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Remco Campert ° 1929

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

Na een lange speurtocht, op zoek naar een geschikt pand voor Vonkel, is het eindelijk zo ver.

In de zomer van 2015 VERHUIST VONKEL naar de overkant. 
ZWIJNAARDSESTEENWEG 41-43  9000 Gent

BUDDY’S

In de loop van hun euthanasieprocedure krijgen mensen soms te 
maken met praktische of andere moeilijk te nemen obstakels. 
Als ze daarbij door iemand kunnen ondersteund worden, betekent 
dat een grote hulp voor de betrokkenen. In aansluiting met de 
consultaties die in Vonkel zullen gebeuren, wordt een pilootproject 
opgestart  met vonkelvrijwilligers die als buddy zullen 
functioneren. 

CONSULTATIES IN VONKEL

Mensen die met een arts hun levenseindevraag willen uitklaren, 
kunnen soms nergens terecht. ULteam Wemmel (Brussel) en LEIF 
Brugge zijn plaatsen waar dat wel kan. Afhankelijk van de woonplaats 
en de situatie van de  mensen, zijn dat vaak moeilijke verplaatsingen. 
Daarom start Vonkel (gelegen halfweg Brussel-Brugge) vanaf juli 2015 
met consultaties. Voor het tijdstip van consultaties: zie de website 
van Vonkel. Dat initiatief zal er zeker ook toe bijdragen om de lange 
wachtlijsten op de andere locaties te verkorten. Het nieuwe Vonkel-
pand dat een groter huis is, biedt de nodige ruimte.

VONKEL, 
EEN LUISTEREND HUIS VZW
Inloophuis
LEIFpunt Gent
Zwijnaardsesteenweg 26A
9000 Gent 
09 330 40 51
www.vonkeleenluisterendhuis.be



VONKEL, EEN LUISTEREND HUIS VZW

BESTUUR OPLEIDING ONT-
HAALMEDEWERKER VRIJWILLIGERS SAMENWERKINGS-

VERBANDEN ACTIVITEITEN

STICHTENDE LEDEN VERPLICHTE OPLEI-
DINGSMOMENTEN NA 5 JAAR HUIDIGE SAMEN-

WERKING MET...
ONTMOETINGSGROEP
Nieuw                  Zie p.3 

 » Marc Cosyns
 » Gita Deneckere
 » Lieve Thienpont
 » Simonne Van Aelst(+)
 » Tony Van loon

Meter: Miriam Van Hee
Peter: Siegfried Bracke 

 » Vonkel: doelstellingen, 
procedures, attitudes.

 » Euthanasie: wet en 
uitvoeringen.

 » Euthanasie op basis van 
psychisch lijden.

 » Patiëntenrechten.

 » Een zeer hechte ploeg 
van 25 goed opgeleide 
vrijwilligers en  
onthaalmedewerkers. 

 » Enkele zijn nog in  
opleiding. 

 » Naast onthaal maken ze, 
naar eigen keuze, deel 
uit van 1 of meerdere 
werkgroepen of nemen 
andere praktische taken 
op zich.

‘DANK U WEL’ 
aan zij die de  

samenwerking  
stopzetten voor hun 
enthousiaste bijdrage

 » HuisvandeMens 

 » LevensEindeInformatie-
Forum LEIF. 

 » Netwerk Levenseinde 
Oudenaarde 

 » ULteam Wemmel  
Uitklaring  
Levenseindevragen. 

 » Similes 

 » O.C.M.W.’s,  
WoonZorgCentra.

Een goede 
verstandhouding met  
de dichtste buurt.

UITBREIDING VAN 
AAN KWALITEITSEI-
SEN VERBONDEN 

ACTIVITEITEN
 » Onthaal in Vonkel 

 » Huisbezoeken 

 » Waken bij stervenden 

 » Inkomende vragen per 
mail beantwoorden 

 » Lezingen en opleidingen 
door bestuur 

 » Telefonische  
bereikbaarheid. 

 » Aanwezigheid bij  
uitvoering euthanasie

Al deze activtiteiten
worden anoniem
geregistreerd.

