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Er wordt weer een opleidingstraject
georganiseerd!
Eindelijk! Na die lange periode wordt eindelijk terug een traject, een
opleidingstraject, georganiseerd! Het wordt dus ons traject 2021-2022,
rond ‘Preventie en geweldloze hantering van conflicten’.

Tijdens dit traject van 6 zaterdagen zullen we:
• beter bewust worden hoe wrijvingen, ruzies, moeilijke relaties
met anderen ontstaan en zich ontwikkelen
• kennismaken met het Meerdere-mindere model en de
geweldsmechanismen die eruit voortvloeien
• het constructieve van de Evenwaardigheid leren kennen dat aan
de basis ligt van geweldloosheid en verbindende relaties
• de inzichten en instrumenten ontdekken om het model van
Evenwaardigheid in de praktijk toe te passen
• ons beter bewust worden van onze eigen funderingen, dwz. onze
gevoelens, onze noden, onze gewoontes, onze waarden, onze
doelstellingen, enz., ze herkennen en erkennen
• oefenen in:
het overbrengen van onze funderingen - ook boosheid,
◦
verdriet, bezorgdheid, angst – zonder de ander te kwetsen,
te vernederen of onder druk te zetten

Een mooie ervaring in een school in Italië:
Riccardo en het venster
Riccardo is 11j oud. Hij heeft het moeilijk om lang op te letten tijdens
de lessen. Wanneer hij niet meer in staat is in contact te blijven met
de didactische activiteit, begint hij te babbelen met zijn klasgenoten,
staat hij recht, beweegt hij op allerlei manieren, laat zijn schrift of pen
vallen, stoort de hele klas.
Riccardo wordt op die manier een ‘storend element’. Sommige
leerkrachten zoeken naar oplossingen, meestal straffen, maar die
hebben weinig effect.
Ook sommige klasgenoten zijn zijn gedoe beu en voelen zich er niet
goed bij. Niemand wil naast hem zitten.

Na enkele weken vraag ik hem wat hem zou kunnen helpen, wat zou
kunnen maken dat hij zich beter voelt in de klas en hoe we het
probleem kunnen oplossen van zijn ‘storen’.
Riccardo zegt: “Ik voel met goed naast het venster, omdat, wanneer ik
me moe voel en dus niet meer in staat ben op te letten in de les, ik
door het raam naar buiten kijk, naar de duiven en de hemel. En dan
voel ik me beter.”
Een hele tijd daarna heeft Riccardo op een bank naast het venster
gezeten. En we hebben vastgesteld dat het een goede oplossing was
voor de klas, zowel voor Riccardo, de klasgenoten en de leerkrachten.
We hebben het probleem dat hij zich moeilijk kan concentreren nog

“Protect and educate”…
Examentijd. Stan vindt het aangenamer studeren met wat ‘stil leven’
in huis. Ik installeer me met de laptop om hem zo min mogelijk te
storen. Ik word een ‘stilleven’ ahw. ;-)
Op weg naar ontspanning, ziet Stan onderstaande tekening op een
pagina van sociale media.
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Stan: Ik ken dit.
Ik: Oh ja?
We hebben het er over gehad op school. Dat werd gepost n.a.v.
dat meisje van 14 dat door een bendeke jongeren verkracht werd
en achteraf uit het leven stapte. Afschuwelijk… en zo jong nog…
Allé zeg, wie doet zoiets!!! (Hij raakt opgewonden )… Hoe is dat
kunnen gebeuren? En niet eens zo ver van hier!!!! En met
minderjarigen erbij…
Stilte…
Stan:Veel mensen deelden die tekening op facebook en
sommigen plaatsten zelfs een kader met die tekst rond hun
profielfoto. In klas ontstond daar een discussie over: sommigen en ik ook eigenlijk - gaan daar niet mee akkoord. Zo vinden de
meisjes over het algemeen dat ze wél moeten beschermd
worden. Sommige jongens vinden dat ook zij willen beschermd
worden.
Ik: Hoezo?
Stan: Ja zeg, bij ons gebeuren niet zo’n erge dingen, en ’t móet
nog niet eens zo erg zijn... Ik weet er een die zelfs een mes bij
zich heeft en ik ga hem niet verraden hoor. Ik wil niet dat hij zich
tegen mij zou keren. Soms ben ik bang en anderzijds is hij samen
met zijn vriend eens voor mij opgekomen toen iemand me
verweet en me bijna vast had. “Pas op, als je Stan iets aandoet,

Onze rubriek 'Appels en citroenen'
'Appels en citroenen' is een terugkerende rubriek in de Nieuwsbrief van
De Vuurbloem.
Tijdens een korte periode worden elementen geplukt uit de media en
(eventueel) voorzien van een beperkte verduidelijking. Ze worden
zonder oordeel of interpretatie naast elkaar gezet. De
‘werkelijkheidswaarde’ ervan wordt niet gecontroleerd. Evenmin wil de
keuze van de ‘uittreksels’ een politiek label of een links/rechts/
centrum-etiket krijgen. Wel wil ik/wil De Vuurbloem jou uitnodigen om
ze te laten bezinken, om vast te stellen welke gedachten ze bij jou
doen opkomen, om te voelen welke emoties ze creëren. Eventueel kan
je een stille wens formuleren die een bijdrage kan zijn aan
Evenwaardigheid tussen mensen.
Als je het wenst, kan je je gedachten, emoties, wensen in een
mailtje zenden aan info@devuurbloem.be.
Wat De Vuurbloem ermee aanvangt, staat nog niet vast. We zien wel.
Ook daarrond is elke suggestie welkom: cocreatie?

