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Als
de wanhoop
doodt

Jaarlijks plegen in ons land
ongeveer 2.200 personen zelfmoord.
Mannen en vrouwen die vinden dat
het leven niets meer te bieden heeft
en dat het voor meer pijn dan
vreugde zorgt. Een onrustwekkend
fenomeen. Vandaag de dag is deze
daad van wanhoop en eenzaamheid
de voornaamste doodsoorzaak na
overlijdens door ziekte. Toch blijft
het moeilijk om preventieve acties te
ondernemen. Hulporganisaties, de
toegang tot dodelijke middelen
beperken, efficiënte klinische hulp
voor problemen op mentaal of fysiek
vlak of bij verslaving, een nauwe
band met familie en de gemeenschap
kunnen soelaas brengen.
In ons dossier vindt u nuttige
hulpadressen en enkele waarheden
over deze pijnlijk definitieve daad,
die niet alleen getuigt van heel wat
pijn maar ons ook confronteert met
een donkere kant van onze
maatschappij, waar nauwe banden
tussen individuen steeds zeldzamer
worden.

ONS DOSSIER
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Woord van de Burgemeester

 De gemeenteraad in ‘n flits
De gemeenteraadsleden verzamelden op woensdag 31
januari. Er kwamen verschillende aspecten van het
Jetse gemeenteleven aan bod. Een overzicht van de
belangrijkste onderwerpen van deze gemeenteraad.
NIEUW REGLEMENT NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK

Een rijke samenleving

België bevindt zich in het koppeloton wat
betreft
economische
activiteiten
en
levensstandaard. De goede cijfers voor onze
concurrentiekracht en economische prestaties
hebben echter ook een keerzijde. De druk op
onze schouders is evenredig met onze drang
(dwang) tot competitiviteit. De verwachtingen
komen steeds hoger te liggen, waarbij een mooie
woning, twee gezinswagens, bijzondere
vrijetijdsbestedingen,
een
geslaagde
professionele carrière,... tegenwoordig meer en
meer de norm worden. Steeds meer personen
moeten afhaken in deze ‘ratrace’ en komen in
een depressie terecht. Ze hebben als het ware
een pauze nodig om terug tot zichzelf te komen.
Als ze geen uitweg meer zien maken sommigen
er zelfs definitief een einde aan. Zelfmoord is in
België de voornaamste “externe” doodsoorzaak,
na de overlijdens door ziekte. Met jaarlijks meer
dan 2.000 zelfmoorden staat ons land ook in
deze macabere rangschikking voorop.
De oorzaken van een zelfmoord verschillen
van geval tot geval maar toch liggen veelal
sociale, familiale of professionele problemen
aan de oorsprong. Net daarom zou het niet
slecht zijn om een mentaliteitswijziging door te
voeren in onze maatschappij. Men kan zich de
vraag stellen of we wel de juiste dromen najagen
en of we onszelf daarbij niet voorbijhollen. De
interne rijkdom moet het steeds meer afleggen
tegen de uiterlijke rijkdom.

Dit gaat trouwens verder dan de materiële
bezittingen. Ook qua fysiek en uiterlijk wordt de
norm steeds hoger gelegd. Alle jonge meisjes
willen eruit zien als topmodellen en alle
vrouwen als jonge meisjes. De mannen
spiegelen zich aan afgetrainde atleten. Ook hier
wordt de perfectie nagestreefd, soms zelf via de
operatietafel. Wat dan te zeggen van de mensen
die te kampen hebben met een handicap? Deze
mensen hebben niet alleen te kampen met de
ongemakken van hun handicap, zoals een
beperkte mobiliteit, maar worden soms enkel op
basis van hun ongewone uiterlijk of fysieke
beperkingen uitgesloten. Het is onze taak om
deze mensen alle kansen te bieden op een
normaal leven en om een volwaardige plaats in
te nemen in onze samenleving. Ons
gemeentebestuur, dat hiervoor het label
Handycity toegekend kreeg, levert heel wat
inspanningen om deze mooie gedachte in de
praktijk om te zetten. Aangepaste huisvesting
voor mindervaliden, bereikbaarheid van de
openbare gebouwen, speciale aandacht bij de
renovatie van de wegen, informatieavonden,...
zijn maar enkele voorbeelden van de
gemeentelijke initiatieven.
We leven met vele mensen dicht bij elkaar
in België en zeker in en rond onze hoofdstad,
waarbij niet iedereen het even makkelijk heeft.
Laat ons dus het “samen leven” in onze
samenleving hoog in het vaandel dragen,
waarbij onze rijke maatschappij niet alleen rijk
is aan economische mogelijkheden maar ook
aan menselijke waarden.
Hervé Doyen,
uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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De Nederlandstalige bib, Kardinaal Mercierplein 6, staat voor iedereen open.
Haar collecties staan zowel open voor Nederlandstaligen als Franstaligen. Het uitlenen
van boeken of audiovisuele materialen blijft gratis. Om ervoor te zorgen dat in de
toekomst iedereen kan blijven genieten van de collectie en dat de uitgeleende stukken
tijdig en in goede staat terug binnen gebracht worden, keurde de gemeenteraad het
nieuwe dienstreglement van de Nederlandstalige bib goed. Dit reglement voorziet nog
steeds een boete bij het laattijdig binnenleveren. Personen die hun materialen niet
binnenbrengen na een vierde herinnering wacht een gerechtelijke vervolging.
Meer informatie over dit reglement vindt u op pagina 10.

FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Een goede omkadering in het kleuter- en lager onderwijs is essentieel voor de
ontwikkeling van een kind. De kwaliteit van deze omkadering wordt bepaald door de
leerkrachten die voldoende gevormd, gemotiveerd en beschikbaar zijn. De
gemeenteraad keurde de creatie goed van twee bijkomende betrekkingen voor
gesubsidieerde kleuteronderwijzeressen (1 voltijdse en 2 halftijdse). Concreet zijn er
drie gemeentescholen betrokken bij deze maatregel: Van Helmont, Jacques Brel en
Simone Blangchard. Deze betrekkingen zijn volledig gesubsidieerd door de Franse
gemeenschap en vallen dus niet ten laste van de gemeente.

TENNIS- EN MINI-GOLFTERREINEN
Binnenkort gaan de tennis- en mini-golfterreinen opnieuw open. De
gemeenteraadsleden keurden de nieuwe tarieven goed voor deze terreinen. In het
volgende nummer van Jette Info geven we u de tarieven en de praktische info over
deze tennis- en minigolfinfrastructuur.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 28 februari 2007 in het
Raadshuis (Kardinaal Mercierplein 1 - niveau 2/3 - Raadzaal).

Nieuwjaarsreceptie valt
in de smaak bij de Jettenaren

MEMO
VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE?
Surf naar www.jette.be.

HET GEMEENTEHUIS VAN JETTE
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11

Uurrooster gemeentediensten (behalve juli en augustus)
Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand en
FIBEBO: maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 19u
Andere diensten: maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30u tot
14u, donderdag van 13u tot 16u
(dienst Grondgebiedbeheer ook op
afspraak op donderdag tussen 16u en
19u)
RAADSHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02/412.68.06
PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
Léon Theodorstraat 204
1090 Jette
Tel. 02/421.65.00
OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02/422.46.11
• Sociale dienst: 02/422.46.40
SOCIAAL WONINGBUREAU VAN JETTE
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02/421.70.90/91

Er kwamen heel wat Jettenaren opdagen
voor de traditionele nieuwjaarsreceptie op
20 januari in het Koninklijk Atheneum van
Jette. Na de wensen voor het nieuwe jaar
hield Burgemeester Hervé Doyen zijn
nieuwjaarsspeech over een thema dat hem
nauw aan het hart ligt, de solidariteit. De
bewoners maakten tevens kennis met de
nieuwe leden van het college dat de
gemeente de komende zes jaar zal besturen.
In een hartelijke sfeer ontmoetten de
Jettenaren eveneens de gemeenteraadsleden
en de gemeentelijke medewerkers en konden
ze allerlei informatie bekomen over het
gemeenteleven. Er vonden ook heel wat
gemoedelijke discussies plaats tussen de
bewoners zelf, met een lekker glaasje nooit
ver uit de buurt, evenmin als de chips!

Rechtzetting
Jette op Zak
In onze brochure “Jette op Zak” die
u vorige maand in de bus kreeg is
een fout geslopen. Op pagina vier
gelden voor de dienst Sociale Zaken
dezelfde openingsuren als voor de
overige diensten op pagina 3, d.w.z.
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u en op
donderdag van 13u tot 16u. Het
telefoonnummer van de dienst
Sociale
Zaken
is
het
nr.
02.422.31.20.

