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“Eén keer in de week breng ik de dag door met mijn 
kleindochter. Ik woon in Nederland, in Dordrecht. Dat ligt
op een uur rijden van hier. Mijn zoon heeft in Antwerpen
gestudeerd en is hier blijven wonen, samen met zijn 

vrouw. Hij werkt nu aan de universiteit. Ze hebben het hier erg 
naar hun zin. Ze houden van België en ik begrijp dat helemaal. 
Ik verbaas me er altijd over. Ik woon hier niet zo ver vandaan, 
maar toch is dit voor mij echt het buitenland. Heerlijk vind ik 
het. In Nederland gaan het allemaal veel vlugger, is het leven 
meer gestresst. Hier is dat anders. Heel raar.”  
“In totaal heb ik vier kleinkinderen. Colette heeft nog een 
broertje. De andere twee wonen vlakbij mij in Dordrecht. Op 
hen pas ik iedere maandag. Ik doe dat graag. Zo kan ik hun 
ontwikkeling volgen. Want het is allemaal maar tijdelijk, hé. 
Binnenkort gaan ze naar de grote school en kunnen ze alles zelf. 
Het is zo voorbij, dus geniet ik er extra hard van. Wanneer ik op 
Colette pas, blijf ik de hele dag hier. ’s Avonds eten we nog 
samen en wanneer ze in bed ligt, ga ik weer naar huis.”
“Sinds vorig jaar ben ik met pensioen. Voordien was ik kapster. 
Ik heb net nog haar haartjes geknipt. Echt leuk.” 

“Het is allemaal zo voorbij, 
dus geniet ik er extra hard 
van.”

Aafje Meijer (65)

Elke weekdag plukken onze reporter en fotograaf een toevallige 
voorbijganger van straat voor een fijn gesprek. Want iedereen 
heeft een verhaal. En zeker in Antwerpen.

Allemaal Antwerpen
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Hij heeft wel wat ervaring met
crisismanagement, broeder Luc
Vansina (63). “Destijds leidde ik
in Congo een vluchtelingenkamp
van zo’n 5.000 mensen.” En dat
zie je ook aan hem. Elke twee mi-
nuten gaat zijn telefoon. Hij blijft
kalm, geeft instructies, verwijst
door, legt uit. 

Zijn gemeenschap kon niet toe-
kijken en niets doen. Ze zijn vast-
besloten om elke centimeter van
het klooster te gebruiken. Vansina
heeft bovendien een persoonlijke
band met Oekraïne. “In het verle-
den ben ik er meermaals geweest.
Ik ken er verscheidene mensen
die ik elke avond een berichtje
stuur om te vragen hoe het gaat,
in de hoop dat ik de volgende och-
tend antwoord heb gekregen.”

Drie fronten
Op dit ogenblik wordt er in het

klooster gewerkt op drie fronten.
“Om te beginnen organiseren we
dringende opvang. Daarnaast za-
melen we goederen in om naar
Oekraïne te sturen. Tot slot orga-
niseren we op 3 april een Vredes-
concert in onze Kapucijnenkerk,
waarmee we samen met Pax
Christi geld willen inzamelen om
projecten van humanitaire hulp
aan de oostgrenzen van Oekraïne
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te steunen.”
De gemeenschap krijgt onder-

steuning van tal van vrijwilligers.
“Elke dag kunnen we zeker op
tien mensen rekenen”, vertelt hij.
“Vrijwilligers uit de Poolse ge-
meenschap, maar ook veel Bel-
gen. Zo verzorgt vanavond een
Poolse familie het avondmaal.”

Met handen en voeten
Op dit moment verblijven in het

klooster 31 Oekraïense vluchte-
lingen. 24 kinderen en zeven
moeders. Nog eens negen moe-
ders en kinderen zullen vandaag
en de komende dagen aankomen.
Voor hen wordt nog naarstig naar
matrassen gezocht. “Dan stopt
het even. Meer dan veertig men-
sen opvangen, gaat  niet lukken.”

Communiceren gebeurt met
handen en voeten en via tolken.
“Want niemand spreekt Engels.
Maar dat lukt hoor”, zegt Vansina,
terwijl hij in de waskamer drie
Oekraïense vrouwen toont hoe de
wasmachine werkt. 

De gezinnen hebben elk een ei-
gen kamer, tenzij ze er akkoord
mee zijn om een grotere slaap-
ruimte te delen met een ander ge-
zin. “De afgelopen dagen hebben
we flink geklust om het hier alle-
maal in orde te brengen. Zo heb-
ben we nog werken aan het sani-
tair laten uitvoeren. Dat staat nu
allemaal op punt.”

