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Jonge muzikant en KVsupporters
steunen volkskeuken

b De vzwMechelse Hattrick, dat de Volkskeuken
organiseert, kan naar aanleiding van Music for
Life op de nodige steun rekenen. De tienjarige
straatmuzikant Emile Dewachter speelt zater
dag 20 december, net als voorbije woens
dag, jazz aan de OnzeLieveVrouwestraat
en de Vismarkt. Een supportersclub van
KVMechelen, ‘De Snoodaards’, houdt
op 20 december een familiedag in

jeugdhuis Joko. Er worden onder
meer een volksspelencompe

titie georganiseerd en een
driegangenmenu ge

serveerd.MASI
i www.me

chelse
hattrick.be

“Dankzij Volkskeuken voel ik me veel beter”

Music for Life

b Zondagavond, een uur of zes. In
Jeugdhuis Doema zit een twintig-
tal mensen gezellig te keuvelen
aan een lange tafel. Sille Renap
(30), die elke week vrijwillig de
kokkin van dienst is, gooit haar
schort af. Vrijwilliger Ronny Ser-
neels (59) schept de soep uit, initi-
atiefnemers Jonas Maris (27) en
Yoko Proost (23) kijken goedkeu-
rend toe. “Vanavond is het iets rus-
tiger dan normaal, gemiddeld ko-
men er zo’n 35 mensen langs”, ver-
telt Maris. Hij is
communitymanager van Hattrick,
het project waarbinnen KV en Ra-
cing Mechelen zich van hun meest
sociale kant laten zien. Yoko Proost
assisteert hem binnen de vzw, en
heeft de Volkskeuken vorig jaar in
maart gelanceerd. “Toen nog als
stageproject.”

Tweemama’s
De witloofsoep die de lippen en

de magen warmt, blijkt een ‘geluk-
je’. “Een dame van Battel Solidair
belde me op. Ze meldde dat ze ten
voordele van de volkskeuken wit-
loofsoep verkocht op de kerst-
markt, en gaf ons wat extra pot-
ten voor vanavond”, zegt Maris.
“Normaal gezien ma-
ken Sille en de vrij-
willigers alles
zelf. Zo onder-
scheiden we
ons ook: we
bieden hier
ge e n
grootkeu-
ken aan.
D a t

Waareet u zoal op
een luie
zondagavond? Als
u volgende keer

twijfelt, overweeg dan zeker
eens Couleur Cuisine, ofte: de
Volkskeuken. Elke zondag
wordt u in Jeugdhuis Doema
voor amper 3 euro op een
voortreffelijk
driegangenmenu
getrakteerd.

Ook Couleur Cuisine krijgt steun van Studio Brussel

MARIJN
SILLIS

De groep achter Couleur Cuisine. FOTO MARIJN SILLIS

Music For Life beroert dezer dagen opnieuw onze regio. Vorige week vonden de eerste activiteiten plaats, nog tot 24 december
staan er dankzij Studio Brussel en DeWarmsteWeek tientallen acties gepland voor het goede doel.

proef je.”
Nadien volgt een bord met een ge-

zonde wrap, inclusief rijst en
groenten. Van aan de kop van de
tafel ziet het gezelschap er behoor-
lijk divers uit. “Mensen die het fi-
nancieel moeilijker hebben, die
nood hebben aan wat sociaal con-
tact of die gewoon zin hebben in
een goede maaltijd: iedereen is
welkom”, vertelt Proost.

“We richten ons niet alleen op wat
met een lelijk woord ‘doelgroepen’
heet, maar op iedereen”, gaat Ma-
ris verder. “De schotten tussen wel-
en niet-doelgroep mogen weg, we
willen mensen uit hun kot lokken.
En dat lukt ook. Een voorbeeld: on-
langs geraakten twee moeders hier
aan de praat over het ouderschap.
Aan deze tafel waren ze geen ma-
ma die het financieel moeilijk had
en een ‘andere’ mama, maar ge-
woon: twee mama’s.”

Zestig in het jeugdhuis
Tijd voor het nagerecht. Ronny

Serneels en Luc Franquet (55), die
van vrolijke eters naar etende vrij-
willigers geëvolueerd zijn, genie-
ten van een stuk gebak. “We ko-
men elke zondag”, klinkt het. “In
de week kunnen we vooral in De
Keeting terecht om goedkoop te
eten, in het weekend is er in dat op-
zicht niets te doen in Meche-

len. Dat

gat vult Couleur Cuisine prima in.”
Voor Luc, die door tegenslag

werkloos geraakte, doet het deugd
om hier elke week zijn steentje bij
te dragen. “Ik voel me veel beter
sinds ik hier kom eten en helpen”,
vertelt de Mechelaar. “Ik kom hier
onder de mensen. Zo heb ik al heel
wat vrienden gemaakt.”

Ronny, die door ziekte niet langer
kon werken, herkent dat gevoel.
“Ik zet me in bij de Keeting, het
OCMW, en nu hier. Ik help vaak
met het opzetten van projecten. Ik
ben blij dat ik me op deze manier
nuttig kan maken. En hoewel ik al
bijna zestig ben, zit ik nog altijd el-
ke week in het jeugdhuis. Dat zegt
ook genoeg zeker?”

Jong engagement
Het jaarlijkse hoogtepunt van

Couleur Cuisine was dit jaar de
Mosseldag. Toen kwamen er 75
mensen mosselen eten voor 3 euro.
Binnenkort biedt zich een nieuwe
topdag aan: oudjaar. “Hoe we erin
blijven slagen om zo goedkoop te
koken? Er zijn veel mensen die ons
spontaan helpen. Het is een project
dat veel Mechelaars charmeert.
Mensen die zich het kunnen per-
mitteren, geven meer dan 3 euro.”