Elektronisch loket
politie

VEILIGHEID

Primeur voor politiezone
Brussel-West
Sinds 1 januari van dit jaar kan u als
burger in onze politiezone voor bepaalde
feiten klacht neerleggen via internet.
Samen met vier andere lokale politiezones
stapt onze politiezone Brussel-West in dit
nieuw project van de Minister van
Binnenlandse Zaken.
In een eerste fase kan u een
elektronische klacht neerleggen voor de
volgende
feiten:
fietsdiefstal;
winkeldiefstal;
vernielingen
en
beschadigingen; opschriften, graffiti of
tags met onbekende dader en onder
voorwaarde dat de feiten werden
vastgesteld op het grondgebied van onze
politiezone, namelijk de gemeenten Jette,
Sint-Jans-Molenbeek,
Koekelberg,
Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem.
De aangifte gebeurt via een link op de
website
van
de
politiezone
(www.lokalepolitie.be/jette). Via een

standaardformulier kan de klacht worden
geregistreerd. De klacht wordt neergelegd
in naam van een fysiek persoon of een
onderneming.
Dit systeem biedt vele voordelen:
Tijdwinst omdat u geen verplaatsing moet
maken naar een commissariaat. Het
systeem is 7 op 7 en 24u op 24
bereikbaar.
Het
is
bovendien
gebruiksvriendelijk en eenvoudig. Komt
daarbij dat de verhoging van de aangiftes
bijdraagt tot een beter overzicht van de
geregistreerde criminaliteit, hetgeen de
oriëntatie van de patrouilles kan bijsturen.
Bovendien maakt dit systeem het mogelijk
om gestolen of teruggevonden goederen
te recupereren.
De pilootfase loopt van 1 januari tot 1
april 2007. Nadien volgt een evaluatie
van het project.

Politie zoekt getuigen en tips
In het kader van moordonderzoek
Augusta Nordin

Dienst techno-preventie
geeft tips tegen inbraak

Een inbraak zorgt vaak voor materiële
en emotionele schade. De politiezone
voorziet een speciale dienst technopreventie die u tips kan geven om uw
woning te beveiligen tegen inbraak.
Het aantal inbraken in het Brussels
gewest stijgt de laatste jaren gevoelig,
ondanks de gerichte inspanningen van
de politiediensten. Mogelijke verklaringen
voor deze cijfers zijn de rondtrekkende
dievenbendes die de grootstad met haar
anonimiteit verkiezen als werkterrein en
de minderjarige daders die slechts
beperkte straffen opgelegd krijgen.
Diefstallen in woningen zijn moeilijk
aan te pakken. Ze blijven een prioriteit
binnen onze politiezone, maar de
pakkans blijft beperkt. De politiediensten
zetten zich actief in tegen deze
misdaadvorm. Na een inbraak wordt er
consequent een buurtonderzoek gedaan
door de wijkpolitie met een vragenlijst
over verdachte voertuigen, personen,...
Als er sporen zijn op de plaats van
inbraak, worden er vingerafdrukken
genomen. De inbraken worden
geanalyseerd, ze worden aangebracht
op geografische kaarten en ook de
daders worden in kaart gebracht. De
inspanningen van de politie zorgden
vorig jaar voor meer dan 100
aanhoudingen in het kader van inbraken.
U kan ook een belangrijke rol spelen
in het kader van inbraakpreventie. Eerst
en vooral is er de sociale controle. Als u
verdachte voertuigen of personen
opmerkt kan u beter de politie
contacteren dan achteraf vast te stellen
dat uw instinct u niet in de steek liet.

Daarnaast kunnen we onze woning via
enkele eenvoudige tips en aanpassingen
beveiligen tegen inbraak. De dienst
techno-preventie van de politiezone helpt
u hierbij.

Inbraakbeveiliging
De politiezone Brussel-West beschikt
over een speciale dienst techno-preventie
en inbraakbeveiliging. De twee technopreventieadviseurs geven allerhande tips
om uw woning tegen inbraak te
beveiligen. Ze komen automatisch langs
na een inbraak maar u kan de adviseurs
natuurlijk beter vooraf even contacteren
om u geïndividualiseerde tips mee te
geven.
De dienst techno-preventie /
inbraakbeveiliging
Kardinaal
Mercierplein
1
(hoek
Van
Bortonnestraat) - tel. 02.412.68.08.

Nuchter
achter het stuur

Bob-campagne blijft nodig

Op zondag 14 mei 2006 (Moederdag) werd Augusta Nordin vermoord
aangetroffen in haar woning op de hoek van de Burgemeester Etienne
Demunterlaan en de Dikke Beuklaan in Jette. Volgens de wetsdokter werd Augusta
brutaal om het leven gebracht tussen donderdagavond 11 mei 18u en
vrijdagochtend 12 mei. Het gerecht vermoedt dat de moordenaars minstens met
twee waren.
De speurders hebben momenteel niet veel sporen. Daarom doen ze een oproep
voor getuigenissen en tips. Iedereen die in de wijk iets verdacht heeft opgemerkt
tijdens tussen 11 en 14 mei moet dit doorgeven aan het gerecht. Hoe klein of
onbelangrijk de tip voor u ook lijkt, het kan de speurders eventueel helpen bij een
doorbraak.
Ook buren, vrienden of kennissen van Augusta die de speurders kunnen helpen
om zich een idee te vormen over de gewoontes en het tijdsgebruik van het
slachtoffer moeten zich aanmelden bij het gerecht.
U kan de speurders bereiken op het gratis nummer 0800/91.119.

De Bob-campagne strijdt jaarlijks
tegen dronkenschap achter het stuur. De
inspanningen van de voorbije jaren
werpen
hun
vruchten
af.
De
autobestuurders blijken zich steeds vaker
bewust van de gevaren van dronken met
de wagen te rijden. Toch leveren de
controles steeds weer heel wat bestuurders
op die te diep in het glas gekeken
hebben, waarbij het aantal positieve
controles zelfs nog stijgt. Vooral in het
Brussels Gewest blijft dit aantal bijzonder
hoog, met meer dan 1 op 10 positieve
ademtests. Tussen 1 december en 15
januari werden er in het Brusselse Gewest
1.369 bestuurders getest waarvan 168
(12,3%) positief bleken, tegenover ‘slechts’
5,3% in Vlaanderen en Wallonië.
Het vooropgestelde doel van 100.000
ademtests werd ruimschoots bereikt. De
bestrijding van rijden onder invloed is en
blijft één van de prioriteiten van het
verkeersveiligheidsbeleid in de komende
jaren. Met een aanpak op maat van het
probleem werd dit jaar de nadruk gelegd
op de kwaliteit van de controles. Zo
werden de politiediensten verzocht om de
controles in tijd en ruimte aan te passen

aan de problematiek van het rijden onder
invloed, en om meer controles uit te
voeren na een ongeval, op aselecte wijze
en op minder drukke wegen. Bestuurders
maken immers vaak gebruik van dit soort
wegen om de grootscheepse controles op
de hoofdverkeersaders te ontwijken.
Hierdoor is het trouwens bijzonder
moeilijk om de verschillende campagnes
onderling te vergelijken. De manier
waarop de controles uitgevoerd worden
kan immers van jaar tot jaar variëren.
Net als de andere jaren, werd
vastgesteld dat de grootste groep positieve
bestuurders nog steeds bestaat uit
personen die veel gedronken hebben, met
een alcoholgehalte van 0,8 ‰ of meer. Er
werden ook meer rijbewijzen ingetrokken
dan voorafgaande jaren.
Het einde van de Bob-campagne
betekent natuurlijk niet dat de
alcoholcontroles stoppen. Het grote aantal
ongevallen met dronken chauffeurs bewijst
immers dat rijden en drinken niet
samengaan. Bob moet dus elke dag van
het jaar aanwezig zijn om het verkeer
veilig te houden.
Jette info nr. 139 - februari 2007
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Dossier “Zelfmoordpreventie”

Zelfmoord:
de voornaamste
doodsoorzaak
na ziekte
Op 1 en 3 februari organiseerde het
Centrum ter Preventie van Zelfmoord twee
preventiedagen. Het onderwerp is
minstens 48u aandacht waard als men
weet dat in ons land ongeveer 2.2000
zelfmoorden per jaar gebeuren. De
meerderheid van deze mensen die
vrijwillig een einde maken aan hun leven
zijn mannen, aangezien mannen 3 maal
meer zelfmoord plegen dan vrouwen.
Deze cijfers tonen aan hoe omvangrijk
deze problematiek is in ons land.

Een voornamelijk mannelijk
profiel
Zelfmoord komt op de tiende plaats in
de lijst van doodsoorzaken maar prijkt op
de eerste plaats als men de enkel de
externe doodsoorzaken (niet gelinkt aan
een ziekte) in overweging neemt. Dit
betekent dat in 1997 dagelijks zes
personen zelfmoord plegen in België. Het
aantal overlijdens door zelfmoord

overstijgt het aantal verkeersslachtoffers,
ongelukken of anderen.
72% van de zelfmoordpogingen van
de mannen (15-40 jaar) leidt tot de dood,
daar waar de vrouwen veel meer
pogingen ondernemen. Dit kan men
uitleggen door het feit dat mannen meer
“doeltreffende” methodes aanwenden
dan vrouwen zoals vuurwapens,
ophanging, van een gebouw springen,...
tegenover medicatie, vergiftiging. De
situatie in België is vergelijkbaar met de
situatie wereldwijd. Enkel in China en
India is het aantal vrouwen dat zelfmoord
pleegt in de meerderheid.