Appels
Citroenen
Appels, ze kunnen staan voor al wat vlot loopt in onze samenleving.
Citroenen, ze kunnen staan voor wat ‘zuur’ smaakt in onze
samenleving.
We willen uitnodigen om stil te staan bij feiten, bij emoties, bij wat
mensen beroert, bij wat leeft en hoe we erover kunnen denken, in
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Er zijn in organisaties
medewerkers die zo erg
onder druk staan om de
organisatie succesvol te
maken dat ze vinden dat
hoge lonen en bonussen
verantwoord zijn om hun
karige vrije tijd met
maximaal welbevinden in te
vullen.

Er zijn organisaties met medewerkers
die tegen een karig loon gestresseerd
moeten werken en die vinden dat ze op
hun werk recht hebben op een goede
werksfeer en welbevinden.

Steeds meer organisaties
hebben medewerkers die full
time bezig zijn met Human
Resource management:
HRM

Veel medewerkers zouden heel blij zijn
als het beleid in hun organisatie ook
kiest voor RH-management: Radicaal
Humaan management.

Er is tevredenheid over een
interprofessioneel akkoord
tussen werkgevers en
syndicale organisaties: een
verhoging van de
minimumlonen,
makkelijkere en goedkopere
overuren, een behoud van
de leeftijdsgrens voor
vervroegd pensioen.

Er is een zure nasmaak voor wie
kritisch naar dit akkoord kijkt: een
verhoging van de minimumlonen zal
grotendeels betaald worden door de
staat, zegge de belastingbetaler.

Bedrijven blijven ernaar
streven om de loonnorm
streng toe te passen om
competitief te zijn ten
opzichte van de buurlanden.

In een ideale wereld overleggen
medewerkers met hoge salarissen en
aandeelhouders die delen in de winst,
hoe ze zelf wat kunnen milderen of
minderen om laagst betaalde
medewerkers meer levensruimte te
gunnen. De kinderarmoede in
Vlaanderen bedraagt om en bij de 15%.

We zijn blij met de
versoepelingen in de
sanitaire beperkingen bij het
bestrijden van de coronaepidemie: restaurants
kunnen opnieuw open,
culturele activiteiten kunnen
met meer mensen, …

Verzorgenden in ziekenhuizen zijn
ongerust over de snelheid en de mate
van de versoepelingen want het virus
wordt nog steeds wijd verspreid. De
reductie van besmettingen en
ziekenhuisopnames is hoofdzakelijk te
wijten aan uitgebreide vaccinaties en
persoonlijke voorzorgsmaatregelen.

Er was tevredenheid over de
evolutie in het proces rond
het overlijden van Sanda
Dia.

Er is ontgoocheling over het uitputten
van juridische spitsvondigheden om het
proces te vertragen en perfect te laten
lopen volgens alle juridische
mogelijkheden.

Er is brede verontwaardiging
over de zelfdoding van een
14-jarig meisje na
grensoverschrijdend gedrag
van een groep jongens op
seksueel gebied en in de
sociale media.

Er worden vragen gesteld naar de
impact van opvoeding en waarden bij
volwassenen en hun voorbeeldrol ten
opzichte van jongeren: het is bekend
dat de porno-industrie een
miljardenindustrie is, dat in de
verspreiding van beelden via het dark
internet in alle landen duizenden
ouder(en)s betrokken zijn.

Er wordt in scholen tijd vrij
gemaakt om met jongeren
in gesprek te gaan over
grensoverschrijdend gedrag
en het verspreiden van
privacy beelden.

Na de Reuzengom-dooprituelen en de
dood van een 14-jarig meisje worden
vragen gesteld naar de effectiviteit van
de uren die in scholen van in het
basisonderwijs tot op het einde van het
secundair onderwijs worden besteed
aan ‘humane en religieuze vorming’.

Er is tevredenheid over de
beslissing van de toppolitici
op de G7 om miljarden
vaccins te bezorgen aan
‘ontwikkelingslanden’.

Er is ongenoegen bij politici over de
beperkingen die staten invoeren op het
leveren van grondstoffen en
technologieën om vaccins te maken.

Vooral bij jongeren ontstaan
nieuwe woonvormen om
samen een ‘gemeenschap’
op te bouwen waar aandacht
en zorg is voor mekaar.

Per week worden in Vlaanderen meer
dan 200 gezinnen bedreigd met
woonuitzetting omdat ze de huur niet
kunnen betalen. Dit gaat om ongeveer
een half miljoen Vlamingen. Armoede
en te hoge huurprijzen zijn de
voornaamste oorzaken. Woningen met
een lagere huurprijs voldoen niet aan
essentiële kwaliteitsvoorwaarden.

Een getuigenis: Het geschenk uit de
wachtzaal.

Evenwaardigheid in praktijk: Een
intergenerationeel project

Een coproductie van Léon, een jongen van 15, een crack in informatica
en een jongere van zijn tijd, samen met Pat, senior van 72,
doordrongen van de inhoud en een senior van haar tijd: Léon Missoul
en Pat Patfoort hebben samen haar nieuwe website opgebouwd.
Te ontdekken op www.patpatfoort.be.
Léon: "Voor mij was deze samenwerking een unieke en leerrijke
ervaring."
Pat: "Een opmerkelijke, zeer productieve en fijne belevenis, op basis
van ieders talenten".

In naam van het ganse Vuurbloemteam wens ik je nog vele mooie
zomerdagen en een flamboyante start in september!
Pat Patfoort
Voorzitster en trainster
Werkten mee aan deze Nieuwsbrief: Etienne, Jean, Malik, MarieJeanne, Marleen, Marta, Pat, Paul.
Vormgeving: Malik Weyns
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