Linxuit

DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VOOR VRIJWILLIGERS VAN LINX+
MAART 2021

TIP

POD CASTS

Linx+ in
Leopoldsburg
Jules Rühl,
dierenbeschermer

Afdelingsnieuws p.4 · Anders Bekeken p.9 · Ons vrijwilligersplatform p.12

Linxuit • MAART 2021
COLOFON
Driemaandelijks magazine
voor vrijwilligers van Linx+ vzw.
2021 • jaargang 1 • nummer 1
Werkten mee aan dit nummer
Carla Verdingh
Christijn Terlingen
Dorien Deloof
Els Rits
Hendrik Braet
Karen Dick
Marc Bonte
Marc Spruyt
Rudi De Rechter
Sabrina Meijs
Sandra Temmerman

www.linxplus.be

www.linxplus.be/nieuwsbrief

www.facebook.com/linxplus

www.instagram.com/linxplus
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 dit magazine 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.
Verantwoordelijke uitgever
Caroline Copers,
Hoogstraat 42, 1000 Brussel

Foto op de omslag
De brug over het kanaal HerentalsBochelt uit de Kempen Anders Bekeken
rondrit.
© NADIA MARKET/LINX+

2

SANDRA ZEGT…
We zijn er bijna…
Althans zo voelt het toch. Er hangt al lente
in de bomen, de vogels fluiten al wat vroeger en onze hond is alweer in de rui. Kunnen
we de deuren al volledig opengooien? Vast
nog niet maar we houden ze al op een kier
en laten alvast wat zonlicht binnen.
Ook voor de Linx+ nieuwsbrief was het tijd
om wat frisse wind toe te laten. We kregen
wel vaker de opmerking dat het veel te veel
tekst was en te weinig foto’s. En dat terwijl we met
onze verschillende fotografieprojecten, Anders
Bekeken-aanbod en andere activiteiten, over
zoveel sprekende beelden beschikken. Dat het nog
steeds een papieren boekje voor onze vrijwilligers
zou worden, daar moesten we niet lang over nadenken. Dat er dan ook telkens uitgebreid ruimte
moest komen om die vrijwilligers aan het woord
te laten, mooie activiteiten in de verf te zetten en
tips voor dat engagement te brengen? Uiteraard.
Met een diepteverhaal over waarom we zijn wie we
zijn, en wat dat ook vandaag nog betekent? Absoluut. En een uitgebreide kijk op het Linx+ aanbod,
aangevuld met zorgvuldig geselecteerde tips voor
je vrije tijd daarbovenop? Wat had je anders van
ons verwacht? Is er dan veel veranderd? Toch wel:
een nieuwe naam, meer ruimte voor foto’s en een
dynamischere vormgeving. En, omdat we nog
steeds veel te veel te vertellen hebben, doen we
dat vanaf nu in vier extra pagina’s per nummer.
Veel leesplezier!
¢ P.S.: Naast dit nieuwe magazine lanceren we
tegelijkertijd een nieuw digitaal e-zine, exclusief voor vrijwilligers van Linx+. Zo kunnen we je
via e-mail nog korter op de bal informeren, over
nieuwe maatregelen of over nuttige tips voor je
afdelingswerking.
Inschrijven doe je via ons vrijwilligersplatform:
www.linxplus.be/vrijwilligersplatform.

AFDELING IN DE KIJKER

Linx+ Leopoldsburg
In gesprek met Martine Houtmeyers en Lutgarde Geenen.
Het begin
Linx+ Leopoldsburg is opgestart onder de naam werklozenwerking Leopoldsburg.
Wanneer de groep precies opstartte, weten we niet exact, maar
het moet ergens in de jaren 1980
geweest zijn. Want Martine werd
voorzitter in 1989 – nadat de eerste voorzitter ermee stopte. Een
paar jaar later kwam Lutgarde het
team versterken.
In de beginjaren bestonden
onze activiteiten uit infonamiddagen over de werkloosheidsreglementering, solliciteren en vacatures bekijken.
We vonden het onze plicht om
de mensen te helpen op sociaal
gebied, hen informatie te bezorgen en hen de juiste weg te wijzen
rond werkloosheid.

De toekomst
Na meer dan 30 jaar zijn we nog
steeds fier dat we onze activiteiten een sociale uitstraling kunnen geven en mensen uit hun isolement kunnen halen.
Na de coronatijd zullen we onze
mensen weer met open armen
ken-wandelingen zijn daar een ontvangen. Wat de toekomst ons
mooi voorbeeld van. De zoektoch- gaat brengen is verder een groot
ten met de kleinkinderen is een vraagteken: onze leden hebben al
belevenis voor jong en oud, een een gezegende leeftijd en onaanrader voor iedereen!
danks de moeite die we doen,
krijgen we er geen nieuwe jonge
mensen bij.
Verder willen we onze Limburgse vrijwilligersondersteuner Carla bedanken voor de goede samenwerking en de steun die ze
ons geeft.