Waarom pleegt men
zelfmoord?
Natuurlijk is er geen pasklare uitleg
die verklaart waarom iemand zelfmoord
pleegt. Verschillende studies hebben
echter aangetoond dat sommige sociale,
familiale of persoonlijke factoren de

psychologische weerbaarheid van iemand
kunnen verzwakken. Deze problemen
stapelen zich vaak op gedurende
maanden of jaren. Er zijn veel
risicofactoren
zoals
eerdere
zelfmoordpogingen, zelfmoord in de
familie, depressies of psychiatrische
problemen, chronische fysieke ziekte,
alcohol- of drugsverslaving, problemen
met de seksuele geaardheid, impulsiviteit
of overgevoeligheid, gezinsproblemen
(scheiding of conflicten), slachtoffer van
geweld of misbruik, eenzaamheid, reeks
professionele tegenslagen,... Vaak vormt
een specifiek voorval zoals een scheiding
of ontslag dan de druppel die de emmer
doet overlopen met een zelfmoordpoging
tot gevolg.
Geen van deze factoren is beslissend.
Wetenschappelijke studies hebben tot nu
toe geen precieze oorzaak kunnen
aantonen die ertoe leidt dat iemand zich
van het leven berooft.

Beschikbaarheid en luisterbereidheid
om zelfmoordpogingen te voorkomen
Als men in zijn omgeving of familie
geconfronteerd wordt met personen met
zelfmoordneigingen is het niet altijd
eenvoudig om gepast te reageren. Er
bestaat dan ook geen mirakeloplossing
als iemand rechtstreeks of onrechtstreeks
over zijn zelfmoordideeën praat. We
kunnen enkel een paar tips geven hoe
men deze situatie het best aanpakt.
Als u denkt dat een persoon suïcidaal
is moet u reageren. Praat indien mogelijk
meteen en rechtstreeks met de persoon.
Het belangrijkste dat u kan doen is
aandachtig luisteren zonder te oordelen.
In tegenstelling tot wat vaak
aangenomen wordt, zal praten over
zelfmoord de kansen laten afnemen dat
iemand effectief de stap zet. Het is
onwaarschijnlijk dat praten over het
onderwerp, met iemand die er niet aan
denkt om zelfmoord te plegen, de
persoon hiertoe zou aanzetten. Uit dus
uw ongerustheid en verzeker dat het
gesprek vertrouwelijk blijft. Informeer u
over recente gebeurtenissen en moedig
de persoon aan om vrij over zijn
gevoelens te praten.
Vraag aan de persoon of hij/zij zich
zo radeloos voelt dat hij/zij zelfmoord
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zou plegen. Als de persoon “ja”
antwoordt, vraag dan of hij/zij al een
plan heeft of hoe hij/zij voorziet om
zelfmoord te plegen.
Als de persoon zegt dat hij/zij aan
zelfmoord denkt, toon dan uw
ongerustheid maar vermijd om te
oordelen zoals “Je moet zo geen sombere
gedachten hebben, de zaken kunnen zo
slecht toch niet zijn”. Weet dat de
persoon u zijn diepste gevoelens
toevertrouwt en hoewel deze u kunnen
verwarren of verontrusten, het feit dat de
persoon er kan over praten zal hem/haar
moed geven of opbeuren.
Praat over hulpmogelijkheden (familie,
vrienden, crisiscentra) en moedig hem
aan om contact op te nemen met
gespecialiseerde hulp (psycholoog,
psychotherapeut, psychiater, dokter of het
Centrum ter Preventie van Zelfmoord).
Behoud het contact met de persoon om
te weten hoe de situatie evolueert.
Tenslotte, in dit soort situaties zijn we
gelimiteerd qua bijstand. Wat ook de
relatie is tussen u en de persoon,
uiteindelijk kiest de andere persoon wat
hij aanvangt met zijn leven.

Wat te doen na een
zelfmoordpoging
Een persoon kan een zelfmoordpoging
ondernemen zonder voorafgaande
verwittigingen of desondanks de
inspanningen om hem te helpen. Als u
eerste hulp bij ongevallen onder de knie
hebt, kan u trachten om de persoon te
helpen. Bewaar in elk geval uw kalmte en
vraag meteen medische hulp.
De periode na een zelfmoordpoging is
kritiek. De persoon moet intensieve
zorgen krijgen. Het is essentieel dat u
regelmatig contact hebt met de persoon
en deze helpt om een netwerk op te
bouwen waar hij/zij steun krijgt. De
persoon mag in geen geval de indruk
krijgen dat hij uitgesloten wordt of dat
men hem mijdt vanwege zijn
zelfmoordpoging.
Weet dat als een persoon ervan
overtuigd is om een einde te maken aan
zijn leven, u deze persoon misschien niet
kan helpen. U moet zich dus niet
verantwoordelijk voelen voor de
beslissing van deze persoon.

Een van de denkpistes om het hoge
aantal mannelijke zelfmoordenaars te
verklaren is het feit dat mannen tot op de
dag van vandaag moeilijk hulp kunnen
vragen als ze zich in een probleemsituatie
bevinden.
Ongeacht het geslacht, de leeftijd of
het sociaal statuut, de achterliggende
oorzaak van zelfmoord is het lijden. Dit
lijden kan onoverkomelijk lijken en
ondraaglijk worden. Daardoor meent de
persoon dat zelfmoord nog de enige
uitweg is om hieraan te ontsnappen.
Info
of
hulp
nodig?
De
Zelfmoordlijn:
02.649.95.55.
Centrum ter Preventie van Zelfmoord
- Arteveldestraat 142 - 1000 Brussel
- www.zelfmoordpreventie.be.

Praten
over het verlies
Als een persoon zelfmoord
pleegt heeft dit een grote impact
op minstens zes personen uit zijn
naaste omgeving. Een overlijden
zorgt bij vrienden en familie voor
heel wat leed, temeer als de
persoon vrijwillig een einde
maakt aan zijn leven. Diegenen
die
achterblijven
worden
geconfronteerd met heel wat
emoties en kunnen zich soms
schuldig voelen. Het is belangrijk
om te praten over de emoties die
een dergelijk verlies met zich
meebrengen. Men moet tevens
het feit onder ogen zien dat
sommige vragen onbeantwoord
blijven en proberen om de daad
van de naaste te begrijpen.
Als u geconfronteerd wordt
met een dergelijke pijnlijke
situatie, kan een gespreksgroep u
helpen bij het verwerken van het
verlies. Zo organiseert het
Centrum Primavera gespreksgroepen voor de naasten van
zelfmoordenaars en bestaan er
specifieke centra waar u terecht
kan (zie kader pagina hiernaast).
De gemeentelijke dienst voor
slachtofferhulp kan u ook verder
doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten.
Gemeentelijke Dienst voor
Slachtofferhulp - 02.423.14.26.

Dossier “Zelfmoordpreventie”

Waar kan u
terecht ?

Waar kan u terecht met uw wanhoop als zelfmoord
de enige uitweg lijkt? Waar kan u uit uw isolement
treden na de zelfmoord van een naaste? Waar
vindt u een luisterend oor die u zonder te oordelen
helpt om er opnieuw bovenop te geraken?
Primavera

Mythes rond
zelfmoord
De daad gebeurt vaak impulsief, maar het
proces dat leidt tot zelfmoord is zelden verrassend.
Het blijft moeilijk uit te leggen waarom sommige
mensen zelfmoord plegen daar waar andere
personen die zich in dezelfde of nog ergere situatie
bevinden nooit deze daad zullen stellen.
De meerderheid van de zelfmoorden kan
voorkomen worden, maar hoe? Om te beginnen
moet men de taboes doorbreken en de stereotiepen
doorbreken.
Daarom
strijden
de
Wereldgezondheidsorganisatie en het Centrum ter
Preventie van Zelfmoord tegen de clichés en de
mythes rond zelfmoord.
• De personen die praten over
zelfmoord doen het nooit
FOUT. Het merendeel van zelfmoordenaars
gaven duidelijke alarmsignalen over hun intenties.
• Zelfmoordenaars willen allemaal
sterven
FOUT. Het is niet zozeer de dood die ze
opzoeken maar het einde van hun lijden. Ze zien
geen andere oplossing.
• Verbetering na een crisis toont aan
dat het risico verdwenen is
FOUT. Veel zelfmoorden gebeuren na een
periode waarin de persoon energiek is en zijn
wanhoop wil omzetten in de finale daad.
• Eens
zelfmoordenaar,
altijd
zelfmoordenaar
FOUT. Als de crisis voorbij is, kunnen de
zelfmoordgedachten bij sommige personen definitief
verdwijnen.
• Praten over zelfmoord kan
personen ertoe aanzetten
FOUT. Erover praten kan de persoon helpen om
zijn lijden uit te drukken. Luisteren naar zijn
problemen kan hoop bieden of de persoon uit zijn
isolement halen.