De broeder leidt ons rond via ka-
mers die tot voor enkele dagen
dienstdeden als burelen of gas-
tenkamers. In de slaapkamers lig-
gen matrassen op de grond, opge-
dekt met donsdekens en voorzien
van knuffels en speelgoed. Ande-
re kamers werden ingericht om te
ontspannen. “Hier kunnen ze zelf
koffie of thee zetten.” Eten wordt

Klooster 
omgebouwd 
tot opvangplek 
vluchtelingen

Kapucijnengemeenschap helpt Oekraïne

De telefoon van broeder Luc Van-
sina staat roodgloeiend. Matras-
sen die nog geregeld moeten wor-
den, twee frigo’s, een microgolf. 
En snel, vandaag nog als het kan. 
Vorige week gooide de Kapucij-
nengemeenschap op de Ossen-
markt haar deuren open voor Oe-
kraïense vluchtelingen. Vandaag 
worden er al 31 mensen opgevan-
gen. En nog eens negen mensen 
zijn onderweg richting klooster.

Broeder Luc praat met een Oekra
iense moeder met haar zoontje in 
de gang van het klooster.  
FOTO'S VICTORIANO MORENO

Een delegatie boeren houdt van-
daag een manifestatie op het Ar-
mand Reusensplein in het cen-
trum van de gemeente. De politie
verwacht wel wat impact op het
verkeer. De boeren zullen hun
tractoren gebruiken om te mani-
festeren. Ze komen uit verschil-
lende locaties naar Brasschaat. Zo
komen ze uit Wuustwezel, Essen,
Brecht, Turnhout en zo meer. De
politie zal verkeersregeling en
toezicht uitvoeren. De manifesta-
tie vindt plaats tussen 11u en
14u. De boeren kozen Brasschaat
als locatie omdat Vlaams minis-
ter-president Jan Jambon hier
woont. Eerder hebben ze al hun
grieven aan zijn voordeur komen
afgeven. (jbr)

Boeren betogen 
tegen Jambon

BRASSCHAAT 

Het festival wist meteen een aan-
tal gerenommeerde namen te
strikken. Onder meer de Britse
jazzheld Alfa Mist, de Ierse indie-
folkband Villagers en Belgisch ta-
lent als Gabriel Rios en Stuff. prij-
ken al op de affiche, die overigens
nog niet volledig is.

Craftbieren
Naast een rijk muzikaal aanbod

zullen bezoekers eveneens kun-
nen genieten van Belgische craft
bieren, zorgvuldig uitgekozen na-
tuurwijnen en Antwerpse culinai-
re hoogstandjes. (lava)

Rivierenhof verwelkomt nieuw evenement

Unwind-festival vindt 
plaats op Hemelvaartsdag 

Hemelvaartsdag vindt dit jaar
plaats op donderdag 26 mei. 

Muziekliefhebbers krijgen dank-
zij Unwind de kans om deze vrije
dag, maar ook de dag ervoor,
door te brengen in het groene
hart van de stad. 

Het Rivierenhof in Deurne heeft 
een nieuw muziekfestival aange-
kondigd. Op 25 en 26 mei zullen  
nationale en internationale ar-
tiesten er neerstrijken tijdens Un-
wind. Naast muziek zullen bezoe-
kers er ook kunnen genieten van 
een rijk culinair aanbod.

DEURNE 

er gedaan in de grote eetzaal,
waarvan de tafels al netjes gedekt
zijn voor de volgende maaltijd.

Veilige omgeving
Hoe lang het klooster opvang zal

bieden? “Zolang dat nodig is. We
zetten niemand op straat zonder
dat er een structurele oplossing
is.” Vansina wandelt verder, de
tuin door naar een magazijn waar
de dozen met hulpgoederen op-
gestapeld staan. “Mensen die wil-
len, mogen elke dag tussen 19u
en 21.30u goederen binnenbren-
gen. Kledij, voeding, toiletgerief.
Maar wel graag in bulk, zodat we
niet zelf nog alles moeten triëren.
Dat is écht onbegonnen werk.”

In de gang wandelt een moeder
met haar zoontje, een peuter, op
de arm. Ze glimlacht, praat met
een andere vrouw terwijl haar
zoontje breed lacht. Wat verder,
nog een moeder met haar kinde-
ren. “Je ziet dat zij het enorm
moeilijk heeft”, zegt Vansina. 

