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DENDERMONDE ‘Heb je even
voor mij? Rè-tè-tè-tè-tè-tè. Maak
wat tijd voor me vrij.’ Frans Bauer
schalt door de polyvalente zaal
van Dienstencentrum Zonne-
bloem. Vijf rijen van vier opgekle-
de senioren, twee mannen, acht-
tien vrouwen, staan keurig in het
gelid te dansen. Een schuifelende
pas naar links, twee stapjes naar
voor, één naar rechts. Rè-tè-tè-tè-
tè-tè. Een man met een zuurstof-
slangetje in zijn neus volgt de
troepenbewegingen vanachter
een meterslange tafel met twintig
in de steek gelaten koffiekoppen.
Volgens centrumleider Ann Van
der Vreken zijn de Dendermond-
se senioren ‘nogal hip’, ze dansen
niet de polka’s en walsjes van hun
jeugd, maar ‘best actuele muziek’.
Lokale dienstencentra bestaan al
veertig jaar, er zijn er een 150-tal
en vier op de vijf worden gerund
door de OCMW’s en gemeenten.
Je kunt er niet alleen dansen,
maar ook warm eten en voor wie
met een probleem naar het
OCMW wil, zijn ze een gemakke-
lijk opstapje.
‘Las Manos!’, kondigt deejay Mau-
rice een stampende kermishit

aan. ‘Un movimento sexy. Woew!’
Eén dame verstapt zich en zoekt
inspiratie in de voeten van de
buurvrouw. Voor de rest lijken ze
wel op afstandsbediening te wer-
ken. Niemand die het hen voor-
doet. ‘Ze kénnen die dansen’, ont-
rafelt Yvonne Van Riet het myste-
rie. Yvonne, die links vooraan in
het bataljon met een extra veren-
de tred haar bescheiden gestalte
compenseert, heeft hen gedrild.
Ze haalt de choreografie uit een
boek van de ouderenvereniging
Okra, dat het dienstencentrum
voor haar betaald heeft. Heel
Vlaanderen danst Las Manos met
dezelfde stapjes. ‘Zodat ze overal
mee kunnen. Vrijdagmiddag hier,
en elke dag wel ergens.’
‘Dansen is goed. Fysiek en men-
taal, want je moet de pasjes ook
onthouden.’ Yvonne werkte in de
mode ‘toen hier nog ateliers wa-
ren’ en heeft geturnd tot ze een
jaar of vijftien geleden met pensi-
oen ging. Ze is van de buurt, al
twintig jaar alleen en niet enkel
dansinstructrice. ‘Het begon on-
schuldig met dansen. Dan ben ik
in de playbackgroep terechtgeko-
men en via de playback in het to-

neel.’ Ze doet ook yoga en geeft
‘hobby’, maar daar moeten we ons
maar niet te veel bij voorstellen,
zegt ze. ‘Praten met een hand-
werk erbij, breien, naaien. Dat
zijn bijna allemaal tachtigers. Als
ze íéts doen, is het al goed.’
Zonder vrijwilligers zou een dien-
stencentrum onbetaalbaar zijn.
Meer dan de helft van het werk
wordt door hen gedaan. Hoe
wordt een mens vrijwilliger in
een dienstencentrum? Sommigen
door een kapotte vaatwasmachi-
ne, zoals Christiane. ‘Na een feest
ben ik met mijn man blijven af-
wassen. Wat later hebben ze mij
gevraagd om op feesten de kassa
te doen.’

Landing in Normandië

Christiane werd in 1944 geboren,
twee maanden voor de landing in
Normandië, ‘waar jonge jongens
stierven omdat wij het vijftig jaar
goed zouden hebben’. Dat maakt
Christiane nu 68. ‘En we hebben
het goed gehad.’ Ooit deed ze in de
Zonnebloem zijdeschilderen, tai
chi en Spaans. Maar Christiane
heeft gezondheidsproblemen ge-
had en is snel uitgeput. Nu doet ze
alleen de aanwezigheidslijsten
voor de les tai chi. ‘Tai chi is voor
iedereen goed. In China beoefe-
nen mensen van negentig jaar
nog tai chi. Ik doe thuis nog de op-
warmingsoefeningen die ik ge-
leerd heb, dat is voorlopig alles.
Misschien doe ik op een dag ‘de
24” (een minutenlange reeks be-
wegingen, red.) zonder proble-
men. Dat kan, maar je kunt ook de
lotto winnen.’ 
‘Mijn man is spijtig genoeg dit

‘Als je je opsluit,
kom je niet 
meer buiten’
‘Alleen uit uw bed komen en er ’s
avonds alleen weer inkruipen. Dan zit
je liever ook eens een paar uur hier.’
OCMW’s verhelpen via hun
dienstencentra meer dan enkel
armoede.