“De zoektochten met
de kleinkinderen zijn
een aanrader voor
iedereen!” *

* Je vindt die zoektochten op onze
website www.linxplus.be.

Het verloop
Naarmate het bestuur en de
deelnemers ouder werden, veranderden onze thema’s: van
EHBO naar pensioenen, uitvaartverzekeringen enz.
We maakten dan de overgang
van
werklozenwerking
naar
Linx+. Het grootste aantal van
onze mensen was ondertussen
niet meer werkloos, velen zaten
op pensioenleeftijd.
Ondertussen zijn onze infonamiddagen overgegaan naar hobbynamiddagen, met af en toe een
uitstap op de agenda. Die uitstappen proberen we zo laagdrempelig mogelijk te houden: geen te
dure uitstappen. De Anders Beke-
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Bedankt, Linx+ vrijwilligers!

woordje. Het werd letterlijk en figuurlijk gesmaakt.
Ook door Oxfam die deze steun goed kon gebruiken. Hou het veilig en WE’LL MEET AGAIN!”

Van 27 februari tot 7 maart 2021 was het de
Week van de vrijwilliger. Een initiatief van het
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Met Linx+
Limburgse Keversclub (LKc) verrast
maakten we onze dankbaarheid aan al onze vrijmet pre-Valentijnsetentje
willigers – jullie dus J – al kenbaar via onze web4 “Bedankt voor de lekkere schotels! We hebsite en op onze sociale media Facebook en Instagram. Maar ook in dit magazine herhalen we het
ben er van genoten en tot in betere tijden!” Onze
nog eens graag: Bedankt, Linx+ vrijwilligers! Het
Diepenbeekse afdeling LKc oogstte lof met zijn
was geen gemakkelijke periode door de coronacri- lekkere kaas-, vlees- en fruitschotels. Die waren
sis. Maar de lucht klaart weer op, weldra steken de als pre-Valentijnsetentje op bestelling corona
eerste bloemen hun kopjes weer
proof verkrijgbaar. Voorzitter
uit boven de aarde. En ook wij
Jo Missotten: “2020 leek een
“Maar we bleven wel met
laten ons hoofd niet hangen!
jaar te worden vol liefde, vriendschap en gezellig samenzijn.
onze leden in contact,
Oost-Vlaanderen debatteert
Maar het werd een jaar vol slecht
met een leuk kaartje of
over vrouwen(s)t(r)ijd
nieuws, verdriet en eenzaamheid.
een mailtje…”
2 Fysieke debatten organiseDaarom wilden we 2021 posiren kan nog steeds niet, gelukkig
tief beginnen. We organiseerden
Johan van de Casteele
biedt online een oplossing. Linx+
een drive-in met kaas-, vlees- en
Oost-Vlaanderen organiseerde
fruitschotels. Zo konden onze
op donderdag 25 maart 2021 zo’n
leden en sympathisanten 13
februari – de avond voor Valentijn – coronaproof
online debat over het thema “Vrouwenmet de eigen gezinsbubbel gezellig samenzijn. 98
(s)t(r)ijd”. Debby Burssens, Katrien De Gryse en
kaas-, 56 vlees- en 27 fruitschoteltjes gingen zo
Magda De Meyer bespraken er de impact van
over de toog en we ontvingen heel wat positieve
corona op genderongelijkheid. Ze wierpen ook een
reacties.”
blik op de toekomst naar een andere maatschappij waar zorg centraal staat. Het voordeel van zo’n
online gesprek is dat je het niet alleen live kan vol- Linx+ Genk wandelt coronaveilig
1

gen via de computer, maar nadien kan bekijken als
je er niet bij kon zijn. Je vindt de opname van het
debat op www.linxplus.be.
CC Brugge B verrast met lekkere chocolade
Net als bij onze andere Linx+ afdelingen moest
ook CCBB zijn volledige programma vorig jaar
schrappen. Een bezoek aan de overzichtstentoonstelling van fotograaf Stephan Vanfleteren
in het Antwerpse FOMU in februari vorig jaar was
de laatste activiteit die ze organiseerden. “Maar
we bleven wel met onze leden in contact, met
een leuk kaartje of een mailtje,” vertelt bestuurslid Johan van de Casteele. “En tijdens de jaarwisseling bezorgden we al onze leden en sponsors een leuke attentie, namelijk een lekker stukje
Oxfam-chocolade. We voegden er nog een flyer
met onze sponsors aan toe en een bemoedigend
3
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Corona doet rare dingen met de mensen. Linx+
Genk, een heel actieve afdeling, wilde niet bij de
pakken blijven zitten en blijft ervoor gaan. Letterlijk, want elke week gaan ze wandelen. In
kleine groepjes uiteraard: meestal vormen ze
twee groepjes van vier personen. Alles gebeurt
coronaveilig op 1,5m van mekaar. Ook op een
zedige manier: meisjes en jongens op 1,5km van
mekaar J Elke wandeling wordt afgesloten met
een “corona bestrijdend” smeermiddel. We hopen
op een succesvolle tweede helft van 2021!
5

