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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

Na een intensieve renovatie van het nieuwe pand is 
VONKEL OP 18 JULI 2015 OVERGESTOKEN 

naar Zwijnaardsesteenweg 41-43 9000 GENT.
Prof. Jean Paul Van Bendegem bracht tijdens de 

FEESTELIJKE OPENING op 3 OKTOBER  
een schitterende toespraak ‘Grensgedachten’ (integrale tekst op de website)

TOEKOMSTVISIE VOOR VONKEL

We zijn enthousiast over de vele nieuwe mogelijkheden die het pand ons biedt. Vonkel wil een open discussieforum 
bieden waarin alle meningen en ideeën omtrent sterven, dood en rouw aan bod kunnen komen.  Deze doelstelling krijgt 
meer ruimte, letterlijk en fi guurlijk. Naast de vertrouwde activiteiten zijn er nu o.a. de multidisciplinaire overlegmomenten 
in het kader van de consultaties. 
Documentairemakers en pers kunnen er mensen ontmoeten die willen getuigen over hun ervaringen met levenseindevra-
gen.
Het is belangrijk dat al onze activiteiten kaderen in een lange termijnvisie van Vonkel. We maken er in 2016 werk van. 

VONKEL, 
EEN LUISTEREND HUIS VZW

Inloophuis

LEIFpunt Gent
Zwijnaardsesteenweg 41-43

9000 Gent 

09 330 40 51

welkom@vonkeleenluisterendhuis.be

www.vonkeleenluisterendhuis.be

CONSULTATIES IN VONKEL SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN 

Op 28 juli 2015 zijn de consultaties omtrent uitklaring 
levenseindevragen gestart. Van bij het begin werd het 
duidelijk dat dit initiatief tegemoet komt aan een grote 
nood (zie p.4)   
Vier artsen consulteren er 1 dag per maand waarbij tel-
kens een multidisciplinair overleg voorzien is. Een van 
de artsen consulteert een extra halve dag per maand. 
Er is een vruchtbare samenwerking ontstaan tussen 
de onthaalmedewerkers van Vonkel en het consulta-
tiegebeuren. Zij ondersteunen de organisatie ervan en 
dragen hun steentje bij tot de opvang van de consulte-
rende patiënten.

In samenwerking met DE MAAKBARE MENS (DMM) zijn 
3 fi lms geprogrammeerd, telkens met nabespreking door 
één of meerdere experten. 
In december 2015 : The Ballad of Narayama met nabespre-
king door Dr. Hans Lam met als thema: ‘Sterven en dood 
in andere culturen’. 
In februari 2016 : Before we go met nabespreking door 
Prof. Johan Braeckman met als thema: ‘Zelfbeschikking’
In mei 2016 : Departures gevolgd door een debat met be-
grafenisondernemers T. Smet (Eeklo) en L. Sierens (Gent) 
o.l.v. Marc Cosyns. 

DANK AAN ALLE HELPENDE HANDEN, VONKELVRIJWILLIGERS EN VAKLUI DIE GUL 
EN MET EEN HART VOOR VONKEL, DE RENOVATIE VAN HET PAND MOGELIJK GEMAAKT HEBBEN !  



VONKEL, EEN LUISTEREND HUIS VZW

BESTUUR OPLEIDING ONT-
HAALMEDEWERKERS VRIJWILLIGERS SAMENWERKINGS-

VERBANDEN ACTIVITEITEN

STICHTENDE LEDEN VERPLICHTE 
OPLEIDINGEN NA 7 JAAR SAMENWERKING CONSULTATIES  

LEVENSEINDEVRAGEN                 

 » 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 & 
uitvoering

 » Euthanasie op basis van 
psychisch lijden

 » Patiëntenrechten
 » Palliatieve zorg

 » Een hechte, dynami-
sche ploeg van 29 goed 
opgeleide vrijwilligers en 
onthaalmedewerkers 

 » Elke vrijwilliger maakt 
naar keuze deel uit van 1 
of meerdere werkgroe-
pen of neemt andere 
taken op zich. 

