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 Als ik doodga 
hoop ik dat je erbij bent 

dat ik je aankijk,dat je mij aankijkt 
dat ik je hand voelen kan. 

Dan zal ik rustig doodgaan 
dan hoeft niemand verdrietig te zijn 

dan ben ik gelukkig 
 

    Remco Campert ° 1929 
 

 

 

 

In 2012 hebben evenementen met betrekking tot 10 jaar 
wetgeving palliatieve zorgen, euthanasie en patiënten-
rechten aandacht gekregen.   
Uit getuigenissen, debatten en documentaires bleek dat 
de nood aan correcte informatie omtrent eindelevens-
planning nog altijd zéér groot is. 
Jacinta De Roeck – directeur H-VV, gewezen senator en 
lid van de federale evaluatie- en controlecommissie eu-
thanasie – wees er op tijdens een van onze opleidingen 
dat mensen rustig de tijd willen nemen om te spreken 
over hun levenseindevragen. Goed opgeleide vrijwil-
ligers komen daaraan tegemoet. Zij luisteren empathisch 
en hebben bovendien know-how. 
 
Dat is dan ook datgene wat onze vrijwilligers al 4 jaar 
doen, zoals het vermeld staat op het straatvenster van 
het Vonkelpand: een luisterend huis, documentatie- en 
informatiecentrum over sterven, dood en rouwen. 
Terzelfdertijd verwerft Vonkel ook een plaats binnen het 
groeiende forum van organisaties die betrokken zijn bij 
de problematiek rond eindelevensplanning. We hopen 
voor het politieke luik ervan, op een vruchtbaar jaar. 
 

 

 
 
er zijn talen waarin het verleden 
niet kan worden uitgedrukt 
er is alleen heden, het regent er 
nu en je houdt je gezicht en je handen 
gericht naar de hemel alsof er confetti 
valt en je nog jong bent, alsof daar 
een wonder gebeurt in de lucht 
 
en je bent vrij als de wind, je kunt 
alles besluiten bijvoorbeeld om 
weg te gaan, niets meer te schrijven 
of weer naar binnen te gaan 
en te blijven 
 
Miriam Van hee 
Meter van Vonkel 
 

 

 

Helpen is niet je mening  
geven, maar de ramen 

wassen waardoor 
iemand zijn wereld ziet.        

Olaf Hoenson 
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Stichtende leden 
- Marc Cosyns 
- Gita Deneckere 
- Lieve Thienpont 
- Simonne Vanaelst (†) 
- Tony Van Loon 
 
Meter: Miriam Van hee 
Peter: Siegfried Bracke 
 
 
Raad Van Bestuur 
- Marc Cosyns 
- Benneth De Proft 
- Lieve Thienpont 
- Rita Thienpont 
- Tony Van Loon 
Gita heeft het bestuur 
verlaten maar blijft geïn-
teresseerd in de werking. 
 
7 bestuursvergaderingen 
met deelname van  
werkgroep verantwoor-
delijke : 

 statistiek 

 bibliotheek 

 documentatie 

 kunst 
 

5 verplichte opleidingsmo-
menten 
 

 Vonkel: doelstellingen, 
procedures, attitudes 

 Euthanasie: wet, toepas-
singen 

 Euthanasie op basis van 
psychisch lijden, hulp bij 
zelfdoding. Getuigenis P. 
Vincke die zijn dochter niet 
in liefde kon omringen bij 
haar heengaan. 

 Patiëntenrechten 

 Intervisies (minstens 1 van 
de 4 bijwonen) 

 
Facultatieve opleidingen 

 Communicatietraining o.l.v. 
Pat Patfoort 
 

 Supervisie : mogelijk elke 
zaterdag van 12 tot 13u 

 
Externe opleiding 
Per onthaalmedewerker 
€50/jaar beschikbaar. 
 

