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Ik had het mij iets anders voorgesteld
Al iets meer dan een maand nu, ben ik 
coördinator van Linx+. En ik had mij mijn 
eerste weken iets anders voorgesteld. Ik 
had mij voorgenomen om intensief met 
het team te kunnen samenwerken, langs 
te gaan, ideeën uit te wisselen, plannen 
te maken en ook uit te rollen. Fabienne, 
onze nieuwe collega uit West-Vlaanderen 
te ontmoeten en gezellig samen aan 
de computer met een kop koffie en een 
koekje, de werking van Linx+ uit de doeken 
te doen. Onze vrijwilligers warm te maken 
voor het nieuwe beleidsplan maar ook te 
gaan luisteren naar ideeën van onderuit 
om te bekijken hoe de situatie aan de 
basis ligt en hoe we de theorie van dat 
beleidsplan ook lokaal uitgedragen krijgen. 
Terwijl ik de afgelopen weken af en toe 
vreesde dat mijn veel te volgepropte 
agenda mij niet genoeg ademruimte zou 
kunnen bieden laat staan mijn ambitieuze 
plannen zou toelaten, is die agenda nu 
helemaal leeg. Alle vergaderingen en 
overlegmomenten zijn afgelast. Uiteraard 
is het werk niet helemaal stilgevallen. Met 
het team werken we naarstig verder aan 
de verdere uitbouw van onze vereniging. 
Proberen we ook de dingen die al een 
tijdje in de schuif zijn blijven liggen op te 
halen, nu we daar bij wijze van spreken 
toch tijd voor hebben. Het lukt zelfs 
vrij aardig om nog met collega’s of de 
buitenwereld in contact te blijven. Met de 
laatste nieuwe technologische snufjes, 
hebben we daar geen excuses meer voor.  
En toch knaagt het…
Ons doel als sociaal-culturele vereniging 
is om mensen samen te brengen, 
gemeenschap te vormen, cultuur te 

beleven, onze stem te laten horen en van 
mekaar bij te leren. Uit ons kot te komen! 
En we waren dat ook allemaal van plan. 
Onze nieuwe website was al aardig gevuld 
met initiatieven waar we het beste van 
onszelf konden geven, van een boeiend 
Anders Bekeken aanbod tot een namiddag 
rond erfenisrecht, een bezoek aan het 
vernieuwde Gruuthusemuseum of de 
Linx+ Bewegingsdag in Boom. Allemaal 
activiteiten waar vele vrijwilligers en Linx+ 
collega’s zich hard voor hadden ingezet. 
Vandaag hebben we een ander doel: voor 
onszelf en voor mekaar zorgen. Door niet 
meer massaal samen of naar buiten te 
komen. Door thuis te blijven. Door daar 
onze wilde plannen voor de komende 
maanden alvast voor te bereiden. Mekaar 
op de hoogte te houden van hoe het 
met ons gaat maar ook te peilen naar 
de andere. Niet alleen naar dat kuchje 
maar vooral naar hoe mensen zich voelen 
nu er maar beperkte sociale interactie 
mogelijk is. Opnieuw is daar onze moderne 
technologie een deel van de oplossing 
maar niet voor iedereen. Denk net als 
deze nieuwsbrief in papier, stuur mekaar 
een brief, een kaartje, een gedicht, een 
foto, een zelfgemaakt stripverhaal,… 
Deel de mooie, grappige dingen, de 
moeilijke momenten en durf te vragen 
hoe het gaat met de andere. Ook dat is 
gemeenschapsvorming, ook dat is mensen 
samenbrengen, cultuur verspreiden en 
bijleren van mekaar. 

