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Groenten- en fruitliefhebbers 
gaan smullen van deze site! In 
de rubriek ‘Tips van de Dag’ ont-
dek je weetjes over de groente 
of het fruit naar jouw keuze, van 
aardbei tot zuurkool. Verder kan 
je per groente zoeken naar re-
cepten: handig wanneer je nog 
wat in huis hebt liggen, maar 
niet goed weet hoe het klaar te 
maken. Ten slotte kunnen koks 
met een passie voor groenten of 
fruit via de site hun eigen lek-
kere en gezonde recept door-
sturen voor een kookwedstrijd. 
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Stuur het sleutelwoord van deze puzzel naar Visie, Puz-
zel 154, Postbus 20, 1031 Brussel. Doe dit vóór 14 decem-
ber 2009. Uit de juiste inzendingen worden tien winnaars 
geloot. Ze worden bekendgemaakt in Puzzel 156. Graag 
postzegel bijvoegen ter waarde van 0,59 euro (niet vast-
kleven a.u.b.). Naam en adres vermelden. Vergeet niet 
je voorkeur aan te duiden. 

Volgende boeken te winnen 
(onderstreep je voorkeur)

•  Omgaan met druk
•  Poorten van Atlantis – Patrick Lagrou (jeugdboek)
•  Nieuwe wokrecepten – Piet Huysentruyt
•  Schaduw van het kruis – Jan Leyers
•  Mannen die vrouwen haten – Stieg Larsson

Oplossing puzzel 152

behagen

Winnaars puzzel 152

Godelieve Aerts, Leopoldsburg; C. Werbrouck, Loppem; 
Hendrik Dokter, Merksem; Cécile Van der Sypt, Wachte-
beke; Jan Vleeshouwers, Drongen; Norbert Van de Moor-
tele, Torhout; Mariette Valkenaers, Rotselaar; Tieneke 
Vansteenbrugge, Deerlijk; Elke Bruyninckx, Tienen; 
Therese Pinceel, Merkem. 
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consulteren elkaar en proberen de lo-
kale gezondheidsproblemen op te 
lossen, met de middelen die ze heb-
ben. Zo kunnen ze infosessies orga-
niseren over diabetes of verzorging 
van kinderen. Maar ze kunnen ook 
besluiten zelf een apotheek op te 
richten of een dokter aan stellen”, legt 
Malin uit. 

Geen open handen meer
“Roemenen maken een grote evolu-
tie door. Oorspronkelijk investeer-
den Belgische dorpen in gebouwen, 

StandPUNTen
We hebben een punt en dat mag 
je letterlijk nemen: ACW pakt uit 
met een gloednieuwe nieuwsbrief 
StandPUNTen. 
StandPUNTen bundelt de krachten 
van de oude nieuwsbrieven Kant-
lijn (Onderwijs), Rondom (Ruimte-
lijke Ordening) en ZorgSaam (Zorg) 
maar wordt verstevigd met domei-
nen zoals asiel & migratie, begro-
ting, cultuur, enz. 
Ook benieuwd naar de standpun-
ten van ACW, en niet ingeschre-
ven voor Kantlijn, Rondom of 
ZorgSaam? 
Schrijf je dan in via www.acw.be.

Govaka reizen
Kerstbedevaart Lourdes
Vier Kerstmis in Lourdes, van 23 
tot 27 december 2009, vanaf 529 
euro p.p. (treinreis per TGV, vol-
pension en reis- en pastorale be-
geleiding inbegrepen).

Groepsreis Malta
Van 15 tot 22 maart 2010, vanaf 
559 euro p.p. (vluchten, halfpen-
sion en reisbegeleiding inbegr.).