 » 3 bestuursleden zijn ook 
onthaalmedewerker

Wij danken 
van harte alle 
vrijwilligers 

die de samen-
werking stop-
zetten voor 

hun enthousi-
aste bijdrage

 » DMM huurt een kantoor 
in het Vonkelpand

 » DMM voor de organisa-
tie van de socio-culturele 
activiteiten

 » LEIFPUNTEN

 » ULteam 

 » Hogescholen: begeleiding 
van eindwerken

 » Palliatieve Zorg Gent-
Eeklo

 » Similes

 » OCMW’s

 » Woonzorgcentra

 » Stad Gent

 » Andere

 » Volledig uitgebouwde be-
reikbaarheid via telefoon, 
e-mail, briefwisseling, 
persoonlijk onthaal en 
huisbezoek 

 » Waken bij stervenden 

 » Lezingen en opleidingen 

 » Aanwezigheid bij uitvoe-
ring euthanasie 

 » Opvang van consulteren-
de patiënten 

 » Onthaal: inclusief regelen 
van afspraken & consulta-
ties 

 » Ontmoetingsgroep voor 
nabestaanden en met-
gezellen in de euthana-
sieprocedure

RAAD VAN BESTUUR EXTERNE OPLEIDERS

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

Petra de Jong,  
Dir. NVVE Nederland

Mijam Beyers: Eigen 
Kracht Conferentie

Buddywerking Oost- 
VlaanderenONDERSTEUNENDE 

WERKGROEPEN

INTERVISIES » Renovatie pand
 » Ontmoetingsgroep
 » Kunst
 » Socio-culturele  
activiteiten

 » Registraties
 » Bibliotheek

Supervisie: elke zaterdag 
(12-13u) en op aanvraag

VONKEL ONTWIKKELT EEN LANGE TERMIJN VISIE

BESTUUR OPLEIDING ONT-
HAALMEDEWERKERS VRIJWILLIGERS SAMENWERKINGS-

VERBANDEN ACTIVITEITEN

VOORSTEL 
RAAD VAN BESTUUR

EXTERNE 
OPLEIDINGEN

Omwille van de perma-
nente groei is de continue 
werving van vrijwilligers 
nodig (melding via mail, 
opleidingsmomenten, 
bezoek aan Vonkel,...)

Individueel traject voor de 
basisopleiding + oplei-
dingsmentor

Vrijwilligers zijn terdege 
verzekerd ook op ver-
plaatsing

You some-
times think 
you want to 

disappear but 
all you really 
want, is to be 

found.

Verdere structurele 
samenwerking met LEIF 
punten o.m. omtrent We-
tenschappelijk Onderzoek

De Maakbare Mens ver-
derbouwen aan sociocultu-
rele activiteiten

VVGGZ Vlaamse Vereni-
ging Geestelijke Gezond-
heidszorg

Begeleiding stages Hoge-
scholen

Buddywerking Vlaanderen

Centrum Suïcide preventie

Wij staan open voor elke 
vorm van samenwerking 
die past binnen onze 
levens- en levenseindebe-
schouwingen

Bestendigen en optimali-
seren van de consultaties 
met artsen in Vonkel

Buddywerking door 
opgeleide vrijwilligers ter 
ondersteuning van mensen 
tijdens hun euthanasiepro-
cedure, indien wenselijk

Voorstelling werking 
Vonkel in o.a. woonzorg-
centra, mutualiteiten... (op 
aanvraag)
Samenwerkingsverban-
den ontwikkelen voor 
uitbouw wetenschappelijk 
onderzoek

 » Marc Cosyns
 » Greet de Leenheer
 » Geert Derre
 » Jaak Remes
 » Lieve Thienpont
 » Rita Thienpont 
 » Tony Van Loon

Liesbeth Lauwereys: DMM

‘24 and ready to die’ met 
Emily, ervaringsdeskundige

Michaël Bloemen, Cen-
trum Preventie Zelfdoding. 
Communicatietechnieken 
bij levenseinde vragen 