Zorg goed voor jezelf en de andere,  
Sandra Temmerman
Coördinator Linx+

DISCLAIMER Linx+ 
streeft ernaar om op een 
wettelijke en correcte 
manier om te gaan met 
jouw persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om je 
privacy te waarborgen en 
gaan daarom zorgvuldig 
om met de gegevens die 
we verzamelen over jouw 
persoon. Je ontvangt deze 
nieuwsbrief als abonnee uit 
ons adressenbestand. Indien 
je dit in de toekomst niet meer 
wenst, kan je ons hiervan 
schriftelijk op de hoogte 

stellen via info@linxplus.be 
of Linx+ tav Dorien Deloof 
Hoogstraat 42, 1000 Brussel.
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INTERVIEW

Ensemble en De Kringwinkel

Ensemble wil werkzoekende vrouwen helpen in hun zoektocht naar een gepaste job 
door hen loopbaanadvies én een gratis make-over aan te bieden in een Kringwinkel. 
Sandra Dondeyne, loopbaanconsulente bij het ABVV, startte in 2014 met dit Linx+ project 
in Vlaams-Brabant. Intussen weten ze ook in Antwerpen waar het project voor staat en 
loopt de rest van Vlaanderen warm om in te pikken. Tijd voor een goed gesprek tussen de 
kledingrekken. 

Waarom ben je met Ensemble gestart?
Sandra Dondeyne: In de gesprekken die 

ik heb als loopbaanconsulente stel ik vast 
dat langdurige werkloosheid vaak een ne-
gatief effect heeft op het zelfvertrouwen 
van mensen. Dat is problematisch want 
zelfvertrouwen is net essentieel tijdens 
een sollicitatie. Ensemble wil werkzoeken-
de vrouwen een extra steuntje geven zodat 
ze de beste versie van zichzelf kunnen zijn 
op hun volgende sollicitatiegesprek. De 
kracht van Ensemble zit in de combina-
tie van de styling én het loopbaanadvies. 
Als loopbaanconsulenten van het ABVV 
hebben we de expertise in huis om de job-
kansen van de deelneemsters te vergoten 
door te focussen op hun interesses en 
talenten en die te toetsen aan de huidige 
arbeidsmarkt.

Duurzaamheid staat centraal bij De 
Kringwinkel en bij Ensemble. Hebben 
jullie elkaar zo gevonden?  
Sandra Dondeyne: Tweedehands shop-

pen is budgetvriendelijk én milieuvriende-
lijk. Kledij in tweedehandswinkels is vaak 
in heel goede (nieuw)staat en kost maar 
een fractie van de originele prijs. Ik merk 
bij mijn cliënten dat ze het tweedehands-
circuit vaak niet kennen of er een beetje 

terughoudend tegenover staan. Ensemble 
laat hen zien dat ze ook uitstekende twee-
dehandse sollicitatiekledij kunnen vinden. 
Veel van de initiatieven in het tweede-
handscircuit, zoals freecycles, weggeef-
pleinen en Empty Shops zijn bovendien 
laagdrempelig en hebben een hoge sociale 
factor. Op die manier is de missie van het 
Ensemble project verfijnd naar drie pijlers: 
empowerment van de doelgroep, sensibi-
liseren om meer te kringen, te upcyclen 
omwille van de ecologische voordelen 
maar ook omwille van de budgetvriende-
lijke oplossing hiervan, ten slotte willen 
we eenvoudige en goedkope oplossingen 
aanbieden bij het stylen door bijvoorbeeld 
een basisstuk met verschillende andere 
kledingstukken te combineren tot verschil-
lende succesvolle outfits. 

Louise Vrints (De Kringwinkel): De 
Kringwinkel en Ensemble zetten inder-
daad beiden in op duurzaamheid. In de 
kledingrekken van de Kringwinkel vind 
je zeker geschikte en budgetvriendelijke 
sollicitatieoutfits. Je hoeft niet voor elke 
sollicitatie een nieuwe dure outfit aan 
te trekken, integendeel. Meer en meer 
mensen vinden de weg naar de Kringwin-
kels en tweedehandskleding behoort tot 
de  best verkopende producten in onze 
winkels.

WISTJEDAT

Je door 1 kg spullen te 
hergebruiken, je 1 kg CO2 kan 
besparen. Jaarlijks kringt de 
Vlaming 5,4 kg spullen. Wist je 
trouwens dat de Kringwinkel 
ook een online winkel heeft 
waar je op exclusieve spullen 
kan bieden? Dat kan dan 
ook weer vanuit je luie zetel: 
uwkringding.be  

© foto’s: Ake van der Velden 
Photography

Links: Het Ensemble team van de styling in Schoten.
Onder: Louise en Sandra klaar om er in te vliegen.
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Na een succesvolle editie in De Kringwinkel Abdijstraat op 7 februari, streek het En-
semble team op 28 februari neer in de Kringwinkel van Schoten. Een geweldig en pro-
fessioneel team van stylisten en een fotografe stonden klaar om 3 deelnemers een ma-
ke-over te geven. We vroegen aan deelnemers, stylistes en de fotografe waarom ze wilden 
deelnemen aan Ensemble. 

