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Appels en citroenen

'Appels en citroenen' wil een vaste rubriek worden in de nieuwsbrief van De
Vuurbloem.
Tijdens een korte periode worden elementen geplukt uit de media en eventueel
voorzien van een beperkte verduidelijking. Ze worden zonder oordeel of
interpretatie naast elkaar gezet. De ‘werkelijkheidswaarde’ ervan wordt niet
gecontroleerd. Evenmin wil de keuze van de ‘uittreksels’ een politiek label of een
links/rechts/centrum-etiket krijgen. Wel wil ik/De Vuurbloem jou uitnodigen om ze
te laten bezinken, om vast te stellen welke gedachten ze bij jou doen opkomen, om
te voelen welke emoties ze creëren. Eventueel kan je een stille wens formuleren die
een bijdrage kan zijn aan Evenwaardigheid tussen mensen.
Je kan je gedachten,

emoties,

wensen in

een mailtje

zenden

aan

info@devuurbloem.be.
Wat De Vuurbloem er mee aanvangt, staat nog niet vast. We zien wel. Ook
daarrond is elke suggestie welkom: cocreatie?
Op maandag 20 januari 2014, blue monday, hoor ik in het radionieuws van 13u twee
verschillende berichten die met centen en waardering te maken hebben.
Een medewerker-verzorgende van Familiehulp is om dringende redenen ontslagen
omdat een dame haar ongeveer 112.000€ uit haar erfenis heeft toegewezen en dit
legaat door de zorgverstrekker is aanvaard. De thuisverzorger van Familiehulp is
echter gebonden door een strikte ethische code in het arbeidsreglement: het
aanvaarden van een legaat van een patiënt leidt tot onmiddellijk ontslag. Over de
uitzonderlijke competenties van deze zorgverstrekker wordt geen melding gemaakt.
Het minimumloon voor een zorgverstrekker met een arbeidscontract ligt rond de
1.500 € op maandbasis of om en bij de 20.000 € op jaarbasis.
Drie directieleden van de restbank Dexia zouden een loonsverhoging krijgen tot een
nieuwe verloning van 450.000 € per jaar op basis van de specifieke competenties
die van hen verwacht worden. Een beduidende loonsverhoging van ongeveer 30%.
De lezer zal zich de DEXIA-restbank voorstellen als de restbank die gedeeltelijk in
Franse en Belgische 'handen' is na de afsplitsing van Belfius in 2012. Het
oorspronkelijke Dexia was ten tijde van de financiële crisis in zware moeilijkheden
terechtgekomen. Er kon slechts een volledige 'meltdown' voorkomen worden door
een essentiële financiële tegemoetkoming van de Belgische staat, zegge Belgische
belastingbetaler. Immers, onder andere daardoor, steeg de staatsschuld weer boven
de 100% van het BNP en werden België en zijn financiële toestand bijzonder door

het
Europese
besparingsoog
in
focus
gehouden.
Alle
bijkomende
besparingsmaatregelen die naderhand door de overheden werden uitgevaardigd, zij
het staat of stad, hebben een link met dit financieel débacle.
En even later, in de Standaard van dinsdag 21 januari 2014: de 85 rijkste mensen
zijn even rijk als de 3,5 miljard armsten.
In de Standaard van woensdag 22 januari 2014: de paus vraagt Davosgangers die
deelnemen aan het World Economic Forum om rijkdom in te zetten voor de
mensheid.
'Zakendoen is een roeping. Een nobele roeping, tenminste als de betrokkenen zich
uitgedaagd weten door de grotere betekenis van het leven. Deze vrouwen en
mannen maken de goederen van deze wereld bereikbaar voor allen. Ik vraag jullie te
verzekeren dat de mensheid gediend wordt door rijkdom en er niet door geleid
wordt. Het vraagt om beslissingen, mechanismen en processen die gericht zijn op
een betere verdeling van de welvaart, de creatie van bronnen van werkgelegenheid
en een integrale opwaardering van de armen. Dat overstijgt de simpele
welvaartsmentaliteit.'
Etienne

Een gedicht van een gedetineerde over een
Vuurbloemmedewerkster
Vuurbloem Ginette
Liefdadig…
Het werk dat je verricht.
Het klinkt heel aardig,
toch omschrijft dit alles heel licht.
Je bent zo bijzonder,
zo menslievend.
Een echt wonder,
alles behalve gebiedend.
Je leert me communiceren,
op een zeer vredige manier.
Iets wat iedereen kan leren.
Jij, je bent mijn ankerlier.

Je haalt mij uit de diepe put,
Door mezelf gegraven.
Ik sta niet langer voor schut,
Door mezelf beter te behagen.
Mijn dank is dan ook oprecht,
oprecht en sterk als staal.
Ook Hans heeft het gezegd,
Jij bent een prinses in ons levensverhaal.
Uit de gedichtenbundel ‘Gevangen verlangen’ van Christoph Corthals.
‘Gevangen’: Omdat het geschreven is vanuit een gevangen bestaan dat verlangt
naar liefde, naar tederheid, … en vooral naar vergeving. Vele verzen bestaan uit
opgekropte emoties en vastgeroest verdriet.
‘Verlangen’: Ook gedetineerden verlangen, wij zijn mensen. Mensen met een fout
verleden, maar die met besef, pijn, verdriet en hoop streven naaar een nieuwe kans
binnen de maatschappij (uit het voorwoord van het boek).