DANSEN, WARM ETEN EN EEN BABBELTJE MAKEN

De Vlaamse regering zou ze het liefst in het
gemeentebestuur zien opgaan, uw grootva-
der noemt ze steevast ‘de openbare onder-
stand’ en denkt dat ze geld uitdelen aan de
armen. De Strangers vinden ze dan weer een
geweldig goede grap: ‘In ’t rood op de bank,
geld versmost aan de drank? Hartelijk wel-
kom bij ’t O-C-M-W!’ Elke gemeente heeft
zijn eigen Openbaar Centrum voor Maat-
schappelijk Welzijn. Maar wat dóén die
OCMW’s eigenlijk?
De Standaard ging kijken in Dendermonde.

Een stad met een lange rechte Kerkstraat en
een bescheiden Grote Markt. Geen groot-
stad, niet ‘de buiten’. De grootste gemene
deler van Vlaanderen, met een OCMW dat
niet alleen geld uitdeelt, maar ook broeken
inkort, kinderen opvangt, heggen snoeit en
rodekool met appeltjes klaarmaakt.
WOUTER WOUSSEN
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Vandaag deel 1: DIENSTENCENTRA
Dinsdag deel 2: sociaal restaurant

HARTELIJK
WELKOM BIJ
HET OCMW

Bestel nu op www.standaardshop.be

■ Sterling zilver kettinkje 925/1000
■ Formaat: 45cm lang
■ Bamboe koraal roosjes
■ Niet in de handel verkrijgbaar
■ Maar € 130 i.p.v. € 220
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BRUSSEL Het aandeel van de Brusselaars dat werk
heeft, is erg laag: 54 procent (57 procent in Wallonië, 66
procent in Vlaanderen). Maar degenen die er werken, zijn
minder vaak ziek dan de werknemers uit andere gewesten.
Dat blijkt uit de cijfers van de ziekteverzekering (voor
werknemers van de privésector). Voor Brusselaars is het
gemiddelde maar 6,4 dagen per jaar. Voor Vlamingen is dat
8,63 dagen (30 procent meer), voor Walen 10,34 dagen (60
procent meer). Dat vernam senator Anke Van dermeersch
(Vlaams Belang) van staatssecretaris voor Sociale Zaken,
Philippe Courard (PS).
De cijfers laten een kloof zien tussen de landsdelen, al zijn
er twee uitzonderingen. Limburg, dat zoals Wallonië een
traditie kent van zeer grote bedrijven (de mijnen), heeft cij-
fers die eerder aanleunen bij de Waalse scores.
Waals-Brabant daarentegen heeft cijfers die er veeleer
Vlaams uit zien. (g.teg.)

WERK

Brusselaars minst ziek,
Walen en Limburgers meest
De Brusselaars die werken, zijn minder vaak ziek dan
de collega’s uit de andere gewesten.

BRUSSEL Een diploma is binnenkort niet meer het eni-
ge bekwaamheidscriterium binnen de Vlaamse overheid.
Vanaf 1 oktober kunnen kandidaat-ambtenaren zonder di-
ploma, maar met ervaring, ook worden aangeworven.
De Vlaamse overheid moet de waarde van de ervaring van
kandidaten wel laten schatten door de VDAB. Die verleent
dan een getuigschrift van ‘eerder verworven competenties’
(EVC) dat zeven jaar geldig blijft.
Het laten erkennen van ‘competenties’ kan niet alleen ge-
bruikt worden door mensen die géén of geen hoog diploma
hebben maar ook door mensen die buitenlandse diploma’s
hebben die hier nog niet erkend zijn of waarvan de gelijk-
waardigheid nog ‘in onderzoek’ is. Dat staat in een besluit
waarvoor minister Geert Bourgeois (N-VA) vrijdag de in-
stemming van zijn collega’s kreeg. Bij de federale overheid
bestaat een gelijkaardig systeem. (g.teg.)

AMBTENARIJ

Vlaamse overheid schakelt
ervaring gelijk aan diploma
Vanaf 1 oktober kunnen kandidaten zonder vereist
diploma, maar met ervaring, aangeworven worden.