Marwa (deelneemster): Ik werk momen-
teel in de Kringwinkel in Schoten met een 
tijdelijk contract. Ik werk hier graag, de 
collega’s zijn heel vriendelijk en ik heb al 
veel geleerd. Binnenkort loopt mijn tijdelijk 
contract af en ga ik op zoek naar een nieu-
we job, liefst als verkoopster. Vandaag was 
een goede voorbereiding op die komende 
sollicitaties.

Peggy (deelneemster): Binnen enkele 
maanden moet ik ook op zoek naar een 
nieuwe job en tijdens een sollicitatie is de 
eerste indruk héél belangrijk. Uiteraard 
moet je ook vlot kunnen vertellen waarom 
je een job graag wil doen maar werkgevers 
kijken toch ook wel naar je voorkomen. 
Daarom ben ik heel blij met het advies dat 
ik vandaag gekregen heb van de stylistes. 
Als je er goed uitziet voel je je ook zelfze-
kerder.

Hanne De Meyer (haarstyliste): Als 
haarstyliste ben ik door drie verschillende 
mensen, onafhankelijk van elkaar, gecon-
tacteerd met de vraag of ik wou meedoen 
met Ensemble. Ik dacht dus: ‘dat is hier 
meant to be’. (lacht) Na het afronden 
van mijn opleiding is elke professione-
le ervaring natuurlijk heel welkom. De 
deelneemsters van Ensemble een leuke 
dag bezorgen én hen haarstyling advies 
op maat geven maakt deze ervaring extra 
leuk omdat ik deel kan uitmaken van een 
mooi én zinvol project.

Ake Van der Velden (fotografe): Mijn 
buurvrouw heeft mij gevraagd of ik wou 
meedoen met Ensemble, ze kende het 
project uit Leuven. Ze vroeg me of ik foto’s 
wou komen nemen tijdens de styling en zij 
mijn assistente mocht zijn op de set (lacht). 
Een beetje make-up, een leuk kapsel én 
een mooie foto geven vrouwen vaak terug 
meer zelfvertrouwen. Dat proces mee 
mogelijk maken, als deel van een heel 
warm en enthousiast team, doet mij enorm 
deugd en is prachtig om te zien.

Louise Vrints: De Kringwinkel is een 
maatwerkbedrijf en het is onze taak om 
onze werknemers klaar te stomen voor de 
reguliere arbeidsmarkt. We bieden onze 
werkneemsters met een tijdelijk contract 
de mogelijkheid om deel te nemen aan 
Ensemble. Op die manier willen we hen 
zelfverzekerder maken in het sollicitatie-
proces waar ze binnenkort voor staan. Als 
maatwerkbedrijf bieden we ook trajectbe-
geleiding aan aan al onze werknemers: ze 
kunnen hulp krijgen bij het maken van een 
CV of brief, we organiseren lessen Neder-
lands op de werkvloer en geven mensen 
de kans om hun talenten en vaardigheden 
verder te ontwikkelen.

Meer weten over dit 
project, de reportage van 
ATV zien of wil je zelf ook 
tips over leuk shoppen 
voor weinig geld, surf 
dan naar www.linxplus.
be/projecten/ensemble/

Rechts en boven: Amna en Peggy klaar voor een nieuwe job.
Linksonder: Visagiste Sanne aan het werk.
Rechtsonder: Hanne de haarstyliste met Peggy.
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Ensemble wordt 
gedragen door vele 
vrijwilligers zoals 
stylistes, visagistes, 
haarstylistes, een 
grafisch vormgeefster 
en fotografen,...  
Verder kan Ensemble 
rekenen op een duur-
zame samenwerking 
met De Kringwinkel Vi-
TeS in Vlaams-Brabant 
en de onvoorwaarde-
lijke steun van ABVV 
Vlaams-Brabant. Voor 
de Antwerpse edities 
werd samengewerkt 
met DKW Antwerpen 
en De Schoonheids-
school Antwerpen. 
Waarvoor een dikke 
dankjewel!