We hebben mo-
menteel : 

 Een kern van 30 
goed opgeleide 
vrijwilligers / ont-
haalmedewerkers 

 en een groep 
geïnteresseerden 
in de opleiding 

 
 
Welkom aan de 
nieuwe vrijwilligers 
en “Dank U Wel” 
aan zij die de  
samenwerking  
stopten ! 

 
 
Huidige samenwer-
king met  

 HuisvandeMens 

 Levens Einde Infor-
matie Forum (LEIF) 

 Netwerk Palliatie-
ve Zorg 

 Vlaamse Liga 
tegen Kanker -
Gent 

 Goede verstand-
houding met dich-
te buurt 

 OIGO (Opgeven 
Is Geen Optie) 

 ULteam (Uitkla-
ring Levenseinde 
vragen). 

 WZC (Woonzorg 
Centra)  Euthana-
sie in dagopname 

 
Optimaliseren 
bestaande samen-
werking 

 Links website 

 Andere 
 
 

Registratie van aan 
kwaliteitseisen ver-
bonden activiteiten 

 Onthaal in het 
Vonkelhuis 

 Huisbezoek 

 Waken bij eenzame 
stervende  

 Aanwezigheid 
uitvaarten of crema-
ties van alleen-
staanden 

 Inkomende vragen 
via mail beantwoor-
den door bestuur  

 Lezingen en oplei-
dingen door bestuur 
en vrijwilligers  

 Telefonische be-
reikbaarheid blijft. 

 
 

 Bestuur 
Opleiding onthaal- 

medewerker 
Vrijwilligers 

Samen-
werkings-
verbanden 

 
Activiteiten 
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Werkgroepen uitbouwen 
ter ondersteuning van 
bestuur : 

 uitvaart eenzamen 

 waken bij stervenden 

 bib en documentatie 

 huisbezoeken 
 
Wegens nood aan uit-
breiding, extra aandacht 
voor werkgroep : 

 subsidie en financies 

 nieuwe locatie / 
gebouw 

 
Per bestuursvergadering 
aanspreekpunt van 
project uitnodigen 

 registratie & statistiek 

 website 

 bib en documentatie 

 kunst 

 public relations 

 en andere 
 
RvB is aan uitbreiding 
toe. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanbieden. 
 
 
 
 

 
 
De verplichte opleidingen 
worden herhaald en verdiept, 
o.a. met gastsprekers :  
Jacinta De Roeck 
alle geïnteresseerden zijn 
welkom! 
 
3 intervisies, waaronder één 
creatieve workshop : ont-
haalmedewerkers worden 
verwacht om te werken in 
groep vanuit ervaringen 
 
Supervisie: individuele vragen 
betreffende eigen functione-
ren. Gesprek met bestuurslid 
elke zaterdag mogelijk 
 
Facultatieve opleidingen :  

 bezoek gevangenis 

 dementie en eindelevens-
vragen 

 
Externe opleiding :  
Per onthaalmedewerker 
€50/jaar beschikbaar. 
Registratie gevolgde  
opleidingen. 
 
 
 

 Continue werving 
vrijwilligers o.a. via 
opleiding 
  

 Uitwerking vrijwil-
ligerscontract 

 

 Opstarten van de 
nieuwe werk-
groepen ter on-
dersteuning van 
het Bestuur (zie 
Bestuur)  

 

 Voorbereiding 
verwendag vrijwil-
ligers 2014 n.a.v. 
5-jarig bestaan 
Vonkel 

 
 
 

 
 
 

Verder optimaliseren 
en uitbreiden  be-
staande samenwer-
king 

 VVGGZ (Vlaamse 
Vereniging Gees-
telijke Gezond-
heidszorg) 

 DMM (De Maak-
bare Mens) 

 POPOV (Provin-
ciaal Overlegplat-
form Oost-
Vlaanderen) 

 En andere zoals 
patiëntenvereni-
gingen. 