Info: Govaka
Lakensestraat, 1000 Brussel
Tel. 02 210 88 90
www.govaka.be
Lic. A5417

'Toekomst in eigen handen'

Maar zo voor de hand liggend is het 
niet om sociale organisaties op te 
bouwen in Roemenië. “Ten tijde van 
het communisme hadden we ook vrij-
willigerswerk, maar dat werd gedaan 
door ‘Chinese’ vrijwilligers. Met de 
val van het communisme verdwenen 
ook alle sociale organisaties. Mensen 
wilden niet langer georganiseerd 
zijn.Maar de gevolgen lieten zich snel 
raden: iedereen leeft alleen, er is heel 
veel stilte en eenzaamheid. Gelukkig 
verandert dit. Mensen komen samen 
want ze zien noden en ze geloven dat 
ze die zelf kunnen oplossen. Dit zijn 
allemaal losse initiatieven. Wij pro-
beren met onze organisatie mensen 
een structuur te geven, zodat ze ver-
der een sociaal netwerk kunnen uit-
bouwen.”, vertelt Ramona. 

Met eigen middelen
“Onze organisatie is een Belgisch-
Roemeense samenwerking. Heel wat 
dorpen uit België adopteerden een 
Roemeens dorp. Vanuit die samen-
werking ontstond FDAAM, met sa-
menwerking met LCM, de Vlaamse 
overheid, de provincie Limburg en 
Vlaams-Brabant. We bouwen een lo-
kale gezondheidsraad uit in de dor-
pen die ons contacteren. Die raad be-
staat uit mensen die verantwoorde-
lijk zijn voor de gezondheid van de 
inwoners: dokter, burgemeester, so-
ciale organisaties, Kerk… Die mensen 

“Je kan je niet voorstellen wat het is om vrij te zijn. Om je leven 
en dat van je omgeving in handen te kunnen nemen en te kunnen 
verbeteren. De kansen liggen voor het grijpen, dat geeft een 
ontzettende energie.” Ramona Sinca en Malin Sofrone wonen en 
werken in Roemenië. Beiden werken ze voor de organisatie 
FDAAM, die probeert het middenveld in Roemenië uit te bouwen. 

kleding, voedsel. Roemenen stonden 
met de handen open, en de Belgen 
stopten geld in de handen. Maar eens 
het geld op, stonden we opnieuw met 
open handen. Nu zeggen de Roe-
meense dorpen: we willen niet meer 
dat jullie ons nog voedsel en kleding 
geven. We willen groeien, onze ont-
wikkeling zelf in handen nemen, en 
daar kunnen jullie ons bij helpen. 
Mensen hier hebben nooit gedacht of 
geloofd dat ze zelf iets konden. Jullie 
zien kansen en bronnen bij ons, al-
leen zien we die zelf niet. Die moes-
ten ons getoond worden. De uitbouw 
van sociale organisaties is zo’n bron”, 
betoogt Ramona. 

Wat we doen
“Met een lokale gezondheidsraad is 
een programma opgezet om de kin-
deren te leren hun tanden te poetsen. 

154

Roemeense kinderen leren hun tanden te poetsen op school.

Roemenen werken aan sociaal netwerk

visie
Zaterdag 05.12 .2009

Loop storm 
voor het klimaat
14u - Luxemburgplein - Brussel
www.klimaatcoalitie.be
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“Het klimaatprobleem treft de meest kwetsbaren. Droogte 
en voedselschaarste, overstromingen laten zich vooral 
voelen in landen in het Zuiden, die niet de middelen hebben 
om zich te beschermen. Het klimaatprobleem wordt het 
sociaal probleem van de 21ste eeuw.” ACW-voorzitter Jan 
Renders roept mee op om zaterdag 5 december in Brussel 
storm te lopen voor het klimaat.

