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Getuigenis: omgaan met agressief gedrag op school

Dinsdagnamiddag, tijdens een gemeenschapsdienst*, had Santia (leerling van de school) een zwaar conflict met Alina, de
verantwoordelijke van het onderhoud. Ze had verbaal vrij agressief naar Alina uitgehaald.
In een gesprek dat ik (directeur van de school) met Santia had, vroeg ik haar wat ze van mij verwachtte dat ze zou
moeten doen: "Dat ik mijn excuses ga aanbieden aan Alina", was haar antwoord.
"Dit is juist wat ik jou nu ten stelligste wil afraden..., blijf maar een tijdje uit elkaars buurt... tot  je in je diepste binnenste

ervaart dat je kwaadheid tegenover Alina over is en je haar opnieuw kan respecteren en ... aan die oefening kan je op elk

moment beginnen".

Haar gezicht kwam recht, haar ogen keken me eerst onbegrijpend aan ... daarna zei ze: "Nu is het zeker het moment

niet, maar ik heb het begrepen meneer".

Vrijdagmiddag kom ik Alina tegen: "Directeur, wil

je  nu  wat  weten  ...  Santia  is  spontaan  bij  mij

gekomen. Ze hakkelde eerst wat en zei toen dat

ze  er  spijt  van  had  dat  ze  zo  agressief  was

geweest;  ze  heeft  intens  geweend en  me  zelfs

vastgenomen. Ik was er zelf niet goed van.  Ze wil

haar gedrag bijsturen".

"We hebben het toch ook al samen goed gehad

toen ik bij jou gemeenschapsdienst moest doen?",

vroeg Santia.
"Ja", zei Alina, "ik heb je trouwens toen al gezegd

dat ik wel graag heb dat jij me de klassen helpt

poetsen".

"Meende  je  dat  toen  echt,  mevrouw?"  vroeg
Santia.
"Ja, anders zeg ik dat niet", zei Alina.
"Kunnen  we  nu  weer  vrienden  zijn?",  vroeg
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Santia.
"Voor mij is dit nooit anders geweest", zei Alina,
"ik blijf niet uitglijden over een bananenschil ... en

er is geen been gebroken".

We hebben toch heel wat emotionele intelligentie op school.

Eca

*een gemeenschapsdienst in de school: jongeren krijgen de kans om na een misstap een ‘geste van herstel’ terug te doen

aan de school; dit kan o.a. bestaan in samenwerken met de verantwoordelijke van het onderhoud.

Beurzen beschikbaar om deel te nemen aan het traject 2016-2017

Met de steun van Lions Club Brugge kan dit jaar De Vuurbloem beurzen aanbieden aan wie graag aan ons traject
2016-2017 wil deelnemen, maar daar omwille van financiële redenen van zou afzien. Ben je geïnteresseerd, dan vragen
we je, ten laatste tegen vrijdag 23 september 2016, ons een motivatiemailtje te sturen, waarin je uitlegt waarom je graag
zo’n beurs zou krijgen, en hoeveel je denkt dat je voor het traject zou kunnen betalen. De standaardprijs voor het traject
is 490,-€.

Het thema van het traject 2016-2017 is '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 Antwerpen en Brugge doorgaan op volgende data: 15 oktober 2016
(Antwerpen), 12 november 2016 (Brugge), 10 december 2016 (Antwerpen), 14 januari 2017 (Brugge), 18 februari 2017
(Antwerpen) en 18 maart 2017 (Brugge), telkens van 9u30-17u00.

Onze rubriek 'Appels en citroenen'
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'Appels en citroenen' is een vaste rubriek in de Nieuwsbrief van De Vuurbloem.

We  willen  verschillende  berichten,  hoofdzakelijk  afkomstig  uit  de  media,  naast  elkaar  zetten  en  vragen  aan  de
bereidwillige lezer om er bedenkingen of acties rond te formuleren, bij voorkeur vanuit de 'Evenwaardigheidsgedachte'.

Je kan je gedachten, emoties, wensen in een mailtje zenden aan info@devuurbloem.be. 

Wat we met je inbreng doen, staat nog niet vast. Ook daarrond is elke suggestie welkom.

22 maart 2016

Brussel, ellende, on-menselijkheid, dood, vernieling, wraak, handicaps, trauma's, angst, machteloosheid, ..., a failed state,
stoere taal, opkuisen, ...