1

4

3

4

Vrouwen S tr ijd

vu Katrien Neyt Vrijdagmarkt 9 9000 Gent

PANEL

MODERATOR

MATILDE
DE COOMAN

DEBBY
BURSSENS
KATRIEN
DEGRYSE
MAGDA
DE MEYER

Online gesprek over genderongelijkheid en de impact van corona
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Jules Rühl
Vader dierenbescherming was ook socialist
Dierenliefhebbers dragen hem op handen, maar ook in de sociale
strijd stond hij op het voorplan. Waarom onze landgenoot Jules
Rühl een plaatsje verdient in onze sociale geschiedenis.
Wees niet verbaasd als u nog nooit van Jules Rühl (1864-1936) hebt
gehoord. Toch staat er een standbeeld van die man in Anderlecht.
Hij prijkt er niet alleen. Naast hem zit een hond. Rühl buigt er zich
zorgzaam overheen en aait over zijn kop. Rühl was een dierenvriend. Meer nog: de wet op de dierenbescherming kwam er dankzij
hem. Maar Rühl kwam niet enkel op voor de dieren. Hij was ook
bevriend met de slachters van Kuregem. Wreedheid de wereld
uithelpen was zijn levenslange missie.
Wie was Jules Rühl?
Jules Rühl wordt in 1864 in Verviers (Wallonië) geboren. Hij
heeft een Duitse vader en een Belgische moeder. Zijn familie behoort tot de bourgeoisie: rijk geworden in de wolindustrie, waarvan Verviers eind 19de eeuw het
centrum is. Rühl studeert af als
dokter in de natuurwetenschappen. Op een dag ziet hij hoe een
voerman een paard op straat
zwaar mishandelt. De erg empathische Rühl is daar zo van ondersteboven dat hij zijn academische
carrière vaarwel zegt en zich volledig aan een betere dierenbescherming gaat wijden.
Volgens Rühl moeten mensen
empathie en medelijden tonen
met alle levens rondom hen, en
alle levende wezens verdienen
het om met menselijkheid behandeld te worden. Een missie die hij
tot aan zijn dood zal vervullen.
Beschermer van de dieren
In zijn woonplaats Verviers
richt hij de ‘Maatschappij jegens
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Wreedheid tegen de Dieren’ op. Hij
geeft ook een tijdschriftje uit, met
de veelzeggende titel ‘Onze Beste
Vrienden’, waarin hij zijn denkbeelden uiteenzet en dat hij – voor
die tijd – massaal verspreidt.
Een eerste grote verwezenlijking is de oprichting van het eerste dierenasiel in België: Veeweyde in Brussel (1908). Hier worden
baasjes gezocht voor de zwerfhonden die er opvang krijgen.
Rühl helpt ook bij de opstart van
het dierenasiel in Gent. (Bij zijn
dood in 1936 laat Rühl heel zijn
fortuin na aan Veeweyde. Het gebouw van het Anderlechtse dieren
asiel is naar hem genoemd. In
Vlaanderen heeft Veeweyde ook
een asiel in Ravels bij Turnhout.)
Een historische doorbraak gebeurt in 1929 wanneer het parlement de allereerste dierenbeschermingswet aanneemt. De
wettekst is door Rühl geschreven
en komt er na meer dan 30 jaar
lobbywerk.