Marwa en Amna met één van hun Ensemble outfits. 

Peggy geeft een interview voor ATV. 



LINX+ NIEUWSBRIEF 2020-1 / JANUARI-FEBRUARI-MAART 5

Anders Bekeken
Met kant en klare stadswandelingen en fietstochten, serveert Linx+ je de geschiede-
nis van de gewone man en vrouw. Stap voor stap, omdat die geschiedenis compleet 
vergeten wordt. 

Met onze wandelingen gaan we voorbij 
aan het louter toeristische verhaal en ko-
men we tot wat voor Linx+ de essentie is: 
de emancipatie van de kleine man. Saaie 
tochten? Neen, absoluut niet. Architectuur, 
kunst én het culinaire doen we tegelijk in 
uw soep. 

Meer info en inschrijven zie www.linxplus.be of 
Dorien Deloof 02 289 01 80 en info@linxplus.be

Intussen werkt Linx+ aan de voorberei-
ding van een 2 uur durende wandeling in 
Damme. We brengen daarbij het verhaal 
van de haveninrichtingen in Gent en Ant-
werpen. Hoe Damme doorheen de eeuwen 
evolueerde en welke rol ze als poort tot 
de haven van Gent speelde, komen we te 

weten in deze boeiende tocht. Neem zeker 
(vrijblijvend) contact op indien je interesse 
hebt als groep of individuele deelnemer.

LINX+ AANBOD

You can’t cancel spring

Voor de derde keer op rij kan je meedingen naar de Grote Prijs 
Sociale Fotografie. Stuur een reeks van maximum 10 foto’s door 
naar hendrik.braet@linxplus.be. Deze oproep staat open voor alle 
fotografen.
Door de coronamaatregelen moeten we ‘in ons kot blijven’. Een fo-
tograaf stopt echter nooit. Stuur je foto’s door die je neemt gedu-
rende deze periode. Veel van de inzendingen zullen gepubliceerd 
worden op de Facebook pagina van Grote Prijs Sociale Fotografie. 
Een selectie van de inzendingen zal opgenomen worden op onze 
expo tijdens de Gentse Feesten. Mocht een fysieke expo nog niet 
mogelijk zijn dan maken we een wondermooie digitale expo aan, 
met een digitale opening en receptie.

Meer info en het volledige reglement vind je terug op onze website  
www.linxplus.be of op www.facebook.com/socialefotografie

La Fonderie in Molenbeek 

Geen Trefdag in 2020?
Ook had één of ander vi-
rus hier sowieso roet in 
het eten gegooid, we heb-
ben er dit jaar bewust voor 
gekozen om geen Trefdag 
te organiseren. Na de laat-
ste kleinschaligere editie in 
Diest voelden we aan dat we 
nood hebben aan een ver-
nieuwde formule. We wilden 

voor onszelf een rustpauze inlassen om te 
herbronnen, nieuwe ideeën op te doen en 
vooral geen virus maar wel de microbe te-
rug te pakken te krijgen. Volgend jaar kan 
je dus opnieuw op ons rekenen voor een 
Trefdag in een fris kleedje.  

Ideeën en suggesties zijn welkom. Laat van je 
horen via: info@linxplus.be 

© foto: Hendrik Braet
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LINX+ TIPS VOOR JE VRIJE TIJD BINNENSKAMERS

Vrije tijd binnenskamers!

Nu we allemaal worden genoodzaakt om binnen te blijven, hebben we ook nood aan een 
andere vorm van vrije tijd. We brengen jou alvast een paar gratis tips. Voor je het weet 
ben je weer helemaal klaar om over een paar weken aan de toog met je vers vergaarde 
kennis en ervaring te kunnen uitpakken.  

1. Zoek het niet te ver
Haal die kaartenboek boven en duik ook 
eens in de kast met gezelschapsspelle-
tjes. (Hoewel Monopoly niet de beste keu-
ze is wanneer je nog een paar weken met 
je gezin opgesloten zit.) Lees eindelijk dat 
boek dat al jaren stof ligt te vergaren op 
je nachtkastje. Nu we het over stof hebben, 
misschien tijd voor de grote schoonmaak? 
Of knoop eens een goed gesprek aan met 
je huisgenoten. Zolang je ver genoeg van 
elkaar blijft, is dit een ongeziene kans om 
bij te praten. 