Veel mensen zijn bang voor hun job, meer dan voor het 
klimaat. Waarom moeten ze wakker liggen van dat laatste?
Jan Renders: “Dat mensen vandaag wakker liggen van hun job, is perfect 
te begrijpen. Als we onze economie overeind willen houden, zullen we 
net groener moeten produceren en spaarzamer omspringen met energie. 
Op termijn is dat voor bedrijven veel rendabeler dan vast te houden aan 
energiebronnen als aardolie, die in de toekomst alleen maar schaarser 
en duurder gaan worden.
Overigens is het ook goedkoper om de opwarming van de aarde te voor-
komen dan dat we ons moeten beschermen tegen de 
gevolgen ervan. De econoom Nicolas Stern becijferde 
dat de strijd tegen de opwarming ongeveer 1 % van onze 
welvaart zal kosten. Niets doen zal ons 5 tot 20 % kos-
ten. Hoe sneller en doortastender we in actie schieten, 
hoe minder het ons dus zal kosten.”

Je noemt het klimaatprobleem een sociaal 
probleem. Waarom?
Jan Renders: “Net zij die het meest kwetsbaar en het 
minst verantwoordelijk zijn voor de opwarming, drei-
gen het grootste slachtoffer te worden. Dat is dubbel 
onrechtvaardig. We kunnen trouwens zelf veel doen om 
de opwarming tegen te houden. Huizen isoleren, over-
schakelen op groene energie, groene wagens gebruiken 
of, beter nog, de fiets nemen in plaats van achter je 
stuur te kruipen.
Dubbele beglazing, dakisolatie, een groene wagen. Het is goed voor het 
klimaat en goed voor je portemonnee. Het zijn echter vaak mensen met 
een laag inkomen die in de slechtst geïsoleerde huizen wonen en niet de 
middelen hebben om daarin te investeren.
Om al die redenen is het klimaatprobleem vooral een sociaal probleem. 
Ik zou zelfs zeggen het sociaal probleem van de 21ste eeuw.”

Sommige mensen hebben het gevoel dat ze als enkeling niet 
veel verschil kunnen maken. De opwarming van de aarde 
lijkt een gigantische uitdaging.
Jan Renders: “Dat is het ook. We kunnen als individu echter heel veel 
doen. Niet alleen kun je besparen op energie of overschakelen op groe-
ne energie. Als we als consument kiezen voor milieuvriendelijke produc-
ten - van een energiezuinige koelkast over ecologische schoonmaakpro-
ducten tot recycleerbare verpakkingen – zullen we bedrijven over de 
streep trekken. Je merkt nu al dat steeds meer producenten op de trein 
van groene producten springen. Onze invloed als consument kan moei-
lijk overschat worden.”

Maandag start de klimaattop in Kopenhagen, de opvolger 
van Kyoto. Waarom is die zo belangrijk?
Jan Renders: “Kyoto was een succes omdat het verdrag het milieubewust-
zijn in heel de wereld aangescherpt heeft. Nu moeten we verder durven 
gaan. Als Europa de richting niet aangeeft, zullen landen als de VS, Chi-
na of de nieuwe groeilanden evenmin hun nek uitsteken. Wij verwachten 
van Europa dat het het voortouw neemt in nieuwe, ambitieuze doelstel-
lingen om de CO2-uitstoot terug te dringen en dat onze Belgische politici 
dat met vuur verdedigen.”

Peter Heirman

Loop storm voor het klimaat!
In aanloop naar de klimaattop in Kopenhagen organiseert de Kli-
maatcoalitie, waartoe ook het ACW behoort, een massamanifes-
tatie. De coalitie vraagt dat de politici nieuwe, ambitieuze maat-
regelen afspreken om de uitstoot van broeikasgassen in de 
industrielanden tegen 2020 met 25 tot 40 % en tegen 2050 met 
80 tot 95 % te verminderen.
Kom op 5 december om 14 uur naar Brussel (Luxemburgplein, 
vlakbij Luxemburg-station) en loop mee storm voor het klimaat.