Beschermer van de arbeiders
Rühl vindt het vanzelfsprekend
dat dierenbeschermers niet zwijgen over menselijk leed. Want als
dierenbeschermers consequent
willen zijn in het beschermen van
de zwakken, zo redeneert hij, dan
moeten ze ook opkomen voor een
betere bescherming van de arbeiders. Vooral de arbeiders die met
dieren werken krijgen zijn aandacht. De slachthuismedewerkers
bijvoorbeeld ziet hij als mensen
die geen andere keuze hebben dan
dergelijk gevaarlijk en afstotelijk
werk te doen. Hun slechte morele
en materiële toestand zijn volgens
Rühl een directe aanleiding voor
het dierenleed in de slachthuizen.
Doordat ze zelf zo onmenselijk behandeld worden, reageren ze hun
frustraties af op dieren.
Zolang de arbeiders in de slachthuizen niet beter worden behandeld, kan ook de behandeling van
dieren er niet op verbeteren,
meent Rühl. Een verzachting van
de zeden zou empathie en menselijkheid tegenover alle levende
wezens met zich meebrengen.
Dierenbescherming is dus gelinkt aan de arbeiderskwestie: zowel arbeiders als dieren zijn het
slachtoffer van een systematische
onderdrukking. Jules Rühl: “Wat
is in essentie de bescherming van
dieren? Het is niets anders dan de
bescherming van de zwakken tegen de sterken, van de onderdrukten tegen de onderdrukker,
van de arbeider tegen de misbruik makende werkgever.”

Dierenrechten, bedacht door
een socialist
Rühl is sterk beïnvloed door de
Engelse Humanitarian League, de
eerste dierenrechtenorganisatie
ter wereld, die campagne voert
tegen het doden van dieren als
sport (tijdens de jacht). Die organisatie is in 1891 opgericht door
Henry Stephens Salt (1851-1939).
Net zoals Rühl noemt Salt zichzelf
een socialist. Salt introduceert als
eerste de term dierenrechten. Hij
doet dat in 1892 in zijn boek ‘Animals’ Rights: considered in relation
to social progress’. Voor Salt verdienen alle levende wezens het om
met menselijkheid behandeld te
worden. Humanitaire denkers
hebben een brede visie op rechtvaardigheid en onderdrukking.
Ze zetten zich systematisch in tegen alle soorten wreedheden
Het standbeeld van Jules Rühl in het Astridpark in Anderlecht
door mensen gepleegd, zowel
Vriend van de slachters
ben voor het lot van de slachters wreedheden tegen andere menIn 1946 – tien jaar na zijn dood – noch voor de dierenbescherming. sen als wreedheden tegen dieren.
krijgt Jules Rühl een standbeeld
Bron: Historica Lise Foket schreef haar
Socialist
in het Anderlechtse Astrid Park.
afstudeerscriptie aan de Universiteit
Rühl is ook een aanhanger van
Opmerkelijk: de slachters van KuGent over Jules Rühl. Wij putten er
dankbaar deze informatie uit. De
regem zamelen mee geld in voor het socialisme. Hij ijvert voor een
volledige
scriptie kan je nalezen op
dat monument. Het feit dat Rühl sociale wetgeving die kinderen
www.scriptiebank.be.
tot de rijke bourgeoisie behoort, beschermt, alsook voor sociale
maar toch kiest voor het pad van wetten die de morele en materiëactivisme, levert hem veel sympa- le situatie van de arbeidersklasse
Speur je mee? Weet jij ook
thieën op. Rühl zoekt de slachters verbeteren. “De dierenkwestie
een standbeeld waar een
wekelijks op in de slachthuizen. ligt in het verlengde van de sociaonverwachts sociaal verhaal
Zo kan hij hen humane slachtme- le kwestie,” zo zegt hij vaak.
achter schuilt? Signaleer het
Hij stelt zijn hoop in socialistithodes tonen om dieren een snelons! Wie weet lees je er meer
le en pijnloze dood te geven. Die sche partijen – “de verdedigers
over in een volgende Linx+
aanpak werkt. Volgens Rühl zijn van de zwakken” – ook als bondmagazine of nemen we het
de slachters slecht opgeleid, en genoot voor de dierenbescherop in een nieuwe wandeldat verwijt hij niet aan de slach- ming. In zijn handleiding voor
route. Met ons ‘Anders-Beters zelf maar aan de directeurs dierenbeschermers (1905) zegt
keken’-project zijn we convan de slachthuizen. Zij zijn ver- hij dat de socialistische partij de
stant op zoek naar nieuwe
antwoordelijk voor de zware om- enige is die zich al positief voor
invalshoeken om de sociale
standigheden waarin slachters de dierenbescherming heeft uitgeschiedenis zichtbaar te
moeten werken. Hij klaagt de lan- gesproken – in tegenstelling tot
maken.
ge werkuren aan en de hardheid de christendemocraten en de livan hun beroep. Rühl verwijt de beralen, die volgens Rühl nooit
directeurs geen interesse te heb- enige interesse hebben getoond.
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6 podcasts met Grote Maatschappelijke Waarde
Luister jij al naar podcasts? Podcasts zijn audio-opnames die je
op je smartphone of computer kan beluisteren, waar en wanneer
je maar wil. Het leuke aan podcasts is: iedereen kan ze maken.
Je hoeft geen groot mediabedrijf te zijn. Een goeie micro en een
kilootje inspiratie volstaan. Podcasts heb je dan ook in allerlei
soorten en gewichten. Van de grootste lulkoek tot de schoonste
verhalen. Wij selecteerden zes podcasts van (en voor) wereldverbeteraars – zoals wij allemaal een beetje zijn, dus…
FOScast