Ton Vink: levenseinde 
counseling in Nederland 

Prof. Jan Bernheim 
‘Euthanasie: wetgeving 
wereldwijd’

Peter Aers: ‘Intervisietech-
nieken’

Opleiden en coachen 
buddywerkers

Per onthaalmedewerker: 
100 euro beschikbaar voor 
externe opleidingen

ONDERSTEUNENDE 
WERKGROEPEN

NIEUW:

 » Opstart dagelijks bestuur?
 » Uitwerking ‘lange termijn 
visie Vonkel’

 » IT-werkgroep
 » Uitwerking en begelei-
ding Buddywerking

 » Begeleiding nieuwe ont-
haalmedewerkers

 » Registraties unifor-
miceren met andere 
LEIFpunten

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

KUNST GERELATEERDE 
ACTIVITEITEN

FINANCIËLE 
INFORMATIE KWALITEITSZORG PUBLIC RELATIONS GIFTEN EN 

INKOMSTEN

Ruimte voor kunst:

Veerle  De Vos: coördi-
nator 

Stelden ten toon in 2015 :
Steven Warmoes

Openingstentoonstelling : 
Jeroen Boussier

Publicaties en uitgaven: 
gedichtenbundel  
‘Ongeschonden’ door 
Diana Lauwers

De 3 films onder  rubriek  
Socio-culturele activiteiten 
(p. 1) horen hier zeker 
thuis

KWALITEITS- 
BEWAKING

 » Bestendiging van de sa-
menwerkingsverbanden 

 » Verspreiding van de pu-
blicaties die thuishoren in 
de thematiek van Vonkel 

 » Voorstelling boek Lieve 
Thienpont : ‘Libera Me’ 
Witsand uitgevers 

 » Begeleid bezoek aan 
expo ‘Post Mortem’ 
m.m.v. Marc Cosyns

 » Giften van mecenassen 
en sponsors voor o.a. 
het Meubelproject 

 » Legaten 

 » Vergoeding voor o.a. 
externe opleidingen  

 » Verkoop van publicaties 

 » Huur kantoor aan DMM 

 » Wijnactie ‘Cuvée Gent’  

Het blijft een aandachts-
punt : 
 » Juiste bejegening & infor-
matie voor de bezoekers

 » Veiligheid en verze-
kerbaarheid voor de 
vrijwilligers

KWALITEITSEISEN 
VOOR ALLE  

ACTIVITEITEN
 » Werken vanuit de ont-
moeting

 » Altijd met 2 vrijwilligers 
waarvan één opgeleide

 » In overleg met het 
bestuur

OPTIMALISEREN VAN 
KWALITEITSNORMEN

 » Ruimer kader bij de 
opleidingen van de ont-
haalmedewerkers

 » Input vanuit de externe 
sterke / zwakteanalyse 
van de opleiding van de 
vrijwilligers

ALLE GEÏNTERESSEERDEN ZIJN ALTIJD WELKOM OP DE VONKELOPLEIDINGEN 

KUNST GERELATEERDE 
ACTIVITEITEN

FINANCIËLE 
INFORMATIE KWALITEITSZORG PUBLIC RELATIONS GIFTEN EN 

INKOMSTEN

Vervolg tentoonstelling 
Jeroen Boussier

Dubbeltentoonstelling 
Theresa De Smet & Patrick 
De Kuysscher

Tentoonstelling Annet Lam-
pe, onthaalmedewerkster

NIEUWE INITIATIEVEN 
ZIJN ALTIJD WELKOM

Begroting 2016 Implementatie van de 
LEIF-registratieformulieren

Extra beveiliging van het 
gebouw 

Privacy is een belangrijk 
aandachtspunt

Een externe expert opti-
maliseert het IT-systeem

Blijven werken vanuit 
de ontmoeting

Vertaling van het boek 
‘Libera Me’ in het Frans & 
het Engels

Het nieuwe VONKELpand 
biedt opportuniteiten 
aan studenten, documen-
tairemakers,  pers en 
geïnteresseerden om er 
vrijwilligers, experten en 
betrokkenen te ontmoeten 
in de context van leven-
seindekwaliteit

Uitbreiden van de website: 
De teksten van externe 
sprekers zijn op de Vonkel 
website te vinden

Afsluiten actie ‘Cuvée 
Gent’ 
Met dank aan de or-
ganisatoren en de vele 
wijndrinkers 

Legaten
 
Verkoop publicaties

Externe opleidingen

Uitschrijven van Fiscale 
Attesten voor giften boven 
de 40 euro: doelstelling

Start 
maandproject: 
100 x 10 euro.