De Kapucijnengemeenschap
helpt waar ze kan. “De komende
dagen starten we met iedereen te
registreren. Daarvoor krijgen we
hulp van een raadsman. We heb-
ben ook een klein legertje aan
verplegers, dokters en apothekers

De politie stelde in september
2021 al een heleboel inbreuken
vast tijdens een controle. “De
winkel werd in opdracht van het
parket verzegeld en de boekhou-
ding werd in beslag genomen”,
zegt de Antwerpse politie. “In de-
cember van vorig jaar werd in op-

Telecomwinkel heeft 
banden met drugsmilieu
Het DIFA-team van de politie 
heeft maandag de goederen van 
een telecomwinkel op de Turn-
houtsebaan in beslag genomen. 
Binnen de vennootschap zou de 
omzet op niet-legale manier ver-
worven zijn. De politie vermoedt 
dat de uitbater ook banden heeft 
met het drugsmilieu.

BORGERHOUT 

dracht van het parket Ecofin in
Antwerpen overgegaan tot de in-
beslagname van de handelsgoe-
deren van de telecomwinkel.”

Tijdens het onderzoek troffen de
speurders namelijk ernstige aan-
wijzingen aan van het verwerven
van een niet-legale omzet binnen
deze vennootschap. Maandag
ging het DIFA-team, een samen-
werking van de lokale recherche
en de federale gerechtelijke poli-
tie die zich richt op het bestrijden
van handelszaken waarvan ver-
moed wordt dat ze banden heb-
ben met het drugsmilieu, over tot
het opladen van de inbeslaggeno-
men handelsgoederen. (jtp)
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die ons vrijwillig dag en nacht
willen helpen. En er is ook al ie-
mand die zich heeft aangeboden
om psychologische ondersteu-
ning te bieden. We pakken alles
op zijn beurt aan. Het belangrijk-

ste eerst: een veilige omgeving
creëren.”

i Wie hulpgoederen wil doneren, kan 
dat elke avond tussen 19u-21.30u via 
de ingang langs de Italiëlei 98.

ELIEN VAN WYNSBERGHE 
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De Sint-Michielskerk vormt een
ontmoetingsplek voor de Ant-
werpse Oekraïense gemeen-
schap. Antwerps schepen van So-
ciale Zaken Tom Meeuws (Voor-
uit) wil daar in de buurt zo snel
mogelijk een tijdelijk sociaal ont-
haalcentrum inrichten, want hij
verwacht dat veel vluchtelingen
contact zullen leggen met hun
landgenoten in Antwerpen. In dit
centrum zitten diensten als
OCMW en VDAB.

“Hier kunnen de vluchtelingen
terecht met hun vragen en voor
een reeks administratieve zaken”,
zegt Meeuws. 

“Als zij in Antwerpen aankomen,
moeten deze mensen van iets
kunnen leven. In dit onthaalcen-
trum kunnen ze dan een leefloon

Sociaal onthaalcentrum voor Oekraïense 
vluchtelingen in Sint-Michielskerk
De stad Antwerpen wil aan de 
Sint-Michielskerk aan de 
Amerikalei een sociaal 
onthaalcentrum voor Oekraïense 
vluchtelingen openen. De 
vluchtelingen kunnen er niet 
alleen een leefloon aanvragen, 
maar ook hulp vragen rond onder 
meer wonen, onderwijs en lessen 
Nederlands.

Sinds begin februari telt Antwer-
pen een poule van vijf nieuwe stads-
dichters: Yannick Dangre, Lotte Do-
dion, Ruth Lasters, dichterscollectief
Proza-K en Lies Van Gasse. Zij heb-
ben de opdracht om de komende
twee jaar hun woordkunsten te ge-
bruiken om stadsbewoners te inspi-
reren en hart en hoofd te raken. Zo
zijn ze van plan, als de gelegenheid
erom vraagt, actualiteitsgedichten te
schrijven. En dan schreeuwt de situ-
atie in Oekraïne natuurlijk om zo’n
eerste actualiteitsgedicht”, aldus
stadsdichter Yannick Dangre. (evw)

vijftien miljoen euro. Het geld
werd ingezet voor steunmaatre-
gelen voor sectoren en mensen
die in de problemen kwamen
door de epidemie. Het gaat onder
meer om de winkeliers en de ho-
reca die lange tijd de deuren
moesten sluiten. De stad Antwer-
pen kreeg als lokale overheid zelf
ook af te rekenen met minder in-
komsten en meer kosten.