Het Centrum Primavera helpt de nabestaanden van
zelfmoordenaars om in een gespreksgroep de pijnlijke
gebeurtenissen te verwerken. Personen die willen
deelnemen aan deze gespreksgroepen kunnen Primavera
contacteren (tel: 02.478.90.90) en vragen naar de
projectverantwoordelijke Bart Nauwelaerts.
In het centrum is ook de verantwoordelijke van het
project Zelfmoordpreventie van het Brussels Gewest
gehuisvest. De projectverantwoordelijke Karl Andriessen
houdt zich bezig met de vorming en het overleg rond
zelfmoordpreventie.
Het Centrum Primavera biedt ook steun en begeleiding
aan personen die op een bepaald moment in hun leven, om
een bepaalde reden, slecht in hun vel zitten en nood hebben
aan professionele steun. Personen met zelfmoordgedachten
bijstaan behoort tot de basistaken van het centrum voor
geestelijke gezondheid.
Centrum Primavera - de Smet de Naeyerlaan 470
- 1090 Jette - tel: 02.478.90.90

Het Centrum ter Preventie van Zelfmoord
- De Zelfmoordlijn
De Zelfmoordlijn en haar telefonische permanentie, 24
uur op 24, biedt iedereen die in crisis is de mogelijkheid om
het Centrum te bellen. Hij vindt er iemand die zijn ‘cry of
pain’, zijn uiting van innerlijke pijn en zijn ‘cry for help’,
zijn noodkreet, beantwoordt. Bovendien krijgt hij de
mogelijkheid om vrijuit en in volle vertrouwen over zijn
moeilijkheden en zelfmoordgedachten te praten. En dit met
iemand die hij niet kent en ook nooit zal ontmoeten, en
vooral iemand die onbevooroordeeld luistert. Dit gesprek
moet de oproeper helpen om zijn crisismoment te
overbruggen. Ook mensen die in hun omgeving of in hun
werk met suïcidaal gedrag worden geconfronteerd en
nabestaanden van zelfdoding kunnen bij de Zelfmoordlijn
terecht. Zij krijgen ondersteuning en richtlijnen over hoe zij
met personen met zelfmoordgedachten kunnen omgaan. De
beantwoorders van de Zelfmoordlijn blijven steeds anoniem
en ook de oproeper hoeft zich niet bekend te maken.
Daarnaast blijft ook alles wat tijdens de oproep werd
gezegd en ook het feit dat een bepaald persoon gebeld zou
hebben, volledig geheim. De Zelfmoordlijn ook online
bereikbaar (1 avond per week).
De Zelfmoordlijn - 02.649.95.55 www.zelfmoordpreventie.be

Tele-Onthaal
Tele-Onthaal is een telefonische hulpdienst die je bijstaat
als je het op een bepaald moment moeilijk hebt in je leven.
Je kan er steeds je verhaal kwijt aan een van
hundeskundige vrijwilligers. Anoniem en in vertrouwen. Je

kan Tele-Onthaal op het telefoonnummer 106 bereiken, dag
en nacht, 7 dagen op 7.
Je kan Tele-Onthaal bellen over de meest uiteenlopende
onderwerpen, van de a van alcohol over de r van relatie tot
de z van zelfdoding, en alles wat daartussen zit! Dus ook
wanneer je je eenzaam voelt, omdat je boos of verdrietig
bent, onmacht ervaart, of omdat je stoom wil afblazen.
Tele-Onthaal helpt je door je de nodige tijd en aandacht
te geven, door te luisteren en mee te leven. Om zo samen
alles eens op een rijtje te zetten. Of indien nodig, je door te
verwijzen naar de meest geschikte vorm van professionele
hulpverlening. Niet door je kant-en-klare oplossingen aan te
bieden, want die hebben ze niet.
Omdat online-contact voor sommige mensen makkelijker
lukt dan praten, kan je Tele-Onthaal ook via het internet
bereiken. Via www.tele-onthaal.be heb je de kans om op
geregelde tijdstippen in de week, een hulpverlenend
gesprek te voeren met een van hun vrijwilligers.
Tele-Onthaal - telnr: 106 - www.tele-onthaal.be

Werkgroep Verder, voor nabestaanden
na zelfdoding
De Werkgroep Verder behartigt de belangen van
nabestaanden na zelfdoding door het coördineren,
organiseren en ondersteunen van initiatieven voor en door
nabestaanden na zelfdoding. De werkgroep heeft als doel
te sensibiliseren, de opvang van nabestaanden te
verbeteren en het thema “rouw na zelfdoding”
bespreekbaar te maken in onze samenleving.
De webiste van de werkgroep Verder voor nabestaanden
na zelfdoding is bestemd voor de naasten die
geconfronteerd worden met zelfmoord. Dit gebeurt op een
speelse manier voor de kleinsten en ook voor de jongeren is
er een speciaal, aan hun leeftijd aangepaste, rubriek
voorzien. Daarnaast is er een sectie voor de volwassenen
die met zelfdoding af te rekenen kregen en een onderdeel
specifiek voor hulpverleners.
Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding
- Tel: 02.361.21.28 - Mail: info@werkgroepverder.be
Website: www.zelfdoding.be

Vrijwilligers gezocht
voor de Zelfmoordlijn
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom bij de
Zelfmoordlijn. Als vrijwillige beantwoorder van de
Zelfmoordlijn, beantwoord je telefoons van mensen die
suïcidaal zijn of mensen die in hun omgeving met suïcidaal
gedrag worden geconfronteerd. Om vrijwilliger te worden
hoef je geen specifieke vooropleiding te hebben. Het
belangrijkste is dat je open en luisterbereid bent, en over
een gezonde dosis inlevingsvermogen beschikt. De
minimumleeftijd is 21 jaar. Over voldoende vrije tijd
beschikken is ook belangrijk: het minimumengagement
bestaat uit 16u wacht per maand, waarvan om de twee
maanden een nachtpermanentie.
De volgende vorming voor kandidaat-vrijwilligers
start in maart 2007. Ben je geïnteresseerd? Neem
dan best contact op met het secretariaat op het
nummer
02.649.62.05
of
via
mail
leen@zelfmoordpreventie.be (vermeld steeds uw
telefoonnummer en wanneer u te bereiken bent).
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Info WERKEN
SECRÉTINLAAN - LÉON
THEODORSTRAAT
Nieuwe tramsporen en nieuw
wegdek
De vernieuwing van de tramsporen
in de Secrétinlaan en een gedeelte van
de Léon Theodorstraat door de MIVB is
achter de rug. Hierdoor werd de
kwaliteit
van
de
infrastructuur
geoptimaliseerd. Er werd na de
vernieuwing van de tramsporen een
nieuw wegdek aangelegd. Momenteel
worden de laatste kleine afwerkingen
aangebracht.

DE SMET DE
NAEYERLAAN
Vernieuwing voetpaden
Begin november 2006 ging het
Brussels Gewest van start met de
vernieuwing van de voetpaden in de de
Smet de Naeyerlaan, voor de pare kant
van
de
laan
tussen
de
Augustijnernonnenstraat
en
de
Duysburghstraat. De werken verliepen
in drie fases. De eerste 2 fases, de
vernieuwing van het voetpad tussen de
Jules
Lahayestraat
en
de
Duysburghstraat, zijn achter de rug. De
renovatie van het voetpad tussen de
Augustijnernonnenstraat en de Jules
Lahayestraat is momenteel aan de
gang. Nadien is ook de vernieuwing
van de voetpaden langs het kerkhof
voorzien en langs beide zijden van de
Duysburghstraat tot Laken.

JACOBS FONTAINESTRAAT
Vernieuwing voetpaden
Begin december 2006 werden de
vernieuwingswerken in de Jacobs
Fontainestraat gestart. De voetpaden
tussen de rotonde Pannenhuis en de
grens met Brussel Stad werden
vernieuwd. Het einde van deze
renovatiewerken is voorzien voor begin
februari.

Prijslijst containerpark
U kan in de gewestelijke
containerparken terecht met uw grofvuil
en gesorteerd afval. Voor de
particulieren is dit gedeeltelijk gratis.
Hieronder vindt u de prijslijst voor uw
afval. Voor bedrijven, vzw’s, scholen,...
gelden andere tarieven. U kan deze
vinden op www.netbrussel.be.
Prijslijst containerpark voor particulieren

Grofvuil:
meubelen, interieur
2 m3 per dag
meer dan 2 m3

gratis
100 €

Gesorteerd afval
metaal
karton
papier
elektro / informatica
tuinafval
constructiehout
wc’s
wastafels
balken
deuren
piepschuim / verpakking
isolatie
6

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
2,5 €/stuk
2,5 €/stuk
2,5 €/stuk
2,5 €/stuk
2,5 €/stuk
gratis
2,5 €/stuk
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Premie van 250 € voor
condensatieketel Optimaz-elite
Geldig tot 30 juni 2007

Met het oog op een gezond leefmilieu,
reikt Informazout een premie uit van 250 €
voor
de
installatie
van
een
condensatieketel “Optimaz-elite”, en dit
tot 30 juni 2007.
De verwarminginstallaties op stookolie
die van de condensatietechniek gebruik
maken, recupereren haast volledig de
latente warmte die anders via de
afvoerpijp of de schoorsteen verloren
gaat. Het label Optimaz-elite wordt enkel
toegekend aan ketel/brander-combinaties
die een verbrandingsrendement van meer
dan 97,5% halen. Dit bijzondere hoge
rendement doet tegelijk het verbruik tot
30% dalen in vergelijking met dat van een
oude verwarmingsketel. Een serieuze
jaarlijkse besparing.
Daarenboven geeft Informazout, de
vzw die instaat voor de promotie van
mazout als warmtebron, een premie van

250 € voor een nieuwe Optimaz-elite
installatie. Zonder het fiscale voordeel te
vergeten dat in 2007 tot 2.600 € kan
oplopen bij de vervanging van een
bestaande installatie. U combineert dus
rationeel energieverbruik met milieuzorg.