RAAD VAN BESTUUR EXTERNE OPLEIDERS

 » Marc Cosyns
 » Benneth De Proft 
 » Geert Derre
 » Lieve Thienpont
 » Rita Thienpont
 » Tony Van Loon

Nieuw bestuurslid
 » Greet De Leenheer

zie ‘Kwaliteitszorg’

Supervisie mogelijk elke 
zaterdag van 12 tot 13u.

Facultatieve opleiding
 » bezoek gevangenis Gent.

Externe opleiding: 
per onthaalmedewerker
50 Euro/jaar beschikbaar.

ONDERSTEUNENDE 
WERKGROEPEN

 » Adviesraad huur/kopen 
nieuw pand.

 » Subsidies en andere inkom-
sten o.a. baksteenproject.

 » Ontmoetingsgroep
 » Erkenning vzw stad Gent

VONKEL GROEIT! GEÏNTERESSEERD IN HET VRIJWILLIGERSWERK IN VONKEL?

BESTUUR OPLEIDING ONT-
HAALMEDEWERKER VRIJWILLIGERS SAMENWERKINGS-

VERBANDEN ACTIVITEITEN

Wegens toename van 
activiteiten is de Raad van 
Bestuur aan uitbreiding toe. 
 
Geïnteresseerden kunnen 
zich aanbieden. 

Supervisie: elke zat. op 
aanvraag van 12 tot 13u.

3 intervisies waarvan één 
creatieve workshop

Externe sprekers:
 » Petra de Jong, dir. NVVE 
Nederland

 » Mirjam Beyers

Specifieke  Buddy  
opleiding.

Voor onthaalmedewerkers 
in opleiding voorzien we 
een opleidingsmentor en 
individueel traject voor de 
basisopleiding.

Voor de opleidingsproce-
dure: zie website

Externe opleiding: 
per onthaalmedewerker 
100 Euro beschikbaar.

Omwille van uitbreidings- 
activiteiten, is 
continue werving van 
vrijwilligers nodig o.a. via 
opleidingsmomenten.

Verdere onwikkeling van 
de nieuwe werkgroepen.

Officialiseren van de
vrijwilligerscontracten.

Verder structurele sa-
menwerking met LEIF o.a. 
m.b.t. fiscale attesten en 
uniformiseren registratie-
formulieren.

Optimaliseren 
samenwerking 
 » VVGGZ Vlaamse 
Vereniging Geestelijke 
Gezondheidszorg. 

 » POPOV Provinciaal 
overlegplatform  
Oost-Vlaanderen 

 » De Maakbare Mens 
i.f.v.socio-cultureel 
programma 

 » Palliatieve Zorg Gent- 
Eeklo: verkennende 
gesprekken. 

 » Stad Gent 

 » Actualiseren website 

 » Na de verhuis blijft  
Vonkel in dezelfde buurt. 

Nieuw:  
opstarten van  
consultaties.

Daarbij aansluitend:
buddy-werking door vrij-
willigers voor mensen in 
een euthanasieprocedure.

Verdere uitbouw van de 
ontmoetingsgroep 
voor nabestaanden en 
metgezellen in het eutha-
nasieproces.

Lezingen en opleidingen 
door bestuur en 
vrijwilligers. 
Worden ook geregistreerd 
als opleidingsmomenten.

We blijven werken  
vanuit de ontmoeting.

WERKGROEPEN TER 
ONDERSTEUNING 

VAN HET BESTUUR:
 » Pand + verhuis 

 » Socio-Cutureel 
programma met 
ondersteuning van De 
Maakbare Mens 

 » Buddy-werking

OP ONZE OPLEIDINGEN ZIJN ALLE GEÏNTERESSEERDEN WELKOM. VOOR AGENDA EN INFO: ZIE WEBSITE.
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VONKEL, EEN LUISTEREND HUIS VZW

KUNST GERELATEERDE 
ACTIVITEITEN

FINANCIËLE 
INFORMATIE KWALITEITSZORG PUBLIC RELATIONS GIFTEN EN 

INKOMSTEN

Ruimte voor kunst en poë-
zie in het Vonkelhuis.
Veerle De Vos  
coördineert.