MO* Q&A

De
socialistische
MO* is het gekende
ngo FOS startte onlangs met FOStijdschrift voor moncast. Het thema ‘seksisme op het
diaal nieuws. In de
werk’ mocht de spits afbijten. MO* podcast krijgen bijzondere
Niet toevallig een thema waar- mensen de kans hun verhaal te
rond FOS campagne voert. Ver- doen over urgente onderwerpen,
wacht je alvast aan een grensver- voorbij de waan van de dag. Van
leggende kijk. Experte Hildegard Rudi Vranckx over Anne Van LanVan Hove en FOS-medewerker cker tot Dalila Hermans, om maar
David Verstockt geven een ant- enkele namen te noemen.
woord op de vraag waarom sek- www.mo.be/podcast
sisme net nu wereldwijd op de
SAMPOL Sessies
agenda staat.
www.fos.ngo/nieuws/foscastHet sociaal-demoseksisme-op-het-werk
cratische politieke
maandblad ‘SamenMetalcast
leving & Politiek’ (SAMPOL) kan
De eerste en (voor je niet enkel lezen, maar ook bezover we weten) ook luisteren. Letterlijk dan, want dat
enige ABVV-centrale met een ei- is wat er in de SAMPOL Sessies
gen podcast is ABVV-Metaal. gebeurt: iemand leest een tekst
Onze vrienden metallo’s pakken voor die in het tijdschrift werd gehet meteen groots aan met een publiceerd. Handig voor wie geen
breed scala aan zowel syndicale tijd heeft om te lezen, maar wel
strijdverhalen, bv. over de Boel- om te luisteren.
werf in Temse, als ruimere maat- www.sampol.be/podcast
schappelijke vraagstukken, zoals
bv. over de klimaatopwarming.
www.abvvmetaal.be/metalcast
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Timmerwerkt
Bij Timmerwerkt
vzw worden er
meubels gemaakt
en tegelijk aan de toekomst getimmerd. Nieuwkomers doen er
werkervaring op. De podcast
brengt portretten van hen. Het is
ook het relaas van een paar ondernemers die op een dag een
wild plan opvatten: keukenkasten en badkamermeubels maken
en tegelijk bouwen aan een warme samenleving.
www.timmerwerkt.be/podcast
ZIGO
Afkorting van: ‘Zwijgen is geen optie’.
Een absolute aanrader voor wie houdt van een goed
gesprek. Want dat is waar ZIGO in
uitblinkt: oprechte gesprekken
met bewonderenswaardige mensen over de belangrijkste vragen
van deze tijd. Elke week opnieuw
geëngageerde, gepassioneerde
en inspirerende wereldverbeteraars achter de microfoon.
www.zwijgenisgeenoptie.be

Waar vind je podcasts? Je
kan podcasts op verschillende platformen beluisteren,
zoals:
× castbox.fm
× podcasts.apple.com
× podcasts.google.com
× radiopublic.com
× soundcloud.com
× spotify.com
× stitcher.com

PROJECTNIEUWS

Anders Bekeken
We zitten niet stil terwijl we wachten
Onze gegidste Anders Bekeken-wandelingen kunnen voorlopig nog steeds niet doorgaan.
Daarom presenteren we ons aanbod op drie alternatieve manieren: via wandelboekjes op
onze website, via audiotours op izi.travel en (nieuw!) via GPS-tours op RouteYou. Zo kan je
er in je eentje of met een klein groepje op uit, met respect voor de coronaregels. Je vindt het volledige aanbod op onze website www.linxplus.be. Hieronder enkele voorsmaakjes.
Nieuwe audiotour: Oostende Anders Bekeken
Vissersgezinnen leefden vaak in schrijnende
omstandigheden. Het zou tot na de Eerste Wereldoorlog duren voor er enige verbetering kwam.
Tijdens de oorlog waren veel gezinnen naar
Engeland gevlucht. De bekende schipper Arseen
Blondé was één van hen. In Engeland leerden ze
niet alleen nieuwe technieken kennen, maar zagen
ze ook de vakbondswerking van dichtbij. Toen ze
in 1920 terugkeerden naar Oostende was er net
een staking aan de gang bij de lokale vissers.
Blondé sloot zich meteen aan. Samen met
enkele andere ging hij naar de Gentse socialist
Edward Anseele met een plan. Op 1 oktober 1921
werd de ‘Oostendsche Reederij’ gesticht. Die kreeg
al snel de bijnaam ‘De Rode Vloot’ omwille van de
socialistische achtergrond. De Rode Vloot was de
eerste maatschappij die de werknemers tegen arbeidsrisico’s verzekerde, een hoger loon uitbetaalde en een opleiding voor de bemanning aanbood.
De rederij bleef 30 jaar bestaan en stelde meer
dan 300 vissers tewerk.
¢ Dit is maar één van de verhalen die je te weten
komt in onze Anders Bekeken wandeling door
Oostende. Van het wandelboekje werd nu ook
een audiotour gemaakt. Schrijfster, leerkracht en
muzikante Katia Van Cauwenberghe sprak de
tekst in en zorgde daarbij voor de nodige Oostendse fleur. Je vindt de link naar deze audiotour
op onze website www.linxplus.be.
Nieuwe wandelzoektocht:
Mechelen Anders Bekeken
Wist je dat Mechelen in de jaren 1800-1900
bekend was voor zijn meubelmakerij? Met de opkomst van de stoelmakerij nam ook het vlechten
en biezen van stoelen een grote uitbreiding. Dat
vlechten en biezen werd uitsluitend uitgeoefend
door vrouwen en meestal aan huis. Eerst werd
het stro geweekt in het Dijlewater, daarna werd