ONTMOETINGSGROEP VOOR NAAST- EN NABESTAANDEN 
IN HET EUTHANASIEPROCES

Ik ben onthaalmedewerkster en 82 jaar. In een gesprek met mijn behandelende arts ging het over vrijwilligerswerk. Ik 
vertelde dat ik onthaalmedewerkster ben in het inloophuis Vonkel. Ik was blij verrast van mijn arts te horen dat Vonkel 
een bekend begrip voor hem is. Patiënten van hem die al bij Vonkel langs kwamen, waren enthousiast. Vooral  omdat ze 
eindelijk een plek gevonden hadden waar er écht naar hen geluisterd werd  en op een begrijpelijke manier de gevraagde 
info kregen. De arts benadrukte dat hij Vonkel een prachtig en nodig initiatief vond. En daarvoor doe ik het. Ida
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INKOMSTEN 2015

Giften 18 230

Legaten 52 000

Andere 6 421

TOTAAL 76 651

UITGAVEN 2015

Renovatie

Pand

23 300

Huur pand 11 385

andere           16 049

TOTAAL 50 734

SALDO 25.918

INKOMSTEN

saldo 2015 25.918

legaat 22.689

giften 12.000

Cuvée Gent 12.000

huur DMM 2.760

andere           7.000

TOTAAL 82.367

UITGAVEN

huur 12.000

werkingskosten 35.500

expansieproject 20.000

Provisie 14.867

TOTAAL 82.367



EVOLUTIE VONKELACTIVITEITEN
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 » Verzorgde 14 opleiding- en informatiesessies voor o.m. personeel WZC, thuiszorgenden, leerlingen 7de jaar               
Ouderzorg, personeel spoedopname psychiatrie + registratie ervan.  

 » Ontmoetingsgroep. Sinds de start in 2014 werden er 19 bijeenkomsten gehouden. 14 verschillende mensen hebben er 1 of 
meerdere bijgewoond. We werken verder aan bekendmaking van de groep want die blijkt een specifieke waarde te hebben. 

 » Opstart consultatie, uitklaring levenseindevragen. 
Sinds juli 2015 consulteerden 60 patiënten in Vonkel- LEIFpunt Gent, waarvan 21 vouwen en 39 mannen.  
De gemiddelde leeftijd bij de vrouwen was 54 jaar, bij de mannen 46 jaar. 

 » Alle bovenvermelde activiteiten worden verder gezet.

 » Opstart pilootproject Buddy-werking ter ondersteuning van patiënten in de eindfase van hun euthanasieprocedure. 

 » Overleg LEIFpunten 

 » Uniformiseren van registratieformulieren binnen de LEIFunten i.f.v. wetenschappelijk onderzoek.

STEUNPROJECT 100 X 10 EURO PER  MAAND

Een NIEUW STEUNPROJECT 
voor VONKEL  !

Als 100 MENSEN die de doelstellingen en werking van Vonkel genegen zijn, 

ELKE MAAND 10 Euro storten, betekent dat

100 x 10 Euro = 1000 Euro PER MAAND

waarmee de huurlast kan gedragen worden.

VZW VONKEL  BE63 0682 4864 7908

We hopen in 2016 fiscale attesten te kunnen afleveren.

  

WAT WIJ ZEKER KUNNEN BIEDEN IS DE INTENTIE VAN 

ALLE VRIJWILLIGERS OM MET VISIE EN OVERTUIGING 

HET VONKELPROJECT VERDER TE ZETTEN EN HET TE 

LATEN GROEIEN

VONKEL 2015

NIEUW 2016