Stelden tentoon
 » Jan Baccaert
 » Bert Claeys
 » Jeroen Boussier
 » Sabine Pauwaert
 » Veerle De Vos
 » Marleen De Vos
 » Anaïs Van Goethem
 » Annie Van Hee
 » Leon Bliquy
 » Marjan De Ridder
 » Mien De Winter
 » Hilde Suys
 » Steven Warmoes

Overzichttentoonstelling
5 jaar VONKEL

YOU CAN CUT ALL 
THE FLOWERS, 

BUT YOU CANNOT 
KEEP SPRING FROM 

COMING.
Pablo Neruda

Balans  2014

KWALITEITS- 
BEWAKING

Verspreiden van uitgaven:
 » DVD Goodbye Armand 
(Marc Cosyns) 

 » Georgette goes home 
(Marc Cosyns) 

 » (On)Draaglijk Lijden  
(Lieve Thienpont) 

 » De Goede Dood  
(Franky Bussche) 

 » Euthanasie bij ondraaglijk 
lijden. (Ann Callebert) 

 » De strijd voorbij.  
Euthanasie in de  
psychiatrie  
(C. De Vries en J. Croonen) 

 » DVD  End Credits  
(Marc Cosyns en  
A. Decammere) 

 » Voorstelling boek Ver-
halen voor sterven gaan 
(Marc Cosyns)

 » Giften van mecenas en 
sponsors o.a. het  
baksteenproject. 

 » Betaalde activiteiten o.a. 
opleidingen (zie achter- 
zijde). 

 » Subsidies aangevraagd 
Stad Gent. 

 » Verkoop van publicaties.

Het blijft een aandachtspunt 
i.f.v.
 » Juiste bejegening en 
informatie aan onze 
bezoekers.

 » Veiligheid en  
verzekerbaarheid.

 » Aanspakelijkheid van de 
vzw. 

KWALITEITSEISEN 
VOOR ALLE VONKEL-

ACTIVITEITEN
 » Werken vanuit  
ontmoeting.

 » Altijd 2 vrijwilligers.
 » Minstens één opgeleide 
vrijwilliger.

 » In overleg met bestuur. 

OPTIMALISEREN VAN 
KWALITEITSNORMEN

Externe opleiders:
 » Ann Callebert
 » Mia en Marjorie
 » Philippe Van den Bossche

GEEF EEN SEINTJE! MAIL, TELEFONEER OF SPRING EVEN BINNEN! ALTIJD WELKOM BIJ VONKEL.

KUNST GERELATEERDE 
ACTIVITEITEN

FINANCIËLE 
INFORMATIE KWALITEITSZORG PUBLIC RELATIONS GIFTEN EN 

INKOMSTEN

In het nieuw pand is er nog 
meer ruimte voor kunst!

Bij de opening van Vonkel 
Zwijnaardsesteenweg 
41/43 stelt Jeroen Boussier 
tentoon.

Theresa De Smet en 
anderen zullen later 
tentoonstellen.

Begroting 2015  » Uniforme registratie-
formulieren voor alle 
LEIFpunten in Vlaanderen 
i.f.v. wetenschappelijk 
onderzoek. 

 » Daartoe werft Vonkel via 
sponsoring, een betaalde 
deeltijdse werkkracht aan. 

 » Externe opleiders:
 » Petra de Jong, dir.  
NVVE Nederland

 » Mirjam Beyers:
 » EigenKracht -  
conferentie.

Werkgroepen:
 » Netwerking 
en uitbreiding 
contacten O.C.MW, 
WoonZorgCentra...

 » Socio-cultureel  
programma.

In de lente, voorstelling 
boek ‘Libera Me’ over  
Euthanasie en psychisch 
lijden (Lieve Thienpont)

 » Deontologie betreffende 
handgiften vastleggen. 

 » Het MEUBEL-project 
(zie p. 4) 

 » Verkoop van publicaties. 

 » De koepelorganisatie 
LEIF Wemmel vraagt 
fiscale attesten aan voor 
alle LEIFpunten.