erop geklopt met een platte hamer op de arduinen boord langs de Dijle, om het te vermalsen en
buigzaam te maken.
Meestal werden deze arbeidsters onderbetaald.
Zij werkten aan een stukloon en moesten zelf
de biezen en het stro aankopen. De aankopen
gebeurden bij gespecialiseerde handelaars die een
monopoliepositie hadden verworven: concurrentie
was uitgesloten.
¢ Onze nieuwe wandelzoektocht loodst je doorheen het oude centrum van Mechelen. Anders
dan de klassieke toeristische wandelingen maak
je kennis met de wereld van kleine Mechelaars,
waarvan er enkele zelfs bekende kunstenaars en
componisten werden. Je kan het boekje downloaden of bestellen via www.linxplus.be.
Nieuwe GPS-routes doorheen de Kempen
Twee van onze langere routes vind je voortaan
op het gratis platform RouteYou (geschikt voor
auto, motor of dappere fietsers):
¢ De Kempen Anders Bekeken: 129 km langs Olen,
Geel, Mol, Gompel, Wezel, Balen, Postel, Arendonk, Baarle, Turnhout, Lichtaart...
¢ Zuider-Kempen Anders Bekeken: 99 km langs
Mechelen, Walem, Koningshooikt, Berlaar,
Gestel, Averbode, Scherpenheuvel-Zichem en
Werchter…
Korting voor onze vrijwilligers Vanaf dit jaar
zijn onze papieren wandelboekjes niet meer
gratis. De cultuursector kreeg heel wat besparingen te slikken en ook met Linx+ dragen
we daarvan de gevolgen. Met spijt in het hart
zijn we genoodzaakt een kleine bijdrage in de
onkosten te vragen (€ 5 per papieren boekje; de
digitale versies, die je kan downloaden via onze
website, blijven wel gratis). Als Linx+ vrijwilliger
krijg je gratis verzending.
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Fotografie
Nieuwe wedstrijd Bewogen
Fotografen

All-In: Fotoproject met
Breedbeeld gestart

Tot 20 mei kan je beelden insturen voor onze 4de Grote Prijs
Sociale Fotografie. We zoeken
fotowerk, zowel reportage als
conceptueel.

Bonanza! Dat riepen mijnwerkers verrukt uit wanneer ze een
goudader ontdekten. Hun geluk
kon niet op. Bonanza (Spaans:
voorspoed) is een synoniem
voor meevaller of buitenkansje.

In Antwerpen gingen Linx+ en
Breedbeeld van start met het
eerste praktijkproject van All-in.
Dat project onderzoekt hoe foto
en film kunnen bijdragen tot
ontmoeting, zelfexpressie en
inclusie.