Klimaatprobleem 
is sociaal probleem 
van de 21ste eeuw

Jan Renders, 
voorzitter ACW
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'Toekomst in eigen handen'

Die kinderen, de leerkrachten en de 
ouders waren enthousiast, maar toch 
poetsten de kinderen hun tanden 
niet. Wat blijkt? Er is geen water op 
school. Met de gezondheidsraad zijn 
we naar de burgemeester gestapt en 
die heeft er nu voor gezorgd dat de 
waterleiding loopt tot aan de school. 
Dit is een voorbeeld van hoe we het 
middenveld proberen uit te bouwen, 
een organisatie die de belangen van 
de burgers verdedigt tegenover de 
school, de politiek, het gemeente
bestuur”, vervolgt Malin.

Hier blijven
“Jonge mensen en professionelen 
trekken uit de dorpen weg, naar ste
den maar nog liever naar het buiten
land, omdat ze in Roemenië geen toe
komst zien. Ook voor mij lonkt het 
buitenland”, bekent Malin. “Maar 
toch blijf ik hier. Omdat we zelf onze 
samenleving moeten opbouwen en 
ervoor zorgen dat mensen hier wel 
een toekomst vinden. Met onze orga
nisatie doen we dat. We proberen bij
voorbeeld dokters een inkomen te ga
randeren zodat ze in de dorpen kun
nen blijven. “ 

Samen voor sociaal Europa
“Alleen doordat er in onze landen een 
middenveld groeit, krijgen we een so
ciaal Europa. Door dat middenveld 
kunnen we op onze regeringen ook 
druk uitoefenen voor een sociaal be
leid. Maar daarvoor hebben we jullie 
steun nodig. Help ons Roemenië te 
veranderen, en we worden jullie ac
tieve partner in een sociaal Europa. 
Jullie kunnen ons helpen door jullie 
ervaring met ons te delen. Dan ver
liezen we minder tijd door fouten te 
maken. Tegelijk geeft jullie ervaring 
ons ook hoop. Het vooruitzicht dat 
we onze problemen zelf kunnen op

lossen, omdat jullie dat ook mee
maakten, sterkt ons.
Die steun hoeft niet voor niets. Want 
in ruil word je door onze contacten, 
door onze context te zien, zelf ook rij
ker”, overtuigt Ramona.

Geen pannenkoekenverkoop 
mogelijk
“Het verschil tussen Belgen en Roe
menen? Roemenen zijn soms meer 
egoïstisch, ze zijn nogal op zichzelf 
gesteld. De overheid erkent geen so
ciale organisaties. Wie zich als vrij
williger inzet, wordt als een gek be
keken. Wanneer er in België een pro
bleem is, dan pakken jullie dat 
meteen aan. Bij ons moet je eerst een 
hele bureaucratie door om de simpel
ste dingen te kunnen veranderen. 
Dat duurt zo lang. In Roemenië kan 
je bijvoorbeeld nooit een pannenkoe
kenverkoop organiseren om geld  
in het laatje te krijgen. Dat is zelfs 
illegaal. Je hebt als vereniging voor 
een pannenkoekenverkoop een 
boekhouder nodig, en je moet belas
tingen betalen op de inkomsten. Doe 
je een actie, dan wil de overheid alles 
weten. Waarom doe je dit? Wie zit er 
allemaal achter? Het wantrouwen is 
zo groot”, zegt Malin.

Iedereen doet mee
“Ik was een jonge vrijwilliger, en ik 
dacht dat alleen jongeren enthousi
ast konden zijn om hun land te ver
anderen. Maar nu zie ik ook vijftigers 
en zestigers mee nadenken over op
lossingen. Zij hebben het communis
me volledig meegemaakt. Toch gelo
ven ze nu in zichzelf om het leven 
aan te pakken. Dat vind ik schitte
rend om te zien gebeuren.” De ogen 
van Ramona gloeien van optimisme. 

Katrien Vandeveegaete

Ramona (l.) en Malin (r.): "Een pannenkoekenverkoop organiseren als 
vereniging is in Roemenië illegaal. Je hebt een boekhouder nodig en je 
moet belastingen betalen op de inkomsten."
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