
 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

Ter gelegenheid van de Eerste Steenlegging van Bijs 

Geert Vercauteren, vzw Abram 

 

Geachte genodigden, ook van onze kant van harte welkom op dit, niet alleen voor vzw BIJS maar ook 

voor vzw ABRAM, belangrijke moment voor onze vereniging. 

 

Er is me gevraagd om op een paar minuten tijd iets te vertellen rond het gegeven  “waarom” vzw 

ABRAM zich mee heeft geëngageerd in dit project.  Ik zal dat dan ook proberen te doen binnen het mij 

toegemeten tijdsbestek. 

 

Voor diegene onder jullie die nog niet echt bekend zijn met waar vzw ABRAM voor staat, wil ik toch nog 

even schetsen wie wij zijn.  vzw ABRAM is een zorgnetwerk welke wordt ontwikkelt binnen het waasland 

met als doelstelling het samenbrengen en ondersteunen van zorginstellingen.  Wij hebben de bedoeling 

om, naast een zorginhoudelijke samenwerking i.f.v. de doelgroepen van onze organisaties, aan  

kennisdeling te doen, aan het uitwisselen van expertise op diverse vlakken en om elkaar mee te 

ondersteunen in de ontwikkeling en uitbouw van onze respectievelijke bestuursorganen.  Op vandaag 

bestaat het zorgnetwerk uit het algemeen ziekenhuis AZ NIKOLAAS, de woonzorgcentra SAMEN OUDER, 

de jeugdhulpvoorzieningen SPOOR 56 en LIA én vzw BIJS.  Binnen de evolutie welke het algemene 

zorglandschap op vandaag in al zijn geledingen ondergaat, komen de woorden “ontschotting” en 

“netwerk” steeds meer naar voor.   Ook wij zijn er  van overtuigd dat een breed zorgnetwerk, binnen 

een welbepaalde regio, voor elk van zijn partners een meerwaarde kan betekenen en dit zowel op vlak 

van de ontwikkeling van zorgtrajecten, het uitbouwen van een gedifferentieerd zorgaanbod, als op vlak 

van algemene dienstverlening.   

 

Toen op een bepaald moment, het zal nu een kleine twee jaar geleden zijn, vzw BIJS ons de vraag stelde 

of we voor elkaar iets konden betekenen binnen het zorgnetwerk, was het voor ABRAM duidelijk dat we 

geen “nee” mochten zeggen op deze vraag.  Enerzijds is de aanwezigheid van de sector “personen met 

beperking” een verruiming van het draagvlak van het zorgnetwerk en anderzijds vonden wij het ook 

belangrijk om een verder gevolg te geven aan de insteek van de stichters van onze organisaties die 

destijds steeds zijn vertrokken van een maatschappelijke nood om hun projecten en organisaties op te 

starten en te ontwikkelen. 

 

Waarom dan een toch wel verregaand engagement vanwege ABRAM, waarbij de vereniging optreedt als 

bouwheer van dit project.  Zoals ik al zegde zijn wij van mening dat ook wij aandacht moeten hebben 

voor maatschappelijke zorgnoden.  Wij weten allemaal hoe moeilijk het op vandaag is voor ouders van 

kinderen met een beperking om een weg te vinden waarbij de kinderen op een professionele en in een 

aangepaste omgeving kunnen wonen.  Toen we kennis namen van het project “BIJS” waren we dan ook 

overtuigd dat we vanuit het zorgnetwerk alles in het werk moesten stellen om mee een oplossing te 

zoeken om het project mogelijk te maken.  Wij hebben dan ook kosten noch moeite gespaard  om onze 

financiële partners er van te overtuigen  mee te stappen in dit verhaal.  Een verhaal, waarbij ABRAM 

optreedt als bouwheer en het gebouw ter beschikking kan stellen aan vzw BIJS voor een langdurige 

periode, tegen een betaalbare gebruiksvergoeding,  en met een eindpunt waarbij vzw BIJS de woning 

uiteindelijk in eigendom zal kunnen verwerven. 

 



Geachte genodigden, het bouwproject is gestart.  We hopen uiteraard dat we binnen afzienbare tijd, en 

daarbij mikken we op eind van dit jaar, hier opnieuw samen kunnen staan om de woning officieel te 

openen en in gebruik te kunnen nemen.  Nog meer echter hopen we dat dit initiatief er voor zal zorgen 

dat de kinderen die er komen wonen zich gelukkig zullen voelen, dat zij zich ten volle kunnen 

ontwikkelen met dit huis als basis en dat zij, door de goede zorgen die zij hier ongetwijfeld zullen 

ontvangen, verder mee kunnen participeren aan de sociale context waarin ook zij hier zullen leven. 

 

Ook namens vzw ABRAM danken wij alle betrokkenen bij dit project.  In eerste instantie de stad Sint-

Niklaas met het ter beschikking stellen van het perceel grond.  Daarnaast ook alle aannemers en 

leveranciers van materialen die betrokken zijn bij dit bouwproject, en niet te vergeten, het 

architectenbureau BARO uit Gent.  De afspraken en overeenkomsten die we met allen van jullie hebben 

kunnen maken bewijzen dat ook jullie een belangrijke financiële inspanning hebben gedaan bij het 

opmaken van de offerten om zo de haalbaarheid van het project een absolute kans te geven.  Bedankt 

hiervoor, wij hopen, tijdens de eerstkomende maanden, op een verdere constructieve samenwerking 

om dit project verder te kunnen voltooien. 

 

Aan de familie die BIJS op vandaag toch wel is :  jullie tonen aan dat met veel wilskracht en inzet, met 

een ongelooflijk enthousiasme van een ganse groep betrokkenen en met een ruimdenkende visie rond 

dat wat jullie willen organiseren,  heel veel mogelijk is en vele partners kunnen gemobiliseerd worden 

om een project mee te dragen ! Fantastisch werk ! 

 

Of, zoals Brits schrijver Colin Wilson citeert :  

 

“Dromen worden werkelijkheden voor hen die er in blijven geloven”  

 

Ik dank jullie voor de aandacht. 