Het onderwerp is vrij, maar
moet passen binnen de sociale fotografie. We zoeken fotograaf-antropologen die een onderzoek
doen naar alle mogelijke gedragingen,
samenlevingsvormen,
expressies, subculturen binnen
onze, maar ook in andere samenlevingen. Want we zijn er van
overtuigd dat wat mensen verbindt sterker is dan wat mensen
uit elkaar drijft.
De zeven winnaars kunnen
deelnemen aan een expo tijdens
de Gentse feesten (16-25 juli).
Voor de hoofdwinnaar is er bovendien een mooie geldprijs.
Deelnemen kan door een coherente reeks van 10 beelden te sturen naar hendrik.braet@linxplus.
be, samen met een CV en een motivatie, en dit nog tot 20 mei.
Wedstrijdreglement op
www.linxplus.be.
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Het grote geluk is tegenwoordig
wat minder makkelijk te vinden.
Toch sluimert er her en der een
klein gelukje.
Zoals een middagpauze met je
snoet in de zon… De hond die een
vreugdesprong maakt in het
park… Eindelijk je recept voor
die taart goed krijgen… Een zelfgekweekt kerstomaatje in je slaa
tje gooien... Een nieuwe wandelbuddy ontmoeten... Een geweldig
meezingmoment beleven met de
autoradio... Te laat op het perron
aankomen en dan merken dat je
trein vertraging heeft... Dicht tegen elkaar kruipen op een koude
lenteavond…
Tussen al het gewoel om ons
heen staan we even stil bij de kleine dingen die het leven glans geven. Waar maakt jouw hart een
vreugdesprongetje van? Foto’s inzenden kan van 1 mei tot 31 juli.
Meer info en wedstrijdreglement:
www.linxplus.be. Avanti!

© BREEDBEELD

Nieuwe wedstrijd Grote Prijs
Sociale Fotografie

Voor dit eerste project gingen
de enthousiaste leden van onze
Antwerpse Linx+-afdeling het
werklozencomité aan de slag. De
uitdaging: op een artistieke manier uiting geven aan het persoonlijke en gemeenschappelijke
verhaal van hun engagement in
het comité. De thema’s en ideeën
komen van de deelnemers zelf.
Ze kozen ervoor om te werken
rond positieve verhalen over creativiteit en solidariteit in deze crisisperiode.
Tijdens twee bijeenkomsten
zochten ze inspiratie voor het
vertellen van dit soort positieve
verhalen en leerden ze het beste
uit hun smartphonecamera te halen. Het zonnige lenteweer liet
toe om te oefenen op het Flamingoplein, aan de ingang van de
Antwerpse Zoo.

NIEUW PROJECT

Stiel: wij zijn de makers
Met ons nieuwe project STIEL brengt Linx+ de komende maanden een stijlvolle ode aan de arbeid,
een warm eerbetoon aan het vakmanschap. STIEL presenteert persoonlijke verhalen, organiseert
workshops, neemt je mee door de geschiedenis en legt processen bloot.
De mens als maker
Met Anders Bekeken hebben we al een project
dat terugblikt op de sociale geschiedenis, STIEL
voegt daar een nieuwe dimensie aan toe: die van de
mens als maker. Want de echte schepper van
welvaart en rijkdom is de arbeidersklasse.
We beperken arbeid, stiel en vakmanschap niet
tot economische waarde, maar gaan op zoek naar
de mens achter en in het product. De fierheid van
de maker staat voorop. We werken aan een
democratisch proces waar vakkennis toegankelijk
is, onderzoek laagdrempelig en passie gedeeld
wordt. Met focus op kleinschalige mens-tot-mens

stiel
TERZIJDE

wij zijn
de makers

processen helpen we alternatieven voor de
economische ratrace zichtbaar te maken. We
koesteren en bewaren, onderzoeken en delen,
openen het debat, gaan samen aan de slag en
timmeren aan een duurzame toekomst.
Over heel Vlaanderen zal Linx+ de komende
maanden verschillende deeltrajecten uitwerken die
elk een ander onderdeel belichten. Zo geven we
een brede kijk op wat vakmanschap vandaag kan
betekenen. Momenteel zijn we dit project nog
volop aan het voorbereiden. Je verneemt er in een
volgende nieuwsbrief meer over.
Oproep: vakmannen en -vrouwen gezocht
Ben (of was) jij beoefenaar van een bepaalde stiel? Kan je gepassioneerd vertellen over
jouw vakmanschap (m/v), van juwelenmakers
over 3D printende uitvinders tot stukadoors...?
Of ken je zo iemand in je omgeving? Heb je
nog een bijzonder voorwerp op zolder liggen?
Dan ben jij misschien de man of vrouw die we
zoeken. We willen 10 portretten maken van
stielmannen en -vrouwen in woord, beeld en
geluid. Alle tips zijn welkom. Meld ze ons via je
vrijwilligersondersteuner.

Frankrijk voert repair-score in

Paul Verbraekenlezing

Sinds 1 januari 2021 is het in Frankrijk verplicht
om op wasmachines, grasmachines, laptops, TV’s
en smartphones met een score aan te geven hoe
makkelijk ze te repareren zijn. Op termijn
moeten alle elektrische toestellen op de Franse
markt zo’n label krijgen. Zo kunnen klanten de
toestellen vergelijken op hun repareerbaarheid.
Deze repair-score is er geen vrijblijvend label,
maar een verplichte maatregel. Bij ons pleit
Repair&Share ervoor om zo’n repair-score ook in
België snel in te voeren. Laat ons gebruik maken
van het voorbereidende werk in Frankrijk, het
Franse systeem overnemen en snel starten! Met
Linx+ zijn we partner van de campagne voor het
recht op repareren. Je kan de oproep mee
onderschrijven op www.repairshare.be.