Hoe verkrijgt u de premie?
De
premie-aanvraag
is
heel
eenvoudig: u stuurt voor 30/9/2007 naar
Informazout vzw, dauwstraat 12, 1070
Brussel de volgende documenten: een
volledig ingevulde kortingscheque (die u
kan downloaden op www.informazout.be)
en een kopie van de factuur van aankoop
en plaatsing van een Optimaz-elite
installatie. Op deze factuur dienen
volgende gegevens vermeld te worden: uw
naam en adres en de naam en
adresgegevens van uw installateur. Indien
u aan al de voorwaarden voldoet, zal

Informazout het bedrag van 250 €
binnen de 2 maand na uw aanvraag op
uw rekening overmaken.
Meer info over de voorwaarden en
het aanvragen van deze premie: vzw
Informazout - www.informazout.be Tel:
078.152.150
E-mail:
info@informazout.be.

Breng uw grofvuil naar het containerpark
De gemeente en het gewest slaan de
handen in mekaar om het afval in het
Brusselse zoveel mogelijk te beperken.
Naast de traditionele ophaling van het
huisvuil, zijn er nog verschillende
voorzieningen om uw afval kwijt te
geraken. Zowel voor het groenafval, voor
klein chemisch afval als voor hinderlijke
voorwerpen zijn er verschillende
mogelijkheden gecreëerd waar u met dit
afval terecht kan.

Grofvuil
GEWESTELIJK CONTAINERPARKEN. U
kan met uw grofvuil (elektrische
huishoudtoestellen, meubelen,...) ook
terecht
in
twee
gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat in
Brussel. Het Containerpark Zuid vindt u in
de Brits Tweede Legerlaan (vlakbij
Humaniteitslaan) in Vorst. Open van
dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u
(toegang tot 15.45u). Voor de
huishoudens is dit gedeeltelijk gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui en
kleine ondernemingen kunnen, tegen
rolluiken
2,5 €/stuk
chassis
2,5 €/stuk
zaagsel
2,5 €/zak max. 25 kg
tuinhout
2,5 €/stuk
marmeren platen
2,5 €/stuk
pvc
2,5 €/stuk
5 banden zonder velgen
gratis
meer dan 5 bandenzonder velgen
2,5 €/stuk
palletten
2,5 €/stuk
constructieglas
2,5 €/stuk
steenslag zak max. 25 kg
1,2 €
verf 30 l
gratis
batterijen
gratis
glazen flessen
gratis
zak pleister
1,2 €/zak
max. 25 kg
zak cement
1,2 €/zak
max. 25 kg
gyproc
1,2 €/stuk

betaling, eveneens met hun bouw- of
afbraakafval (chassis, gootstenen,
rolluiken, marmer, balken,...) terecht in
de containerparken van het Gewest.
Meer info vindt u in de bijgevoegde
kader.
OPHALING DOOR NET BRUSSEL. Net
Brussel komt op afspraak uw grofvuil aan
huis ophalen. Het volstaat om te bellen
naar het gratis nummer 0800/981.81. U
maakt een afspraak en zorgt ervoor dat
er iemand thuis is op de vastgestelde
datum en het overengekomen uur. Tijdens
de wintermaanden komt Net Brussel ook
op zondag langs. Elke 6 maanden heeft
u recht op de gratis ophaling van 2m3
grofvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt
u vervolgens 19 €.

Klein chemisch afval
MOBIELE GROENE PLEKJES. Het
chemisch afval bevat vaak stoffen die het
leefmilieu schade kunnen toebrengen en
vraagt dus om een specifieke
behandeling. Breng uw huishoudelijk
chemisch afval naar de gemeentelijke
Het afval moet vooraf gesorteerd
worden en in de gepaste container
deponeerd worden. Niet alle afval wordt
aanvaard. Wordt geweigerd: niet-vooraf
gesorteerd afval, eternit, roofing, kolen,
zand, aarde, gasfles, asbest, vuurwerk,
lpg-tanken, pcb, explosiemotor, bulk.
Gewestelijk Containerpark-Noord
Rupelstraat - 1000 Brussel
nabij de Van Praetbrug aan het
kanaal
Gewestelijk Containerpark-Zuid
Brits Tweede Legerlaan 676 - 1190
Brussel nabij de Humaniteitslaan
De containerparken zijn open van
dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u
(toegang tot 15.45u).

Groene Plekjes of naar de mobiele
Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel). Opgelet! De groene plekjes
aanvaarden geen medicatie. Hiermee
moet u bij uw apotheker terecht. De
kalender van de mobiele Groene Plekjes
in Jette voor begin 2007:
Kardinaal Mercierplein (politie)
op 12 februari en op 12 maart
van 17.15u tot 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes)
op 26 februari en op 26 maart
van 18.30u tot 19.30u

Groenafval
BEPLANTINGSDIENST. Met takken
(met een maximumdiameter van 7cm),
ander groen afval en klein chemisch
afval kan u het hele jaar terecht bij de
dienst Beplantingen (gemeentelijke serres
- Laarbeeklaan 120) elke dinsdag en
donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag
van 9 tot 14u. Het groenafval wordt
beheerd via een kaartsysteem met
barcode. Deze kaart identificeert de
gebruiker. Het volume van het afval
wordt bepaald door de beambte en
desgevallend wordt de rekening
opgestuurd naar de gebruiker. Tarief voor
Jetse particulieren: 2 m3 gratis per jaar,
5 €/m3 vanaf de 3de m3. Tarief Jetse
tuinondernemingen: 12,50 €/m3. Tarief
niet-Jetse particulieren: 12,50 €/m3.
Tarief niet-Jetse ondernemingen: 25 €/m3.
GEWEST. Tijdens de wintermaanden
organiseert het Gewest geen ophaling
van groenafval op zondagnamiddag.
Deze ophaling zal hervat worden in de
lente, vanaf de maand april 2007.
Indien iedereen zijn steentje bijdraagt
voor een selectieve afvalophaling, zijn
we op weg naar een gezond(er)
leefmilieu.

SOLIDARITEIT

Studiedag

“Tewerkstelling
en Handicap”
Op zaterdag 3 maart organiseert de
Gemeentelijke Commissie voor Personen
met een Handicap, op initiatief van
Schepen van Sociale Zaken Merry
Hermanus, de studiedag “Tewerkstelling
en Handicap”. Op deze studiedag zullen
gespecialiseerde sprekers zich buigen
over vier thema’s: Werkgelegenheid,
Betrokken ondernemingen, Aanwerven
en nadien? en Rechten en verweer.
Hieronder kan u lezen waarom Jette zich
terecht een Handycity mag noemen, een
gemeente met een hart voor
gehandicapten.

In april 2006 kreeg de gemeente Jette
officieel het label “Handycity” toegekend.
Dit was de bekroning voor de
inspanningen die door onze gemeente
werden geleverd voor de integratie van
personen met een handicap. Aangepaste
huisvesting
voor
mindervaliden,
bereikbaarheid van de openbare
gebouwen, speciale aandacht bij de
renovatie
van
de
wegen,
informatieavonden,... zijn maar enkele
voorbeelden van de initiatieven die
werden genomen om het leven voor
personen met een handicap te
vergemakkelijken.. Ook de studiedag op 3
maart, waarover u hierboven alle

vzw Quif-Quif
Vereniging voor holebi’s
noord-west Brussel

Ben je holebi of
holebi-friendly?
Aarzel niet om de vereniging Quif-Quif
te vervoegen
Iedereen is welkom
Info:
Jean-Claude Boucher
Oude Afspanningsplein 5
1090 Jette
E-mail: quifquif@skynet.be

4 thema’s

ZATERDAG 3 mAART 2007
van 9.30u tot 16.30u
Gemeentelijke feestzaal
(1ste verdieping)
Kardinaal Mercierplein 10

1. Werkgelegenheid?

3. Aanwerven en nadien?

- De Werklijn
(Arbeidstrajectbegeleiding):
Dhr. Hendrik Muylaert,
arbeidstrajectbegeleider
- FTS (Formation Travail et Santé
asbl): Mevr. Anne-Marie
Appelmans, voorzitster

- COCOF (Commission
Communautaire française):
Mevr. Dominique Dugnoille,
hoofdattachee/psychologe

2. Betrokken ondernemingen

• vertaling in gebarentaal
• getuigenissen in elke werkgroep
• parkeerplaatsen voorzien voor
mindervaliden met
gehandicaptenkaart

