde uit hoe het is om ook financieel een en ander te beridderen. Voor de renovatie van het
bijeenkomst café (ex café Tuinbouw, Molenbaan), konden ze rekenen op financiële steun van de
Nationale Loterij (zoals op de site van Kodiel vermeld). Kodiel bestaat ook bij de gratie van andere
sponsors (elk jaar opnieuw te zoeken ... ). Kodiel doet ook elk jaar een wijn- en olijfolieverkoop om hun
kas wat te spijzen, en van de actie van vorig jaar zijn er nog flessen wijn te bekomen. Zie hiervoor
informatie op de volgende bladzijde.
Misschien een idee voor ieder van ons om hiervan eens wat te bestellen? 't ls voor een goed doel !