Ons traject 2014-2015: "Preventie en geweldloze
hantering van conflicten"
Tijdens dit traject van 6 zaterdagen zullen we:

- beter bewust worden hoe wrijvingen, ruzies, moeilijke relaties met anderen
ontstaan en zich ontwikkelen
- kennismaken met het Meerdere-mindere model en de geweldsmechanismen die
eruit voortvloeien
- het constructieve van de Evenwaardigheid leren kennen dat aan de basis ligt van
geweldloosheid en verbindende
relaties
- de inzichten en instrumenten ontdekken om het model van Evenwaardigheid in de
praktijk toe te passen
- ons beter bewust worden van onze eigen funderingen, dwz. onze gevoelens, onze
noden, onze gewoontes, onze
waarden, onze doelstellingen, enz., ze herkennen en erkennen
- oefenen in:
•
•
•
•
•

het overbrengen van onze funderingen - ook boosheid, verdriet, bezorgdheid,
angst – zonder de ander te kwetsen, te vernederen of onder druk te zetten
het beluisteren van de funderingen van anderen; deze respecteren en
aanvaarden zodat zij zich gehoord voelen, zonder onszelf kleiner te voelen
het bouwen aan vrijheid vanuit vertrouwen én verantwoordelijkheid binnen
relaties
omgaan met macht en met humor op een geweldloze wijze
waarden zoals respect, tolerantie, geduld en welwillendheid beter situeren en
ze leren concreet maken in het dagdagelijks leven

- oefenen om
•
•
•

ons in relaties evenwaardig op te stellen en te gedragen
conflicten te vermijden door op een opbouwende manier om te gaan met
verschillende standpunten
constructief om te gaan met meningsverschillen en conflicten.

Praktische informatie:
Het traject loopt over 6 zaterdagen, die afwisselend in Mechelen en in Deinze
doorgaan op volgende data: 11 oktober 2014 (Mechelen), 15 november 2014
(Deinze), 13 december 2014 (Mechelen), 17 januari 2015 (Deinze), 7 februari 2015
(Mechelen) en 7 maart 2015 (Deinze), telkens van 9u30-17u00.
Prijs per deelnemer: 450,- €.
Begeleiding:
Pat Patfoort, auteur van onder andere ‘Verdediging zonder aanval. De kracht van de
geweldloosheid.’, reeds 40 jaar actief rond preventie, geweldloze hantering en
transformatie van conflicten.

De Vuurbloem steunen
Vzw De Vuurbloem neemt de optie om verder
• het MmE-model (Meerdere-mindere-Evenwaardigheidsmodel) meer te verspreiden
• mensen te ondersteunen die ervoor kiezen om op een geweldloze manier met

conflicten om te gaan.
Daartoe heeft vzw De Vuurbloem nood aan steun.
Je kan de werking van De Vuurbloem op verschillende manieren ondersteunen:
- Je wordt lid van De Vuurbloem. Hiervoor betaal je 10 € op rekeningnummer BE98
0012 1629 2393.
- Je wordt sponsor van De Vuurbloem. Hiervoor kan je een eigen bedrag dat groter
is dan 10 € overschrijven op rekeningnummer BE98 0012 1629 2393. Voor minimaal
25 € ben je steunend lid, vanaf 50 € ben je erelid.
- Je wordt een ‘verdeelpunt’ van ons netwerk voor de verdeling van onze folders.
Laat ons dan weten of je tenminste 20 folders van De Vuurbloem wil verspreiden (in
je bibliotheek, in jouw cultureel centrum, op je school, op je werk, in je winkel,
enz.). Je bezorgt ons je adres (op info@devuurbloem.be) en dan sturen we je zo
vlug mogelijk het pakje te verspreiden folders op.
- Je kent iemand die graag op de hoogte wil gebracht worden van onze activiteiten,
of die graag deze Nieuwsbrief zou willen ontvangen. Je geeft ons dan zijn of haar
adres, zodat we het in onze mailinglijst kunnen opnemen.
Aan onze trouwe leden willen we vragen om deze nieuwsbrief te
beschouwen als een uitnodiging om het lidgeld voor 2014 van 10 € te willen
overschrijven op rekeningnummer BE98 0012 1629 2393.

Agenda najaar 2014
•

Za 4-10-2014

•

Za 11-10-2014

•

Ma 13-10-2014

•

Za 8-11-2014

•

Za 6-12-2014

•

Ma 8-12-2014

Start tweedaagse verdieping na een traject van De Vuurbloem
Start traject ‘Preventie en geweldloze hantering van conflicten’
Praatforum, in Brugge, 19.30u -22.00u.

Dag ‘Preventie en geweldloze hantering van conflicten in relaties tussen
Mechelen, 9.30u -17.00u
Dag ‘Preventie en geweldloze hantering van conflicten in de opvoeding’,
17.00u.
Praatforum, in Brugge, 19.30u -22.00u.

Voor meer informatie: zie www.devuurbloem.be

In naam van ons hele Vuurbloemteam wens ik je een heel fijne zomer toe!
Pat Patfoort
Voorzitster en trainster
Werkten mee aan deze Nieuwsbrief: Etienne, Jean, Malik, Marie-Jeanne, Marleen,
Mayke, Melike, Noore, Pat, Paul.
Vormgeving: Malik Weyns
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