- MRB-Capitale: Mevr. Véronique
Dehasque, funtionaris gelijke
kansen
- Onderneming Nos Pilifs:
Dhr. Benoît Ceysens, Directeur
en/of Dhr. Vincent Picquet,
Human Resources

4. Rechten en verweer
- Centrum voor Gelijke kansen:
Mevr. Nathalie Denies, juriste
en mevr. Véronique Ghesquiere,
medewerkster
- Vakbond FGTB: Mevr. Myriam
Akhaloui en Dhr. Raymond
Birlenbach, opleiders

Meer info: 02.422.31.80

EEN ORGANISATIE VAN DE GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP,
OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN SOCIALE ZAKEN MERRY HERMANUS
EN MET DE STEUN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Een hart voor gehandicapten
informatie vindt, kadert in deze filosofie
om van Jette een gemeente maken met
aandacht voor de mindervaliden en
personen met een handicap.
De drijvende kracht achter deze
initiatieven was toenmalig Schepen van
Sociale Zaken André Liefferinckx.
Voormalig
schepen
en
huidig
gemeenteraadslid en fractieleider André
Liefferinckx is gekend als geboren en
getogen Jettenaar en is bekend in het
gemeentelijke verenigingsleven. Zo is hij
de voorzitter van de oudste Jetse
voetbalclub “Royal Avenir FAC”. Hij heeft
reeds een rijke politieke loopbaan achter
de rug, van de jong-socialisten waar hij
samenwerkte met huidig Brussels
burgemeester Freddy Thielemans tot vicevoorzitter van de Jetse PS, en zetelt reeds
sinds 1976 in de Jetse gemeenteraad als
hij in 2001 als Schepen van Sociale
Zaken en Gemeentepatrimonium van start
ging.

Reeds van jongsaf aan werd André
Liefferinckx
geconfronteerd
met
solidariteit, aangezien hij als kind een
levensreddende hartoperatie ondergaat in
Amerika, dankzij de steun van de
Stichting Prinses Lilian. Hij slaapt er in de
voormalige kamer van Prins Alexander.
Deze solidariteitsactie zal z’n verdere
leven beïnvloeden. Zijn aandacht voor de
personen met een handicap leidden in
2001 eerst tot het Gemeentelijk Handvest
voor de Integratie van Gehandicapten. Dit
handvest gaat er van uit dat de gemeente
de eerste integratieplaats is voor de
gehandicapte. Het document noemt enkele
basisprincipes, waaronder het recht op
anderszijn, gelijke kansen, sensibilisering,
adviesorganen voor gehandicapten,
opvang van kleine kinderen, schoolse en
buitenschoolse integratie, tewerkstelling,
informatie en dienstverlening, sociale
huisvesting, toegankelijkheid, de parking,
vrijetijdsbesteding, openbaar vervoer,
natuur, maatschappelijk beleid. In Jette

worden deze voorschriften aangewend in
verscheidene
sectoren
van
het
gemeenteleven, voornamelijk in het kader
van nieuwe projecten. In 2003 wordt de
Gemeentelijke commissie voor personen
met een handicap opgericht. De
inspanningen van deze commissie en
schepen Liefferinckx leidden in 2006 dus
tot het label “Handycity”, als een van de
eerste Brusselse gemeenten. Het bekomen
van dit label is echter geen eindstation.
Het werk wordt verdergezet en de
aandacht voor personen met een
handicap blijft een belangrijke plaats
innemen in de nieuwe gemeentelijke
projecten.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2006, nam Liefferinckx’
partijgenoot Merry Hermanus het
departement sociale zaken over. Hij zal
dezelfde filosofie hanteren om de
personen met een handicap een
volwaardige plaats te geven in onze
maatschappij.

53ste editie Regenboogactie
Ophaling levensmiddelen voor jeugdprojecten

De 53ste editie van de Regenboogactie vindt plaats op 10 en 11 maart
2007. Reeds sinds 1954 ijvert de Regenboogactie om kinderen actieve en
educatieve ontspanning te bieden. Hiervoor worden levensmiddelen verzameld
van deur tot deur, in de scholen, aan de uitgang van de warenhuizen,... De
levensmiddelen zijn bestemd voor verenigingen die zich ontfermen over
kinderen, zoals kindertehuizen, jeugdpleinen, jongerencentra,... De rondhaling
van niet-bederfbare levensmiddelen helpt deze verenigingen om te investeren in
actieve ontspanning en kindervakanties voor de kinderen.
Het klopt dat deze verenigingen soms subsidies krijgen, maar deze zijn
onvoldoende om de ontspanning en vakanties te organiseren voor de kinderen.
Dit zijn echter onmisbare activiteiten voor de ontwikkeling en de ontplooiing van
de kleintjes.
Ontspanning en vakantie vormen geen luxe voor kinderen, maar een recht.
De internationale conventie van de rechten van het kind voorziet dat de Staten
het recht erkennen van het kind op rust en ontspanning, om te spelen en op
recreatieve activiteiten aangepast aan z’n leeftijd, en om vrij deel te nemen aan
het culturele en artistieke leven. Naast een ophalingsactie, draagt de
regenboogactie vooral een solidariteitsboodschap uit door de jongeren van de
jeugdbewegingen, lokale verenigingen en in schoolverband.
REGENBOOGACTIE
Ophaling levensmiddelen voor jeugdprojecten
10 en 11 maart 2007
Inlichtingen: 02.675.73.11
Jette info nr. 139 - februari 2007
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JETTE,

Al gedacht
aan de mogelijkheid
een kind of jongere
op te vangen
in uw gezin?

EEN

BRUISENDE

GEMEENTE

Klaar voor de start...
De 24u van Picorchamps komen eraan
Van vrijdag 17u tot zaterdag 17u,
laten de gepassioneerde leden van een
tiental ploegen hun elektrische wagentjes
rondjes draaien, over acht verschillende
banen. Snelheid en wendbaarheid is de
boodschap, gecombineerd met de nodige
voorzichtigheid. Als je wagentje van de
piste vliegt, levert dit je een bestraffing
van 30 seconden op.

KIEZEN VOOR
KINDEREN

Picorchamps praktisch

nodigt u uit op haar
infoavond over pleegzorg
Dinsdag 13 februari 2007
om 20u
Firmin Lecharlierlaan 147
1090 Jette
Info: 02.426.10.55
www.kiezenvoorkinderen.be

Vakantiespeelplein
2007
Animators gezocht
voor Kids’ Holidays
Jette!
In het kader van de activiteiten voor
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op het
vakantiespeelplein
in
het
Poelbosdomein, is de gemeente op zoek
naar animators(trices) om de kinderen
op te vangen gedurende de
zomervakantie. De gemeente biedt een
interessante vergoeding en een
dagelijkse warme maaltijd. De
animators(trices) kunnen terecht in het
Poelbosdomein, een prachtig groen
kader op twee stappen van het Koning
Boudewijnpark. Als je ouder bent dan
17 jaar, ervaring hebt als monitor of
een brevet van monitor bezit, aarzel
dan niet om je kandidatuur te stellen. De
ideale
gelegenheid
voor
een
interessante vakantiejob met een goede
verdienste. Als niet-gebrevetteerd
animator verdien je tussen 48,51 en 62 €
per dag, als gebrevetteerd animator
tussen 72,9 en 81 €, als
leerkracht/animator tussen 87,3 en
95,4 €.
Als je geïnteresseerd bent om tijdens
de vakantie als animator aan de slag te
gaan of voor bijkomende inlichtingen,
kan je contact opnemen met de
gemeentelijke dienst Jeugd en
Sport - Wemmelsesteenweg 100
- tel: 02.423.12.93 of mailen naar
pdemeersman@jette.irisnet.be.
8
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Op 23 en 24 februari, vindt de 26ste
editie plaats van de 24u van Picorchamps
in het Sint-Pieterscollege in Jette. De
tientallen piloten laten hun elektrische
miniatuurwagentjes de ene snelle ronde
na de andere afmalen.
De oorsprong van dit evenement gaat
terug tot in 1981. Na een weddenschap
organiseren de scouts van de 34ste
eenheid van Brussel-Noord een 24u-race
voor minitatuurwagens. De directie van
het Sint- Pieterscollege bood haar

Actieve stages
tijdens de
krokusvakantie
Van 19 tot 23 februari kunnen de
schoolgaande kinderen genieten van de
krokusvakantie. Tijdens deze verlofweek
kunnen uw oogappels in Jette genieten
van een actieve stage.