Pleinen en parken 
“Zo financierden we het test- en

vaccinatiedorp vanuit dit fonds”,
zegt schepen Kennis. “Dat geld

Met het uitbreken van de cor-
onacrisis besliste het Antwerpse
stadsbestuur in mei 2020 om een
compensatiefonds aan te leggen
van vijftig miljoen euro. Dat be-
drag werd in 2021 aangevuld met

Nu code geel geldt in de 
bestrijding van de corona-
pandemie, schroeft de stad 
Antwerpen ook het compensatie-
fonds terug. Er wordt alleen nog 
tien miljoen euro achter de hand 
gehouden voor onder meer een 
mogelijke nieuwe vaccinatie-
ronde in het najaar. 

Stadsbestuur schroeft 
compensatiefonds 
voor corona terug

ANTWERPEN Kennis kijkt positief terug op de
werking van het compensatie-
fonds. “Als lokaal bestuur konden
we snel schakelen en het geld effi-
ciënt inzetten”, zegt de schepen.
“Het gaf ons de flexibiliteit om in
te spelen op de noden die er wa-
ren.” Twintig miljoen euro uit het
compensatiefonds werd niet be-
nut. Het schepencollege beslist
om tien miljoen euro voor 2022 in
het compensatiefonds te houden.
De rest vloeit terug naar de regu-
liere stadsbegroting.

“Dit is voor het betalen van nog
enkele engagementen”, zegt Ken-
nis. “Ik hoop dat corona nu echt
wel achter de rug is, maar we
houden nog wat geld achter de
hand in dit fonds. Zo is het bij-
voorbeeld niet uitgesloten dat er
in het najaar een nieuwe vaccina-
tieronde komt. Als dat het geval
is, kunnen we het geld uit ons
compensatiefonds daarvoor ge-
bruiken. “ (svw)

kregen we later wel teruggestort
vanuit de hogere overheid. Er
kwamen extra initiatieven rond
de opvang van dak- en thuislozen
die corona hadden. We namen
maatregelen om winkelstraten en
openbare markten te ondersteu-
nen, door bijvoorbeeld stewards

in te zetten die mensen wezen op
de coronarichtlijnen. Ook wat het
stadspersoneel betreft, waren er
extra kosten. Zo werden er extra
mensen aangeworven bij Stads-
reiniging om de druk bezochte
pleinen en parken tijdens de lock-
down proper te houden.”

Dankzij het compensatiefonds kon de stad snel geld vrijmaken voor de 
bouw van het vaccinatiedorp op Spoor Oost. FOTO VICTORIANO MORENO

De tafels staan al netjes gedekt voor de volgende maaltijd. 

Stadsdichter Yannick Dangre schrijft 
confronterend gedicht over Oekraïne
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Yannick Dangre, een van de vijf 
nieuwe Antwerpse stadsdichters, 
heeft zich voor een nieuw gedicht 
laten leiden door de actualiteit. 

Oekraïne
In het oosten ligt een land op zichzelf
te wachten, maar anderen wachten niet en denderen
er zomaar lichamen binnen, gooien er gezinnen in
als ruiten, rukken straten uit elkaar, slaan kraters
in een kind.
Wij horen het tot hier en voelen oeroude angsten ritselen
onder onze huid. Heel even lijkt onze buigzame toekomst
uit haar hengsels gelicht, kruipen ook wij door het oog
van de waanzin. Daarna zitten we weer hier, veilig
opgeborgen in ons geheugenverlies.
Straks valt opnieuw een vader aan stukken en kijken wij
weg van de herkenning, van de versplinterde zoon,
van het leeglopen van moeder en dochter
als een fles wodka.
In het oosten ligt een land dwars
door onszelf te vallen.
Yannick Dangre

De Sint-Michielskerk op de Amerikalei.  FOTO PATRIDK DE ROO

aanvragen. Ze kunnen er ook te-
recht voor bijvoorbeeld een wo-
ning, onderwijs, lessen Neder-
lands of mogelijk een job. Ze vin-
den dus alles op een en dezelfde
plek. Een extra voordeel is dat de
Antwerpse Oekraïense gemeen-

schap er samenkomt. Dat is een
sterk georganiseerde gemeen-
schap. De Antwerpse Oekraïners
kunnen de nieuwkomers bijstaan
en ze helpen met bijvoorbeeld
vertalen.” 

(svw)