Het was verwacht. We wisten dat het er zat aan te komen. We wisten alleen niet wanneer.

Tussen Parijs en Brussel, tussen november en maart, was er veel. De terreur in Parijs en de verwijzingen naar België
deden zwaarwegende uitspraken ontstaan. Uitspraken die het gevoel konden geven ... met iedereen maar niet met ons.
Want wij zijn er, wij brengen militairen op straat, we doen huiszoekingen en pakken tijdig Verviers. We kuisen op wat
moet opgekuist worden. Ondertussen gooien we mee bommen op de nesten van de boosdoeners, van IS, overal waar we
mogen en gevraagd worden. Want IS, dit is de baarlijke duivel. Dood ermee!
In de marge ontstonden polemieken over radicalisering en de mogelijke oorzaken ervan. Zoals al een aantal jaren in ‘de
nieuwe cultuur’ was het vroegere bewind de oorzaak. Naïef, te weinig, te laat.

We zijn mei 2016.
Enkele onderliggende abcessen zijn opengebroken. De vrachtbehandelaars zijn in staking. De cipiers ook, regionaal.
We horen verhalen over de levenskwaliteit  van gevangenen in gevangenissen, onder  andere door de staking van de
cipiers. Als de cipiers niet staken en met toewijding hun zware job doen, lukt het, juist, nog net of net niet.
Het  zijn  mensen met hun inzet  die het  verschil  maken,  in  armtierige en  middeleeuwse infrastructuur  en  materiële
voorzieningen. Moesten we daarin dan meer investeren? Het gaat toch over ͚gestraften die zware misdaden pleegden! Ze
zijn niet beter waard ... in de ogen van enkelen? Van meer? Van politici? Van beleidsmakers?
In de marge was er ondertussen ook een bekvechten tussen de minister van inburgering en een partijvoorzitter. Voor de
ene krijgen alle belgen gelijke en voldoende kansen. De enen grijpen ze, de anderen niet. Wie ze niet grijpt, moet maar
de gevolgen dragen of ... heeft misschien wel nood aan een opstapje vanuit de context. Is dit een verschil tussen een
mechanistisch denken en een meer menselijke benadering. Ze moeten maar ... of ... de weg zoeken van moetivatie naar
motivatie! Zie ‘Vitamines voor groei’ van Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens.

Uit zoveel studies na de aanslagen van specialisten allerhande blijkt dat het niet alleen gaat over de objectieve kansen die
mensen hebben om zich te ontwikkelen, om te emanciperen, om een bijdrage te leveren aan welvaart en welzijn voor
zichzelf  en voor  anderen. Naast de rationele inventaris van alle mogelijkheden wordt duidelijk dat de gevoelens, de
emoties van erbij te horen, van aanvaard te worden, van als evenwaardig gewaardeerd te worden, van een rol te krijgen,
van een bijdrage te mogen leveren, de essentie uitmaken voor een verdiepte, inwendige verbondenheid met de buurt, de
school,  de  stad,  de  maatschappij  waarin  mensen  wonen  en  leven.  Ik  vermoed dat  deze  gevoelens  zelfs  genetisch
ingebakken worden en over generaties worden doorgegeven. Ook het  omgekeerde kan gelden... Of dit  nu al  of niet
wetenschappelijk  bewijsbaar  is, is dit  een  appél  aan  het  belang van de sfeer, de cultuur  die een  gemeenschap, een
maatschappij  uitademt, bewust  en  evengoed onbewust. Steeds meer  is er  literatuur  over  de bepalende invloed van
onbewuste patronen die in onze hersenen, zelfs in al onze lichaamscellen, zijn opgeslagen. Invloed op ons gedrag, op
onze emoties.