De Kinderboerderij
De kinderboerderij organiseert een
stage voor kinderen van 7 tot 9 jaar. De
dieren verwachten de lente, werk op de
boerderij voor de lente, een ludieke
wandeling met het trekpaard, spelletjes,
knutselen, keukenactiviteiten,... Prijs 50 €.
De Kinderboerderij - Kleine SintAnnastraat 172 - 0476.548.199

Ateliers van Caroline
Voor de kinderen van 4 tot 7 jaar in
tweetalige groepen. Knutselen en een
initiatie circustechnieken. De activiteiten
starten om 9u en lopen tot 16.30u. Er is
opvang voorzien vanaf 7.30u en tot
18.25u, tegen een toeslag van 10 € per
week. De stage heeft als thema
“carnavalmaskers”. Prijs: 80 € voor het
eerste kind, 75 voor het tweede.
Ateliers van Caroline - Léon
Theodorstraat 151 in 1090 Jette 0476.73.64.83
ateliersdecaroline@hotmail.com

(voormalige) leerlingen de mogelijkheid
om de eetzaal te gebruiken. Jaar na jaar,
groeiden het aantal deelnemers en de
omvang van de pistes. In 1981 waren er
twee pistes van 16 meter, terwijl de
wedstrijd vandaag plaatsvindt op 8 pistes
van ongeveer 60 meter. Voor deze editie,
werden 6 van de 8 pistes vernieuwd, net
als alle elektrische aansluitingen,
waardoor de prestaties van de wagentjes
enkel maar zullen toenemen. Het aantal
rondes wordt bijgehouden door een
optisch systeem.

De 26ste editie van Picorchamps loopt
van vrijdag 23 februari 17u tot zaterdag
24 februari 17u. Deze koers is niet voor
iedereen open. Publiek en supporters zijn
natuurlijk hartelijk welkom. Toegang: 3 €.
Er worden verschillende animaties
georganiseerd naar aanleiding van
de wedstrijd:
- bar en kleine restauratie
- kindercircuit
- schminkatelier
- goochelspektakel
- concerten
Op woensdag 21 februari wordt er
een Open Wedstrijd georganiseerd
waaraan iedereen kan deelnemen.
Inschrijven kan op de dag van de
wedstrijd tot 16u, zolang er plaats is.
Inlichtingen
en
inschrijvingen:
02.420.76.07 (Philippe Libert).
Info:
Vzw
Picorchamps
Vandenschrieckstraat 78 in 1090
Jette - Tel: 02.771.85.90 - Website:
www.picorchamps.be

Vacatures onderwijs
Ambulante leerkracht in kleuter- en lager onderwijs
Uren per week: meestal 24/24
Periode: vanaf heden tot 30.06.07
Voor gemeentescholen in Jette
Je geeft les in zowel kleuter- als lager onderwijs. Je doet vervangingen van korte
duur in alle scholen van onze scholengemeenschap.
Vereisten:
Je bent flexibel, sociaal. Kennis van de Brusselse onderwijssituatie is een pluspunt.
Geïnteresseerd? Contacteer Mevr. Liliane Laps (coördinerend directeur)
- tel: 0499.966.390 - e-mail: spectrum@jette.irisnet.be

Kleuterleid(st)er eerste kleuterklas, kleuterturnen en zorg
Uren per week: 24/24
Periode: vanaf heden tot 16.02.07, met kans op verlenging
Voor gemeentescholen in Jette
Vereisten:
Diploma kleuteronderwijzer
Geïnteresseerd? Contacteer Sam Buysschaert (dienstleider openbaar onderwijs)
- tel: 02.423.13.71 - e-mail: sbuysschaert@jette.irisnet.be

Toezicht(st)er
Uren per week: 3
Periode: vanaf heden tot 30.06.07
School Dielegem
Uurrooster: dinsdag van 12u tot 13u en woensdag van 12u tot 14u
Als toezicht(st)er sta je in voor de bewaking van kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Vereisten:
Je bent kindgericht, communicatievaardig en flexibel
Geïnteresseerd? Contacteer Sam Buysschaert (dienstleider openbaar onderwijs)
- tel: 02.423.13.71 - e-mail: sbuysschaert@jette.irisnet.be

CULTUUR

Muziekgroepen gezocht
voor Fiestajet 2007

In het kader van het
Jets
lokaal
cultuurbeleid werd
Fiestajet geboren: hét
voor iedereen gratis
toegankelijk zomers
festival
voor
t a l e n t v o l l e
muziekgroepen.
Liefst
117
groepen stuurden in
2005
hun
kandidatuur. In 2006
waren er dat reeds
150.
Uit
deze
inzendingen werden
16
groepen
geselecteerd om het
mooie weer op het
podium én op de
compilatie-cd van
Fiestajet. Op deze
manier worden de
groepen aan een zo ruim mogelijk publiek voorgesteld. Muzikanten die hun kans willen
wagen voor de editie van 2007 moeten als de bliksem een aanvraag indienen en deze
samen met een demo en een bio op de post doen. U vindt het inschrijvingsformulier op
onze gemeentelijke website www.jette.be. Succes ermee!
De inschrijfperiode loopt tot 28 februari 2007. Ten laatste op die dag moeten de
demo en de gevraagde informatie in ons bezit zijn. Het inschrijfadres is:
Gemeentebestuur van Jette - Dienst Vlaamse Gemeenschap “Fiestajet 2007” Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Meer info: Gemeentelijke dienst Vlaamse Gemeenschap - 02.423.13.73 cultuur@jette.irisnet.be - www.freewebs.com/fiestajet

• MOOI PROGRAMMA VOOR DE ACTIEVE SENIOREN
Ook in 2007 staan er heel wat mooie activiteiten op het programma voor de Jetse
senioren. Holiday on Ice, een bezoek aan Maaseik, Thorn, Sluis, een dansnamiddag,
een brouwerijbezoek, een wekelijkse bowling,... 2007 belooft een aangenaam jaar te
worden voor de actieve senioren. In maart kan u genieten van het prachtig spektakel
Holiday on Ice. Weet ook dat u op dinsdagnamiddag nog steeds kan deelnemen aan
de bowlingnamiddagen.

Vrijdag 23 maart 2007

Holiday on Ice - Romanza
Holiday on Ice entertaint met “Romanza” jong en oud. Sierlijke schaatsers, knappe
kostuums, hedendaagse muziek en verbluffende decors zijn ook de vaste ingrediënten
van deze spectaculaire ijsshow. De twee uur durende familieshow “Romanza” staat
voor alles wat met liefde te maken heeft. Een favoriet onderwerp wereldwijd, want uit
eigen onderzoek bleek dat romantiek en liedesverhalen zeer goed scoren bij de
bezoekers van Holiday on Ice. Het gevolg is een prachtige ijsshow over
wereldberoemde liefdesverhalen: Van Adam en Eva tot Samson en Delilah en
uiteraard het ultieme liefdesverhaal van Romeo & Julia.
“Romanza” vindt plaats in de nieuwe Lotto Arena, Antwerps Sportpaleis!
Afspraak op 23 maart om 12.30u op het Kardinaal Mercierplein
Prijs: 41 € - Inschrijven kan tot en met 1 maart.

Elke dinsdagnamiddag

Bowling
We gaan door met de wekelijkse gezellige bowlingnamiddagen op
dinsdagnamiddag om 14u voor senioren in de Sportopolis, Laarbeeklaan 125 in Jette.
Hiervoor is er een formule opgesteld :
Prijs : 9 € - 2 x spel bowling (inclusief schoenen), gevolgd door 2 pannenkoeken
of cake + 2 koffies of 1 abdijbier

Praktisch
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis
van Jette, Wemmelsesteenweg 100 (bureau 027 - Gelijkvloers), dagelijks
van 10u tot 11.30u, behalve op donderdag van 14u tot 15.30u.
Inlichtingen: tel: 02.423.12.67
cademeyer@jette.irisnet.be

Navexpo 2007

Zeemannen en
schippers
Navexpo, de tentoonstelling die de
scheepvaartgeschiedenis belicht, viert
haar 25ste verjaardag met een overzicht
van de beroepen op zee. Een grote
selectie beroepen, die vaak onbekend of
miskend zijn, worden voorgesteld aan de
hand
van
foto’s,
schilderijen,
schaalmodellen en videovoorstellingen.
Van de meisjes langs de kade tot de
haringrokers, van de scheepstimmerman
tot de matroos,... Gedurende iets meer

8 februari

Cruise van Wenen naar
Boekarest
Parkresidentie
29 maart

India in dia
Gemeenschapscentrum Essegem
Meer info: West-In Jette - Hugo
Schobben - 02.428.44.78 of
hugo_schobben@hotmail.com.

dan een maand komt u te weten wie
allemaal deel uitmaakt van die magische
scheepsvaartwereld.
Dit jaar kan u ook deelnemen aan een
wedstrijd met vele mooie prijzen. Het
volstaat om in de Abdij van Dieleghem de
juiste antwoorden op de vragenlijst in te
vullen. Opgelet, het zijn geen eenvoudige
vragen. Een tip: neem de vragenlijst mee
op uw bezoek aan de tentoonstelling.

Navexpo 2007
Zeemannen en schippers
Nog tot 18 februari 2007. Dinsdag tot
vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot
17u - tijdens het weekend van 10u tot 18u
- in de Oude Abtswoning van Dieleghem
(Tiebackxstraat 14). Toegang: 3 € / 2 €
voor studenten en senioren. Inlichtingen:
Oude Abtswoning van Dieleghem 02.479.00.52

(Carmen

Demeyer)

-

e-mail:

DAT WORDT GEVIERD!
U heeft de magische leeftijd van 100
jaar bereikt? U viert binnenkort uw 50,
60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk? Indien
u dit wenst, kan het gemeentebestuur u
helpen om van dit feest iets bijzonders te
maken, door u tijdens een viering in de
bloemetjes te zetten. Het volstaat om uw
aanvraag zes weken voor de datum van
uw verjaardag of huwelijksverjaardag in
te dienen bij Claire Vandevivere,
Ambtenaar van de burgerlijke stand
(02.423.12.05) of bij de gemeentedienst
burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg
100 in 1090 Jette - tel: 02/423.12.70).