2. Start de lenteschoonmaak met 
Marie Kondo
Marie Kondo is een Japanse opruimgoeroe 
die je, met haar speciale techniek in een 
paar dagen je hele huis laat opruimen. Ver-

zamel al je spullen per soort (boeken, kledij 
en schoenen, cd’s en dvd,…) in 1 ruimte en 
sorteer in 3 categorieën: bijhouden, weg-
geven (aan de Kringwinkel bijvoorbeeld), 
weggooien. Om dit proces te doorlopen 
moet je je bij elk item afvragen ‘Word ik hier 
blij van?’. Als dat niet zo is en je hebt het 
ook niet echt nodig, wordt het weggeven of 
weggooien afhankelijk of het item nog een 
tweede leven heeft. Je vindt op het internet 
vele filmpjes en instructies rond opvouw- 
en opruimtechnieken van Marie. 

3. Maak je eigen mondmasker
Haal je naaimachine en creativiteit boven 
en naai je eigen mondmasker. Op de web-
site maakjemondmasker.be vind je instruc-
ties en een naaipatroon om zelf aan de slag 
te gaan. 

4. Bezoek een museum op virtuele 
wijze
Via ‘Google Arts & Culture’ wandel je street-
view-gewijs door de collectie van meer 
dan 1200 musea over de hele wereld van 
het MAS in Antwerpen tot Machu Picchu 
in Peru. Je vindt er ook beeldmateriaal in 
hoge resolutie en ontdekt de zotste weetjes 
over je favoriete kunstenaar. 

5. Spits je oren en houd je handen 
vrij voor een podcast
Een podcast is een audiobestand dat je via 
smartphone, mp3-speler of computer kan 
beluisteren. Zo vind je via de websites van 
Klara en Radio 1, prachtige reeksen zoals 
‘De Bourgondiërs’ (jawel, je kan er ook naar 
luisteren), ‘café Boon’ over het leven en 
werk van Louis of de reeks ‘Grote Verwach-
tingen’ van Geert Mak als je wil weten wat 
Europa sinds 1999 heeft bezig gehouden. 
Via collectiefschik.com ontdek je het ver-
haal Elisa op zoek naar ‘Bob’ haar grote 
liefde, als die al echt heeft bestaan. Of het 
onwaarschijnlijke verhaal van ‘El Tarangu’, 
de doodgewaande coureur die Lucien Van 
Impe uitnodigde om op de muur van Ge-
raardsbergen mosselen te gaan eten. 

6. Laat je favoriete auteur in je oor 
fluisteren
Via de website www.radioboeken.be ontdek 
je meer dan 100 kortverhalen van bekende 
Vlaamse en Nederlandse auteurs van Ilja 
Leonard Pfeijffer tot Stefan Hertmans. De 
verhalen zijn overigens door de auteurs 
zelf ingelezen. Met een podcast of radio-
boek heb je de handen vrij en kan je huis-
houdelijke taken combineren met een goed 
verhaal maar je mag ook rustig in de zetel 
blijven zitten.

Wassily Kandinsky, 
online te bezichtigen 
in het Guggenheim

WIST JE DAT

Wassily Kandinsky de bekende 
schilder en Bauhaus master, 
klanken in kleuren en vormen 

“hoorde”? Andere mensen 
kunnen zelfs klanken proeven 
of ruiken. Dat heet ‘synaes-
thesia’. Veel van de schijnbaar 
achteloos gevormde composi-
ties van Wassily zijn eigenlijk 
muziekpartituren. 
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7. Anders lezen
Geef e-books een kans en download alvast 
een gratis exemplaar om in te schatten of 
dit jouw nieuwe leesgewoonte wordt. Voor 
je het weet is het iets voor jou en ontdek je 
je nieuwe favoriete auteur via het net. 