Eca, mei 2016

*********************************************
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Za 08-10-2016 Dag ‘Preventie en geweldloze hantering van conflicten in relaties tussen volwassenen’, in
Brasschaat, 9.30u -17.00u

Ma 10-10-2016 Praatforum, in Brugge, 19.30u -22.00u

Za 15-10-2016 Start traject ‘Preventie en geweldloze hantering van conflicten’

Za 22-10-2016 Start tweedaagse verdieping na een traject van De Vuurbloem

Ma 12-12-2016 Praatforum, in Brugge, 19.30u -22.00u

Voor meer informatie: zie www.devuurbloem.be

Peter De Keyzer, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, schreef een beklijvende column in 'De Tijd' over de mensen die
we nodig hebben om ons land uit het sombere dal te halen.
Een fragment: “Toch kunnen we enkel door meer individuele verantwoordelijkheid het stigma van failed state kwijtraken

en opnieuw aanknopen met groei, welvaart en vooruitgang. Vandaag zijn er gewoon veel te veel mensen die hun heil

verwachten  van  iemand  anders.  Echte  verandering  en  groei  zal  niet  van  hen  komen.  Het  afwentelen  van

verantwoordelijkheid op anderen is geen bron van vooruitgang. Gelukkig is er ook een andere groep burgers: mensen die

overal mogelijkheden zien. Die positief in het leven staan. Die vooruit willen. Die andere mensen inspireren. En ik heb het

hier over burgers, werknemers, ambtenaren, leraars, zelfstandigen en ondernemers. Deze groep is misschien kleiner en

minder goed georganiseerd - maar ze groeit wel sneller.

Het is echt opvallend dat je steeds meer van deze mensen ontmoet op recepties, bijeenkomsten of op de werkvloer.”

Eca, juni 2016

Wat doet de Vuurbloem tegen terrorisme?

De Vuurbloem werkt aan de wortels van het terrorisme via drie kanalen.

Vooreerst geeft De Vuurbloem vormingen aan multiculturele scholen en kinderopvang in het Brusselse. We ondersteunen
hen opdat kinderen en tieners van buitenlandse origine zich meer gerespecteerd, aanvaard en Evenwaardig kunnen
voelen. Dit als basis voor meer zelfvertrouwen, zelfrespect en een sterker zelfbeeld. Daardoor dalen de nood en de
zoektocht om zich te laten gelden door zich radicaal op te stellen, zich bij terroristische groepen aan te sluiten en tot
terroristische daden over te gaan. Je kan heel concreet lezen hoe we hiervoor te werk gaan in een brochure,
http://www.devuurbloem.be/index.php?dir=publicaties&page=brochures.

De Vuurbloem werkt ook samen met de Dienst Integrale Veiligheid van het stadsbestuur Lokeren in het ‘Project Sociale
Vaardigheden’ of ‘SOVA-project’. Daar komen jongeren naartoe die niet zo constuctief met hun frustraties weten om te
gaan. Met dit project krijgen ze een ‘laatste kans’, om niet definitief van school te worden gestuurd. Het zijn voornamelijk
jongeren van buitenlandse origine. De bedoeling van dit project is dat de jongeren enerzijds beter inzien hoe een conflict
ontstaat en geweld zich ontwikkelt, en anderzijds dat ze met emoties en communicatie op een geweldloos weerbare
manier leren omgaan. Over dit project kan je lezen op http://www.devuurbloem.be/index.php?dir=publicaties&
page=brochures.

Tenslotte werkt onze trainer Pat Patfoort regelmatig samen met AUNOHR (Academic University for Nonviolence and
Human Rights) in Beyrouth (Libanon), met groepen Syriërs, Palestijnen, Irakezen en Libanezen, die meer inzichten en
praktijk willen verwerven rond hoe op een geweldloze manier met agressie en conflicten om te gaan.

Agenda najaar 2016
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Wil je eens snuisteren in onze bibliotheek en een boek uitlenen van De Vuurbloem?

Maandelijkse openingsuren van de bibliotheek van De Vuurbloem:

week 1 week 2 week 3 week 4

maandag

dinsdag
1ste dinsdag
17u30-20u30

3de dinsdag
17u30-20u30

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag
2de zaterdag
9u-12u

zondag
4de zondag
13u30-16u30

Of ook nog steeds op afspraak op: 050 / 37 10 17

Adres: Huyze Brigidrhiannon, Rapaertstraat 39, 8310 Assebroek-Brugge

In naam van ons hele Vuurbloemteam wens ik je een hele fijne zomer toe!

Pat Patfoort
Voorzitster en trainster

Werkten mee aan deze Nieuwsbrief: Etienne, Jean, Malik, Marleen, Melike, Pat, Paul.

Vormgeving: Malik Weyns

De Vuurbloem - www.devuurbloem.be / info@devuurbloem.be
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