Gefeliciteerd...
... aan mevrouw Alice Lootens.
Zij vierde haar 100ste verjaardag
op 24 januari 2007.

Exploreer de wereld

De vereniging West-In biedt een omvangrijk palet culturele activiteiten in
de noord-westelijke gemeenten van het Brussels Gewest. Zo organiseert WestIn Jette regelmatig diavoorstellingen en reisimpressies, waarbij u prachtige
beelden voorgeschoteld krijgt van de uithoeken van onze wereld of mooie
bestemmingen dichter bij huis kan ontdekken.
Op 8 februari kan u genieten van de reisimpressies over de cruise van
Wenen naar Boekarest. Deze voorstelling vindt plaats in de Parkresidentie
(Léon Theodorstraat 197, ter hoogte van het Garcetpark). Op 29 maart is er
de voorstelling India in dia. Deze exploratievoorstelling gebeurt in GC
Essegem, Léopold I-straat 329.
Jette info nr. 139 - februari 2007
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Jetse bib treedt strenger op
tegen zwarte-lijstleners

CULTUUR

Algemene amnestie in maart

Vanaf april 2007 treedt de
Nederlandstalige bibliotheek strenger op
tegen leners die, ondanks herhaalde
maningsbrieven, hun ontleende materialen
maar niet terugbrengen. Andere leners
wachten daardoor tevergeefs op een
bepaald boek dat ze graag willen lezen
of een bepaalde film, waarnaar ze
reikhalzend uitkijken.
Tot nu toe kregen deze leners vier
herinneringsbrieven in de bus en werd
hun
bibliotheekkaart
geblokkeerd,
waardoor zij niets meer konden ontlenen.
Zij staan als het ware op de zwarte lijst.
Vanaf april treedt de bib strenger op
tegen deze “telaatkomers”. Al vanaf de
derde herinneringsbrief, één maand na
verstrijken van de terugbrengdatum, staat
de lener op de zwarte lijst en kan hij/zij
niets meer ontlenen. Wanneer er dan nog
geen reactie volgt, wordt de zaak
doorgegeven aan de gemeentelijke
administratie, die verdere juridische
stappen zal ondernemen. Alle bijkomende
kosten zijn voor rekening van de
telaatkomer en de zaak zal tot op het
einde worden opgevolgd met eventueel
een bezoek van de deurwaarder of een
rechtszaak tot mogelijk gevolg.
Om iedereen de kans te geven met een
propere lei te beginnen, wordt de maand
maart in de bib uitgeroepen tot algemene
amnestiemaand. Niet alleen de boete van

leners, die op de zwarte lijst staan en hun
materialen
terugbrengen,
wordt
kwijtgescholden. Ook de leners die enkele
dagen of een week te laat zijn, betalen in
maart geen boete. Opgelet: de algemene
amnestie geldt enkel in maart. Vanaf 1
april worden de boetes terug normaal
berekend en gaat de strengere aanpak
van kracht voor de zwarte-lijstlener. Dus
een lener die in maart te laat is en zijn
materialen pas terugbrengt begin april
betaalt een boete, berekend op alle dagen
dat hij telaat is.

Uitlenen blijft gratis
Niettegenstaande de strengere aanpak
blijft de inschrijving en het ontlenen van
alle materialen in de Nederlandstalige
bibliotheek gratis. Hierdoor blijft de bib
laagdrempelig, ook voor mensen met een
beperkt inkomen.
Eind 2008 of in 2009 sluit de bib van
Jette aan op BruNO, het Brussels Netwerk
van Openbare bibliotheken. Wie dan nog
op de zwarte lijst staat, kan in geen
enkele Nederlandstalige bibliotheek van
Brussel nog materialen ontlenen.
U kan het volledige nieuwe reglement
inzien op de website van de bibliotheek:
www.jette.bibliotheek.be

EXPO ESSEGEM
Bart De Freyne Aquarel
Nog tot 12 februari
Schilderen,
tekenen,
grafisch vormgeven,... vormen
de grote passie van Bart De
Freyne. Zijn voorkeur gaat uit
naar aquarel, schetsen naar
levend model, acryl op doek en
papier.
‘Het beeld’ vertrekt vooral
vanuit de waarneming. Kijken en weer anders kijken. Vanuit deze realiteit ontstaat
een toets, krabbel, vlek, kleur, schriftuur,... Model, bloemen, stilleven en landschap (de
oeroude thema’s) passeren de revue. In deze primeert vooral het plezier om te creëren
en een eigen vormtaal te ontwikkelen. Verwondering, genieten, experimenteren,...
De tentoonstelling focust vooral op schilderijen- tekeningen in gemengde techniek
naar levend model.

Petrosian Eduard Olieverfschilderijen
Van 16 februari tot 26 maart
Petrosian Eduard werd geboren in Armenië in
1976 in een familie van schilders. Hij studeerde
aan de Staatsacademie van Schone Kunsten in
Yerevan en de “Academie des Arts de la ville de
Bruxelles”, afdeling Plastische Kunsten. In het
verleden stelde hij reeds tentoon in Armenie,
Parijs en Brussel. Zijn favoriete onderwerpen zijn
vrouwenlichamen en karakterportretten, die hij
vastlegt in olieverfschilderijen.

Boekenbende aan Huis
verhoogt aaibaarheid Nederlands
Hoe stimuleer je ouders om thuis voor
te lezen en verhoog je meteen de
aaibaarheid van het Nederlands? De
vrijwilligers van Boekenbende aan Huis
gingen in Jette met kinderboeken naar
gezinnen om er voor te lezen aan vijf- tot
zevenjarigen. Leerkrachten en directies
ondersteunen het project in hun klas en
ook de ouders doen mee. Op het
afsluitfeestje in de bib kwamen alle
voorlezers, kinderen en ouders samen,
goed voor zo’n 120-tal personen.
De vrijwilligers, 39 EHSAL-studenten,
lazen gedurende vijf weken één uur per
week voor bij de kinderen thuis aan de
hand van prentenboeken. De doelgroep
zijn de kinderen van 5 tot 7 jaar (3de
kleuterklas, 1ste leerjaar) die ingeschreven
zijn in het Nederlandstalig kleuter- en
lager onderwijs, en tot gezinnen behoren
waar nog niet de gewoonte bestaat om
geregeld in het Nederlands voor te lezen.
Het gaat hierbij vooral, maar niet
uitsluitend, om anderstalige gezinnen.
De Boekenbende aan Huis heeft een
dubbele doelstelling. Het project wil het
voorlezen
in
het
Nederlands
aanzwengelen. Die twee aspecten,
voorlezen
en
Nederlands,
zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door
thuis te gaan voorlezen wil de
Boekenbende Aan Huis in de eerste plaats
kinderen in hun vertrouwde omgeving het
plezier van het voorlezen laten voelen. Als
10
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de ouders er bij zitten, en zien dat hun
kind het leuk vindt om verhaaltjes te
horen, wordt het effect van de
Boekenbende nog groter. Want alleen dan
is de kans groot dat de kinderen ook na
de Boekenbende nog verhaaltjes te horen
krijgen.

Bibliotheek ideale partner
Net daarom vormt een bezoek aan de
plaatselijke bibliotheek een vast onderdeel
van de Boekenbende: om voor te lezen
heb je boeken nodig, goede voorlees- en
prentenboeken, en die vind je in de bib. In
de bib heb je ook gespecialiseerd
personeel dat ouders en kinderen kan
helpen bij hun keuze, hetgeen van de bib
de ideale partner voor dit project maakt.
Een belangrijk neveneffect dat de
Boekenbende aan Huis nastreeft is de
aaibaarheid van het Nederlands
vergroten bij kinderen die thuis weinig of
geen Nederlands horen en die het
Nederlands uitsluitend associëren met de
schoolomgeving en alles wat daar bij
komt: de moeite die ze moeten doen om te
volgen wat de juf of meester elke dag
vertelt, de moeite om zich zelf uit te
drukken… Die emotieve band die veel
kinderen van niet-Nederlandstalige
gezinnen
missen,
probeert
de
Boekenbende aan Huis een beetje aan te
halen.
De voorleessessies bieden dus niets

dan voordelen: voorlezen stimuleert
indirect de taalontwikkeling van het kind,
zeker als het actief wordt betrokken bij het
boek; het helpt kinderen om nare
ervaringen te verwerken; het is een
goede voorbereiding op het leren lezen;

het wekt de interesse voor geschreven
taal; kinderen leren op een prettige
manier over de wereld om hen heen; het
kind geniet van volledige aandacht en
voelt zich goed bij de activiteit, voorlezen
is gewoon gezellig.