 
 
Uitbreiden contacten  
naar OCMW’s en 
WZC’s (Woonzorg 
Centra). 

 
 
Uitbreiding en 
verder verfijnen 
Vonkelactiviteiten 

 Mogelijke verdere 
uitbreiding van 
onthaaluren 

 
Nieuwe activiteiten 

 Bezoek aan geïn-
terneerden en ge-
detineerden 

 Voorbereiding 
ontmoetingsgroep 
“En wat na eutha-
nasie ?” 
 

 
We blijven werken 
vanuit de ontmoe-
ting! 

 Aanbieden van 
lezingen i.v.m. le-
venseinde aan ge-
interesseerden. 

 Registratie lezingen 
en uiteenzettingen 

 Bieden van pluralis-
tisch discussiefo-
rum, o.a. naar aan-
leiding van herzie-
ning euthanasiewet. 
 
 
 
 

Bij de opleidingen zijn alle geïnteresseerden wel-
kom.  Zie website voor agenda en meer informatie. 
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 Ruimte voor 
kunst en poëzie 
in het Vonkel-
huis.  

    Veerle De Vos 
coördineert 

 

 Stelden tentoon: 
- Jan Baccaert 
- Bert Claeys 
- Jeroen Boussier 
- Sabine Pauwaert 
- Veerle De Vos 
- Marleen De Vos 
- Anaïs VanGoethem 
- Annie Van Hee 
- Leon de Bliquy 

 
 

 Benefietconcert  
27 oktober 2012 
in Aula Gent. 
Dank U Henri en 
proficiat met de-
ze schitterende 
avond en op-
brengst 

 
 

 
 

Balans 2012 : 
 

Inkomsten Uitgaven

giften 13931 gebouw 7307

andere 19819 verzekering 363

andere 14459

totaal IN 33750 totaal UIT 22129

 
Saldo: resultaat : 11 621 euro 
 

 
Kwaliteitsbewaking in 
functie van: 

 Juiste bejegening en 
informatie aan onze 
bezoekers 

 Veiligheid en verze-
kerbaarheid van onze 
vrijwilligers 

 Aansprakelijkheid van 
de vzw 

 
Kwaliteitseisen voor 
alle Vonkelactiviteiten 
zijn : 

 werken op basis van 
ontmoeting  

 altijd met twee vrijwil-
ligers 

 minstens  1 opgeleide 
vrijwilliger 

 in overleg met 
bestuur 

 
Optimaliseren van de 
kwaliteit door oplei-
ding gegeven door 
externe sprekers. 
 
 

 Vernieuwde 
website !!! 

www.vonkeleenluisterendhuis.be 

 

 Nieuw logo / foto 

 Nieuwe banner 

 Verspreiden van 
uitgaven : 

- DVD Goodbye 
Armand (Dr. Marc 
Cosyns) 

- Georgette goes 
home (Dr. Marc 
Cosyns) 

- Euthanasie op 
basis van psy-
chisch lijden (Dr. 
Lieve Thienpont) 

- (on)draaglijk lijden 
(Dr. Lieve Thien-
pont) 

- De Goede Dood 
(Franky Bussche) 

- Euthanasie bij 
ondraaglijk lijden 
(Ann Callebert) 

 Verspreiden 
folders 

 

 Persoonlijke 
contacten 

 

 Giften van: 
- mecenas 
- service clubs 

 
 

 Deontologie 
ontwikkelen  
betreffende 
handgiften 
 

 Betaalde 
activiteiten 
o.a. opleiding 

 
 

 

 Rommelmarkt 
15/04/2012 
 

 Concert 27 
oktober 2012 

 
 

 
Kunst 

gerelateerde 
activiteiten 

Financiële informatie Kwaliteitszorg 
Public  

Relations 
Giften en   

inkomsten 
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 Ruimte voor 
kunst en poëzie 
in het Vonkel-
huis.  

