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Eerstesteenlegging Buizegemlei Edegem 

Begeleidingscentrum De Vlinderkens 

1 oktober 2022 

 

Mevrouw de minister, beste Hilde  

Meneer de burgemeester, beste Koen 

Beste Véronique Matthyssens, Jacques Dierckx en Ilse Teigeler,  

Beste jongeren, ouders, medewerkers en buurtbewoners, 

Dames en heren, 

 

Waardevolle, maatschappelijk relevante organisaties in de 

provincie bezoeken, is de mooiste kant van het 

gouverneurschap. Zeker wanneer ze me terugvoeren naar de 

gemeente waar ik mijn kindertijd en jeugd heb doorgebracht.  

Heel veel dank Ilse Teigeler, directrice van 

Begeleidingscentrum De Vlinderkens, Jacques Dierckx en 

Véronique Matthyssens, de huidige en de oud-voorzitter van 

de vzw, voor de erg gewaardeerde uitnodiging voor deze 

eerstesteenlegging van de nieuwe thuis van De Vlinderkens. 

 

Mijn waardering voor de visie en het mooie werk van 

Begeleidingscentrum De Vlinderkens, is groot.  
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Het centrum kan bogen op een lange geschiedenis: sinds 1965 

al is het gevestigd in een prachtig herenhuis in Edegem.   

Binnenkort mag het huizen in een comfortabele nieuwbouw hier 

op de Buizegemlei. Al vele decennia is De Vlinderkens een 

warme plek waar kinderen, jongeren én hun ouders en familie 

terechtkunnen voor ondersteuning op maat. Voor jullie inzet 

voor het welzijn van onze jeugd, kunnen we jullie niet genoeg 

bedanken.  

 

Heel in het bijzonder dank ik ook de jongeren voor jullie moed 

en doorzettingsvermogen.  

 

Alsof de moeilijkheden en hindernissen die jullie elk op jullie 

eigen weg tegenkwamen nog niet volstonden, kwamen de 

vooral voor jongeren lastige Corona-maatregelen daar 

bovenop. We geven ons rekenschap van de lastige paradox: zij 

die het minst ernstig getroffen waren door covid – de ziekte 

die het corona-virus veroorzaakt- werden het meest getroffen 

door de maatregelen om de pandemie in te dijken: want wie 

jong is wil ontmoeten en mogen en niet al te veel moeten... 

De solidariteit die jullie zo opbrachten om jullie ouders en 

grootouders te beschermen was en is groots en verdient heel 

veel respect.    
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We kunnen en moeten vele lessen trekken uit de COVID-crisis. 

Een daarvan is dat het emotioneel welbevinden van onze 

jeugd ons allen aangaat.  

Als mensen en gemeenschappen moeten we veel uitdagingen 

het hoofd bieden: pandemieën, oorlogen, 

klimaatsverandering,… We laten onze jongeren geen al te 

mooie wereld na. Wat we wel en allen samen kunnen doen is 

werken aan weerbaarheid en veerkracht en bovenal 

investeren in onze jongeren, zodat ze gesterkt hun eigen 

weg kunnen gaan.  

 

Zo kom ik bij het eerste wat ik zo bewonder in de visie en 

waarden van De Vlinderkens: veerkracht is de optelsom van 

ieders draagkracht - niet alleen die van de jongere, maar ook 

die van zijn, haar, hun ouders, familie en anderen uit de 

omgeving. Begeleiders vertrekken vanuit de kracht van de 

jongere en zijn, haar of hun gezin, waarbij ieder baas is over 

het eigen traject.  

Iedereen wint als de jongere, de omgeving en de begeleiders 

een sterk team vormen. Zo gaan ze samen op zoek naar 

concrete handvaten om een antwoord te vinden op een 

zorgvraag en/of om een weg te vinden uit een crisissituatie.  

 

U weet het als geen ander: opgroeien doe je niet alleen. Dat ‘it 

takes a village to raise a child’ is gewoon waar.   
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Opgroeien is teamwork en een wederzijds proces, waarbij 

zowel de jongeren als ouders kunnen groeien, veel leren over 

elkaar en over zichzelf. Leren van elkaar, naar elkaar luisteren, 

elkaar ondersteunen, samen een weg zoeken uit crises, is 

allicht de enige weg.  

 

Wat gezondheidszorg in het algemeen en de hulpverlening van 

De Vlinderkens in het bijzonder daarenboven erg sterk maakt is 

intersectorale samenwerking.  

Als hulporganisaties een aan de specifieke situatie, context of 

hulpvraag, aangepast hulpaanbod willen bieden, werken ze best 

samen, door over muren en geijkte procedures heen te kijken: 

pragmatisch, transversaal, intersectoraal, flexibel en 

vooral op maat... omdat niemand perfect in vooraf bedachte 

vakjes past. 

Gelukkig telt onze provincie heel wat sterke 

samenwerkingsverbanden in de jeugdhulp. Zo maakt 

Begeleidingscentrum De Vlinderkens deel uit van het 

samenwerkingsverband Trawant, ten zuiden van onze 

provincie. Zo’n provinciale samenwerking is belangrijk omdat 

sterke hulpverlening een sterk netwerk impliceert, waarin 

iedereen zich gedragen en gesteund voelt.  En omdat het De 

Vlinderkens toelaat om laagdrempelige, persoonlijke en op 

maat gemaakte hulpverlening te bieden.  
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Bij deze mooie visie past een gebouw dat deze waarden ook 

uitdraagt. Een open huis, zonder drempels. Een open huis 

waar ieder een luisterend oor wacht, en hulp op maat kan 

krijgen. Een plek waar je ook echt graag binnenstapt, zowel 

als jongere, ouder, familielid, én als werknemer.   

 

Beste jongeren, beste ouders, beste medewerkers van De 

Vlinderkens, bovenal wens ik jullie veel kracht hier en nu en in 

het bijzonder wanneer het moeilijk gaat. En als jullie later 

achterom kijken en terugdenken aan deze plek, dan hoop ik dat 

ze in jullie herinnering verder leeft als een positief ankerpunt, 

een bron van kracht. Omdat jullie zich er welkom, begrepen en 

gewaardeerd voelden en hier de rust en het zelfvertrouwen 

kregen om samen de weg te vinden uit moeilijkheden en 

tegenslagen.  

 

Mogen we met deze eerste steen niet alleen de basis leggen 

voor een warme en huiselijke plek voor jullie allen, maar steeds 

ook voor een sterke, veerkrachtige toekomst!  

Van harte gefeliciteerd en alle goeds!  

 

 

 