“Laten we ons massaal bemoeien met de economie. Want
waarvoor dient economie? Voor het goede leven, toch.” Die
opvallende oproep deed Sarah De Boeck op 27 februari
tijdens de 16de Paul Verbraekenlezing. Een event dat we
met Linx+ ondersteunen. De tekst van die lezing werd
zoals gebruikelijk te boek gesteld. Bestellen (€12,50) kan
rechtstreeks bij de uitgever: www.aspeditions.be.
Sarah De Boeck is directeur van het Brussels gewestelijk
planningsbureau Perspective. Ze is doctor in de interdisciplinaire wetenschappen (stedelijke planning, economische geografie en stedelijke economische ontwikkeling)
en lid van het Foundational Economy Collective. Op de
website van het politieke maandblad Samenleving &
Politiek (SAMPOL) kan je een interessant interview met
haar lezen: www.sampol.be.
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VRIJWILLIGERSPLATFORM

Onze online handleiding voor vrijwilligers
We kondigden het al eerder aan, en eindelijk
is het zover: ons Vrijwilligersplatform is klaar.
Dat is een onderdeel op onze website dat enkel
toegankelijk is voor jou als Linx+-vrijwilliger.
Via dit platform stellen we permanent informatie ter beschikking
die nuttig is voor je afdelingswerk. Zoek je documenten over onze
verzekeringen? Wil je weten wat je vrijwilligersondersteuner voor
je kan doen? Of heb je het logo van Linx+ nodig? Op al dergelijke
praktische zaken vind je een antwoord.
In deze nieuwsbrief presenteren we telkens één smaakmaker.
Voor meer: surf naar www.linxplus.be/vrijwilligersplatform.
Tip van ons Vrijwilligersplatform:
een jaarprogramma samenstellen
Wanneer begin je eraan?
Een jaarprogramma voor
het volgende jaar opstellen doe je best meteen na de
zomervakantie.
Wat bespreek je?

TERZIJDE

Bekijk met het bestuur:
× Hoeveel activiteiten gaan we
volgend jaar zelf organiseren?
× Zijn er activiteiten waar we op
kunnen instappen, zonder veel
werk?

× Wanneer je alles bij elkaar
hebt begin je in te plannen in
een kalender.
× Neem steeds een kalender
waar feestdagen en school
vakanties op staan.
× Duid aan wanneer je zeker
niets in de agenda zet, zoals
Moederdag of Vaderdag.
× Bespreek wie wat opzoekt /
uitwerkt / een inlichting opvraagt, zodat iedereen er bij
betrokken is.
Voorbeeld kalender

× Hoe vaak gaan we vergaderen (maandelijks, om de twee
maanden, of voor elke activiteit apart)?
× Welke activiteiten hebben
we al gedaan en kunnen we
opnieuw organiseren?
× Welke activiteiten hadden
succes / veel deelnemers?
× Wat trekt mensen aan – laagdrempelige activiteiten – jongeren…

De Federatie voor sociaal-cultureel werk (waarvan Linx+ lid is)
maakte een INSPIRATIEKIT voor lokale verenigingen in tijden van
corona. Je vindt er tips, goeie voorbeelden en handvaten om je
afdeling ook nu, in tijden waarin niet veel mag, toch nog levendig te
houden. www.defederatie.org
Vormingsorganisatie Avansa (de nieuwe naam van Vormingplus)
lanceerde dan weer een OPROEP naar lokale besturen om het
lokaal verenigingsleven tijdens en na corona zo goed mogelijk te
ondersteunen. Het initiatief komt van de Kempense afdeling, maar
is ruimer bruikbaar. www.versterkverenigingen.be
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Maak je jaarkalender

× Januari: Nieuwjaarsdrink voor
bestuur (start nieuw werkjaar)
en vergadering
× Februari: uitfeest met/of
tentoonstelling
× Maart: vergadering / Bedrijfsbezoek
× April: vergadering / Dag
uitstap
× Mei: 1 mei – vergadering
× Juni: Deelname aan de Linx+
Trefdag – Anders Bekeken
wandeling
× Juli: Verlof
× Augustus: Bezoek brouwerij
× September: vergadering /
Filmavond
× Oktober: vergadering
× November: Herfstwandeling /
zoektocht
× December: vergadering

