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,,Stukje genegenheid hrengen'' 
Dat jongeren zich 
spontaan op vrijwillige 
basis willen inzetten, 
bewijzen de deelname 
van Sofie Mazereel, 
Tine Eeckhout, An
niek Durnez en Nick 
Mahieu aan het pro
ject Esperanza. 

,Vorig jaar in het eerste tri
mester, staken we met enkele 
vriendinnen de koppen bij el
kaar. Tot concrete ideeen 
kwam het echter niet. 'Tot we 
het plan opvatten om met een 
achttal geplaatste kinderen uit 
Zonnewende een activiteiten
namiddag te organiseren in de 
kerstvakantie. We gingen 
schaatsen op de openluchtpiste 
in Koksijde-Dorp. Maar omdat 
de piste overvol was, kozen 
we voor een fikse strandwan
deling," vertelt Sofie. 

,Opvallend hoe je die kin
deren ziet openbloeien," vindt 
Tine. ,V elen onder hen missen 
eenvoudigweg het ouderlijke 

Nick Mahieu, Anniek Durnez, Sofie Mazereel en Tine Eeckhout : 
II Wat telt is dat we ons ten dienste stellen van de medemens. II 
(Foto CLV) 

gevoel. Een echte thuissituatie waar ze _recht op hebben, wil
kennen ze niet. Dat stukje ge- len wij hen bijbrengen," zegt 
negenheid, aanhankelijkheid, Tine trots. 

Vooral meisjes 
, We doen het niet omdat we 

dan vnJ ZlJn. Zo'n activiteit 
vergt fieel wat voorbere1dm" 
ende moet 1e verantwoor e
~ eid opnemen," aldus 

1ck. Daarnaast valt toch de 
intense deelname van de meis
Jes op. ,Twee andere jongens 
en ik werken mee. Als jongen 
ben Je bang voor een negah :ve 
reactle vanwege Je vnen en. 
Maar daar trek IK ffilJ mets van 
aan. Wat voor ffilJ telt IS dat 1k 
me ten dienste stel van de me
clemens," aldus N1ck. 

V oor AnnieK Durnez wordt 
dit haar derde werkjaar bij Es
peranza. ,In mijn eerste jaar 
trok ik met een groepje naar 
Bloemenweelde, naar een 
groep mensen met een zware 
mentale handicap. 
Dat was echt hard werken. Yo
rig jaar nam ik deel aan Ka
dans, een project met autisti
sche kinderen. 
Het gaf een fijn gevoel deze 
kinderen iets bij te brengen," 
aldus Anniek. 
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