8. Word zelf wetenschapper
Met de ‘Universiteit van Vlaanderen’ kan je 
filmpjes bekijken van wetenschappers uit 
diverse disciplines die ingewikkelde mate-
rie helder verwoorden. Zo kom je te weten 

waarom mensen niet blauw zijn en of rode 
wijn nu echt gezond is. 
www.universiteitvanvlaanderen.be 

9. Zie ze vliegen
Ga aan het raam zitten en ontdek de vogels 
in je tuin. Met de eerste lentetemperaturen 
is er veel bedrijvigheid. Op de website van 
Natuurpunt www.natuurpunt.be ontdek je 
welke vogels er in je tuin te vinden zijn en 
kan je ook voor elke soort de zang opzoe-
ken. 

10. Kom uit uw kot?
Een slogan die al jaren onze website siert 
en hoewel het niet van Maggy mag, stellen 
we voor om toch af en toe een frisse neus 
te halen in de vrije natuur, blijf daarbij op 
voldoende afstand van elkaar, doe dit enkel 
met je gezin, in de buurt van je woning en 
zorg dat je boterhammen en genoeg papie-
ren zakdoeken bij je hebt. 
Ga in de tuin werken en zet ramen en deu-
ren elke dag een paar keer 15 minuten open 
om het binnen eens goed te laten waaien. 
Hang de was buiten op. Niet alleen beter 
voor het milieu maar uv-licht heeft ook een 
desinfecterende werking. 

Stefan Hertmans is te beluisteren 
op Radioboeken.be

Hang de was buiten op, dat is beter 
voor het milieu!

‘El Tarangu’, een beklijvende 
podcast van Collectief Schik
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AFDELINGSNIEUWS  

Oproep breiers en breiwol

Linx+ Deinze heeft een actieve breiclub 
die van restjes wol, mutsen sjaals, sok-
jes maakt voor premature baby’s en van 
stof kleedjes, slabbetjes, ... voor kinderen 
tot 14 jaar. De afgewerkte producten gaan 
naar Babynest, Ter Dries, de Voedselbank 
of soms zelfs naar projecten in Afrika. 

Haal je graag zelf de priemen boven? Neem 
contact op met Nadine 0478 30 12 09.

Heb jij nog stof ook handdoeken of wol liggen, 
breng ze dan (binnenkort) binnen bij ABVV 
Oost-Vlaanderen, afspreken via sabrina.meijs@
linxplus.be of via 052 259 285.

Nieuwjaarsfeest Senioren ABVV-regio Antwerpen 
Op 24 januari vond het 
jaarlijkse nieuwjaarsfeest 
van de Antwerpse seni-
oren plaats. Laura Lynn, 
Gene Thomas, Thomas Ju-
lian en natuurlijk het Show-
ballet Showcase gaven het 
beste van zichzelf. Tijdens 
de pauze waren er prachti-
ge prijzen te winnen met de 
tombola. Het was een gezel-
lige middag onder kamera-
den die het jaar feestelijk 
hebben ingezet!

Linx+ ’t Virveld ontbijt voor armoedebestrijding
’t Virveld uit Dilsen-Stokkem organiseer-
de een ontbijt in hotel Beau Séjour. Een 
jaarlijkse traditie waarvan de opbrengst 
steevast naar een goed doel gaat. Dit jaar 
schoven 160 deelnemers aan de ontbijt-
tafel wat goed was voor een cheque ter 
waarde van 500 euro. Dat bedrag ging naar 
de organisatie ‘Maasschakels’ die hiermee 
kinderen van minderbedeelde gezinnen 
of in kwetsbare situaties toch een mooie 
dag willen bezorgen. Een deel van het geld 
wordt ook besteed aan de geschenken die 
met Sinterklaas worden uitgedeeld aan ge-
zinnen uit Dilsen-Stokkem die het moeilijk 
hebben. 

WIST JE DAT

Toen Amedeo Modigliani gebo-
ren werd, de deurwaarder op 
de drempel stond om de inboe-
del van het gezin in beslag 
te nemen. Vader was een 
succesvol mijningenieur maar 
na de economische depressie 
van 1883 in Italië was het 
gezin bijna failliet. Omdat de 
wet toen voorschreef dat het 
bed van een zwangere vrouw 
niet in beslag mocht genomen 
worden, verzamelde het gezin 
alle kostbaarheden in het 
kraambed. Amedeo heeft dus 
met zijn geboorte zijn familie 
gered van bankroet. 


