Spraak
makers

Een sterke
familieband
Sinds de vorige Antenne zĳn we gestart met een
nieuwe rubriek: Spraakmakers. Spraakmakers,
dat zĳn alle medewerkers van De Lovie vzw.
Spraakmakers zĳn open, sociaal en kunnen
goed overweg met anderen. Ze gaan in tegen
vooroordelen en kiezen voor dialoog en gesprek.
Meer nog, ze geven een stem aan personen met
een beperking en gaan de barricaden op voor een
samenleving waar iedereen er bĳ hoort.
Binnen De Lovie vzw promoten we graag duurzaam
woon-werkverkeer. In 2017 konden medewerkers
voor het eerst intekenen op een (elektrische) fiets via
het Pendelfonds. Petra Carron en Evelien Leeuwerck
waren er als de kippen bĳ. Beiden zĳn nog steeds
enthousiaste fietsers; maar voor de rest kennen ze
elkaar enkel ‘van goeiedag zeggen’. Petra werkt sinds
2006 in de huishoudelĳke dienst (voornamelĳk in Ten
Meerschaut) en als busbegeleidster voor De Pinker.
Evelien begon haar loopbaan binnen De Lovie vzw in
1994 en werkt al 13 jaar in Leeuwerke. Om de beurt
stellen ze elkaar een vraag …
Evelien: Een goede werksfeer, wat betekent dat
voor jou?
Petra: Dat er een goeie sfeer in de lucht hangt. Eerlĳk
en open zĳn tegenover elkaar, goed communiceren.
Inspringen voor een zieke collega of verbondenheid
voelen in kleine dingen zoals dankjewel zeggen en tot
morgen.
Petra: En jĳ, wat waardeer jĳ in anderen?
Evelien: Ik vind het belangrĳk dat mensen zichzelf
kunnen zĳn. Dat ze hun eigen mening kunnen zeggen
en dat ze zich op hun gemak voelen.
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Evelien Leeuwerck

Evelien: Heb je onlangs iets nieuws geleerd?
Petra: Niet echt, maar ik droom er wel eens van
om de opleiding zorgkundige te volgen. Ik zou het
fĳn vinden om wat meer contact te hebben met de
bewoners.
Petra: Waaraan zou jĳ meer tĳd willen besteden?
Evelien: Mĳn dagen zĳn altĳd te kort! Ik investeer
bewust in vriendschappen, maar zou er eigenlĳk
nog meer tĳd willen in steken. Dat hoeven geen
grootse dingen te zĳn: een berichtje sturen, even
binnenspringen, samen een toertje wandelen, iets
gaan drinken. Gewoon weten hoe het met iemand
gaat, waardering tonen voor wat iemand doet of zelf
eens mĳn hart luchten. Mensen die ik graag zie, heb ik
graag rond mĳ. Dit geldt zeker ook voor mĳn familie.

Petra Carron

Petra: Mĳn motto is: ‘Geniet elke dag van de mooie
dingen die het leven te bieden heeft, want het kan
plots gedaan zĳn.’ Ik heb mĳn broer verloren door een
auto-ongeluk, 29 jaar geleden. Hĳ was toen 24 jaar
en net papa geworden. Vandaar dat dit voor mĳ een
belangrĳke levensles is. De band met mĳn ouders is
hierdoor heel intens geworden. Ik ben nu enig kind en
er gaat geen dag voorbĳ dat we elkaar niet horen of
zien.
Evelien: Dit is bĳ ons net zo. 22 jaar geleden is mĳn
mama omgekomen bĳ een ongeval. Ook wĳ hebben
een sterke familieband. Mĳn papa, broer … we zien
elkaar vaak. Mĳn zus woont een eindje verder, maar
toch spreken we regelmatig af. Ook in coronatĳd. Uren
en kilometers hebben we al gewandeld, want we
houden ons graag aan de maatregelen.
Evelien: Heb jĳ een droom of een bucketlist?
Petra: Gezondheid gaat boven alles. Ik hoop dat mĳn
ouders nog lang mogen leven. En dat ik nog vele
gelukkige jaren mag hebben met mĳn vriend. We zĳn
vandaag 34 jaar samen; we zullen er straks eentje op
drinken. De cava staat al koud.

Evelien: Wat is het beste advies dat jĳ ooit
gekregen hebt?
Petra: Iets wat ik heb meegekregen van thuis:
leren luisteren. Neem de tĳd om mensen te laten
uitspreken. Probeer niet meteen te reageren, luister
eerst naar wat er gezegd wordt.
Petra: Heb jĳ een levensmotto?
Evelien: Ik heb er twee! ‘Wees tevreden met wie je
bent en wat je hebt.’ Ik geef dit ook mee aan mĳn
kinderen. Je hoeft niet per se meer te willen hebben.
Probeer iemand graag te zien zoals hĳ is. En mĳn
tweede motto is: ‘Niet gaan bestaat niet, moeilĳk gaat
ook.’ Ik ben een echte doorzetter, zowel privé als op
het werk.

Evelien: Ik ben dit jaar 25 jaar getrouwd! Mĳn droom
is om een groot feest te kunnen geven voor familie
en vrienden zodra de gezondheid van mĳn man het
toelaat én het coronavirus de wereld uit is.

Ik wens het jullie van harte, lieve dames. Heel erg
bedankt voor dit openhartig gesprek. En aan de
collega’s van Spalier bĳ wie we even te gast waren
in de leraarskamer. Dikke ‘Merci’ voor de lekkere
chocolaatjes!

Birgit Provoost
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