     Veerle De Vos 
coördineert 

 

 Stellen tentoon: 
- Marjan De Ridder 
- Mien De Winter 

 

 Chambre d’Amis 
van vrijdag 25 
oktober tot en 
met zondag 3 
november  2013 

 

Begroting 2013 : 
 

Inkomsten Uitgaven

2012 11621 werkingskosten 20000

giften 40000 expansie/project 40000

andere 10000 provisie 1621

totaal IN 61621 totaal UIT 61621

 
 

 Actualiseren kwali-
teitsdraaiboek  
 

 Bewaken en optimali-
seren van kwaliteit is 
voortdurend aan-
dachtspunt 
 

 Externe  opleiders 
-Jacinta De Roeck 
(Vonkel & Levensein-
de problematiek) 
-Prof. Peter De Deyn  
(Dementie & Levens-
einde problematiek) 

 

 

 Verspreiden van 
uitgaven : 

- De Strijd Voorbij 
(Euthanasie in de 
psychiatrie – 
Jeannette Croo-
nen en Carine De 
Vries) 

- Film : End Credits 
(Dr Marc Cosyns 
en Alexander 
Decammere) 

 

 Nieuwe werk-
groep naambe-
kendheid naar 
OCMW, WZC, 
e.a. 
 

 Aanvraag 
subsidies 
voorbereiden 

 Nieuwe 
werkgroep 
“Subsidies & 
Financies” 

 Rommel-
markt: 
21/4/2013 

 Chambre 
d’Amis van 
vrijdag 25 ok-
tober tot en 
met zondag 3 
november  
2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Edith         
Vincke 

    
 
Een getuigenis van vader en broer die hun 
dochter, zus niet in liefde konden omringen 
bij het heengaan... 

Tijdens het opleidingsmoment van de vrijwilligers in Vonkel op 
13 oktober kwam de papa van Edith getuigen over de moeilij-
ke weg die zijn dochter ondervond met haar vraag naar hulp 
om menswaardig te kunnen sterven omwille van ondraaglijk 
psychisch lijden. 

Het werd een lijdensweg die vermeden had kunnen worden… 

Haar broer maakte het mogelijk om via www.edithvincke.be  
Edith en haar strijd te leren kennen.  Wij danken de familie 
voor deze kwetsbare getuigenis. 

http://www.edithvincke.be/nl
http://www.edithvincke.be/nl
http://www.edithvincke.be/nl
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Activiteiten Vonkel in 2012 opgesplitst per maand 
 

 
 

 

Belangrijkste thema’s opgedeeld naar medium 
                                             

 
 
 

Dank zij de opstart van telefoon en mailverkeer, merken we een duidelijke toename van de vragen die tot in 
Vonkel geraken. De vragen rond levenseinde, meer specifiek euthanasie en patiëntenrechten vormen de over-
grote meerderheid.   
Telefoon werkt drempelverlagend. Dit zowel naar een onthaalmoment in Vonkel als naar een vraag voor huisbe-
zoek indien men niet tot in Vonkel kan geraken.  
Wat mail betreft, is hier de grote verdienste dat de aanvrager onafhankelijk van de openingsuren kan contact 
opnemen.  De mailer wordt uitgenodigd om naar Vonkel te komen.  Er zal slechts in een beperkt aantal gevallen 
een huisbezoek volgen. 
Vragen naar praktische organisatie van opleidingen, alsook vragen van studenten in verband met eindwerk, 
stage,  worden meestal per mail behandeld. 

 
 

Een grote ‘BEDANKT’ aan alle vrijwilligers, sympathisanten en sponsors. En omdat het komende jaar het 
jaar van de waarheid wordt wat betreft mogelijke verplichte verhuizing of aankoop pand maar zeker naar 
uitbreiding toe, blijven we op jullie steun rekenen.  Elke ondersteuning is heel erg welkom. 
Een financiële ondersteuning kan altijd via BE63 0682 4864 7908 vzw Vonkel 
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