1 JAAR ONTMOETINGSGROEP VOOR NABESTAANDEN EN METGEZELLEN IN 
HET EUTHANASIEPROCES.

‘Pijn en verdriet om het rouwen worden er niet minder om, maar we delen ze met elkaar en het weten dat we de wens van de overledene hebben 
gerespecteerd, is troostend’. Uit getuigenissen leren we dat meegaan in een euthanasieproces of achter blijven na een euthanasie vaak moeilijk 
is en veel vragen oproept. Vonkel wil een veilige plek bieden waar deelnemers hun ervaringen omtrent moeilijke levenseindebeslissingen 
kunnen delen. De nadruk ligt op ontmoeting: met anderen samen zijn, respectvol luisteren naar elkaars verhaal.  
Het is geen therapeutische groep.
‘Elk jaar in deze periode moet ik onvermijdelijk het gekozen heengaan herdenken en dat kan ik best onder gelijkgezinden’ liet ons een deelnemer 
weten.  
Een andere getuigenis: ’Ik heb het nog altijd moeilijk met de beslissing van mijn naaste maar ik krijg telkens een bevrijdend puzzelstukje aangereikt.’ 
Sinds de start (januari 2014) hebben zich 9 mensen aangemeld waarvan een 5-tal regelmatig deelneemt. 
Voor verdere info: zie website vzw Vonkel. 
Jaak Remes
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INKOMSTEN

giften  20.285

andere           4.341

TOTAAL 24.626

UITGAVEN

gebouw  7.517

andere           10.441

TOTAAL 17.958

SALDO 6.668

INKOMSTEN

saldo 2014 6.668

giften 40.000

andere           10.000

TOTAAL 56.668

UITGAVEN

werkingskosten  25.000

expansieproject  30.000

provisie 1.668

TOTAAL 56.668



EVOLUTIE VONKELACTIVITEITEN 
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 » Verzorgde 15 opleiding- en informatiesessies voor o.m. personeel van thuiszorg en van WoonZorgCentra, voor 
studenten en anderen + registratie ervan. 

 » Startte de ontmoetingsgroep op (zie p.3).
 » Vonkelvrijwilligers woonden 5 euthanasieuitvoeringen bij.
 » Verkrijgt het LEIF-label en wordt Vonkel, LEIFpunt Gent.
 » Wordt erkend als vzw van de Stad Gent waardoor Vonkel kan genieten van logistieke ondersteuning, bekendmaking 
en andere faciliteiten.

 » Opstart van consultaties in Vonkel (zie voorpagina). 

 » Start pilootproject  Buddy’s (zie voorpagina). 

 » In het najaar socio-cultureel programma in samenwerking met De Maakbare Mens:  
reeks van filmvoorstellingen, conferenties, forums… 

2015 MEUBEL-PROJECT 2015 CUVÉE GENT

In ons nieuw pand kunnen we beschikken 
over een volledig huis. Met de opbrengst van 
het Baksteen-project van 2014 kunnen we al 
een en ander aanpassen. 

 
Voor de meubilering hopen we op 
nog extra fondsen. Alle steun is 
welkom! 

vzw Vonkel                
BE63 0682 4864 7908  

U kan ons ook steunen door het nuttige aan het aangename 
te paren via een samenwerkingsverband tussen Delhaize en de 
stad Gent. 
Per fles geselecteerde witte 
of rode wijn CUVÉE GENT, 
aangekocht in één van de 
Delhaize-filialen van Gent en 
deelgemeenten, wordt er 1 € 
geschonken aan een goed doel. 
Voor  2015 kiest CUVÉE 
GENT voor de vzw Vonkel. 
Onze oprechte dank hiervoor!

EEN GROTE DANK AAN DE MENSEN DIE MEDE IN FUNCTIE VAN DE BEHOEFTEN VAN VONKEL, 
HET PAND AANKOCHTEN EN HET AAN VONKEL VERHUREN. 

WE ZIJN ERKENTELIJK VOOR DE EXTRA WERKINGSMOGELIJKHEDEN DIE HET ONS BIEDT!

VONKEL 2014

NIEUW 2015