Na afloop verrassen Proost en
Maris iedereen met een sinter-
klaascadeau. Waar dat engage-
ment bij deze twintigers vandaan
komt? “Ik ben een tijdje journalist
geweest”, vertelt Maris. “Ook een
nobel beroep (lachje), maar je blijft
toch aan de zijlijn staan. Toen ik de
kans kreeg om bij Hattrick aan de
slag te gaan, heb ik niet getwijfeld.
Omdat je dan écht iets concreets
kunt doen.”

Proost denkt dan weer dat het ge-
woon in haar zit. “Het idee van de
Volkskeuken had ik al langer in
m’n hoofd. Ik ben blij dat ik het on-

der Hattrick kan uitwerken. Ik
ben 23 en zie er nog jonger uit,

maar naar onze mensen
toe is het wel een voor-
deel. Ze waarderen

het dat een jonge
meisje als ik zich
voor zoiets en-
gageert.”

Ronny Serneels en Luc Franquet:
van vrolijke eters naar etende
vrijwilligers. FOTO MARIJN SILLIS
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AS Adventure uw cadeautjes in-
pakt tegen een vrije bijdrage.

Bij Wolters Kluwer steunen ze de
MS Liga, die zélf voor een van de
meeste originele acties zorgt. Vol-
gende woensdag beklimmen MS-
patiënten de Sint-Romboutska-
thedraal. De patiënten zullen zich
laten sponsoren per trede.

MASI

b Wie het origineelst is? Moeilijk
te zeggen. Maar in Duffel, Sint-
Amands en Bornem hebben ze
hun best gedaan. In Duffel wordt
een fakkeltocht georganiseerd
voor Jeugdzorg Ter Elst. U krijgt
een netjes uitgestippelde route
door de gemeente en betaalt 5 eu-
ro voor een fakkel.

In Sint-Amands zorgt Kajakclub
Pingo dan weer voor entertain-
ment. Op 20 december doen de

leden van de club freestyle-shows
en een tienzittenrace voor de Dia-
betes Liga aan de kaai op de
Schelde.

In Bornem, tot slot, houden ze
een ouderwetse Music for Life.
Twee leerkrachten van de OLVP
Middenschool laten zich 24 uur
opsluiten. Dat voor het Kinderar-
moedefonds, dat ook steun krijgt
van de KLJ in Putte.

Duffel, Bornem
en Sint-Amands

MASI

b De Music for Life-actie is ook
het moment om minder bekende
problematieken en verenigingen
in de kijker te zetten. Kent u bij-
voorbeeld infantiele encefalopa-
thie of sarcoïdose? Het eerste is
een hersenletsel dat ontstaat
voor, tijdens of vlak na de geboor-
te. Het tweede is een onbekende
ziekte, waarbij over het ganse li-
chaam ontstekingsreacties ont-

staan. Voetbalclub Albatros orga-
niseerde op 12 december een
feestelijke avond met opbrengst
voor de vereniging voor sarcoïdo-
se-patiënten. De Mechelse vzw
Vokans verkoopt op 19 december
soep aan de Lindepoort, voor de
vereniging voor Infantiele Ence-
falopathie, Hersenverlamming
vzw.

Infantiele Encefalopathie
en Sarcoïdose

MASI

b Ook de dierenvrienden tonen
zich tijdens De Warmste Week.
De Vrije Basisschool in Booischot
zet zich in voor Vogelopvangcen-
trum Neteland. De derdejaars
maken hulpmiddelen om de vo-
gels deze winter te voederen. Aan
de schoolpoort komt er een voe-
derwinkeltje.

In Mechelen kan u Spaanse
hondjes helpen. Aan de Carrefour

op de Zemstbaan in Mechelen
zetten vrijwilligers van Spanish
Dog Rescue tijdens het weekend
van 20 december uw winkelwa-
gentje terug. Ze houden dan wel
de cent die erin steekt. De Puurse
grafisch ontwerpster en illustra-
trice Tinneke Segers ontwerpt en
verkoopt dan weer ‘kattige kaart-
jes’ voor Kitten in Nood.

Booischot, Mechelen
en Puurs

MASI

Thomas More meest actieve school
Mechelen. De studenten van
de Thomas More hogeschool in
Mechelen zijn ongetwijfeld de
meest actieve. Vorige week zet
ten ze zich in voor SOS Syrian
Children, volgende week voor de
vzw Water4Ghana. Deze week
was het dan weer de Warme Oli
fantenweek. Zeven studenten
communicatiemanagement ver
kopen warme dranken, cake en
ander lekkers voor Elephant Ha
ven  European Elephant Sanctua
ry. MASI

FOTO PATRICK HATTORI

DE POPULAIRSTE

DIERENLIEFDE

DE ORIGINEELSTE

DE ONBEKENDSTE

Prinses Harte,
ALS enMS Liga
b Net zoals vorig jaar is Prinses
Harte het goede doel dat tot het
meeste actie aanzet. In totaal zijn
er meer dan tien acties gepland
voor de vzw die Prinses Harte
herdenkt en zich inzet voor kind-
jes met kanker.

Doen het ook goed: de ALS Liga
en de MS Liga. In onze regio krijgt
de ALS Liga onder meer steun van
de Chiro van Blaasveld, die in de
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