SINT-NIKLAAS
Patricia Braet richt vzw WW-Waasland op om geld in te zamelen voor weduwen, ALS- en MS-patiënten

“Weduwen hebben vaak geldproblemen”
Er komt een Wase afdeling van de
vereniging voor weduwen en weduwnaars: de vzw WW-Waasland.
Die wil zowel een luisterend oor
als een helpende financiële hand
zijn. Volgend weekend vindt een
eerste benefiet plaats.
WW-Waasland is opgericht door
Patricia Braet die op haar 42ste
haar man verloor. “Ik verloor met
mijn man ook een extra inkomen
en moest alleen voor onze kinderen zorgen”, vertelt ze. “Al snel
merkte ik dat dit niet eenvoudig
was. Ik vond online steun bij verschillende groepen. Daar bleek
dat het voornamelijk vrouwen
zijn die financiële problemen krijgen na het overlijden van hun
echtgenoot. Ik schat dat het om
ongeveer de helft van de weduwen gaat.”
Zelf beheert ze al een vijftal jaar

verschillende groepen voor weduwen, en in december start ze
dus met een Wase afdeling van de
nationale Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars. We willen
een luisterend oor aanbieden, activiteiten organiseren én mensen
in moeilijkheden helpen.”
Patricia vreest dat het aantal lotgenoten met financiële problemen nog zal stijgen door het aangepaste weduwepensioen. “Dat is
vorig jaar ingevoerd, en ik verwacht daar volgend jaar de gevolgen van. Wie kinderen heeft,
krijgt nog slechts twee jaar een
overgangspensioen. Voor wie
geen kinderen heeft, is dat maar
een jaar. Als je je geliefde verliest,
kan je makkelijk in een emotionele en financiële put vallen, daar
zou veel meer aandacht moeten
voor zijn.”
Om die mensen te helpen, wil de

Patricia Braet en Betty Bennebroek willen met de benefietdag geld
inzamelen om weduwen in moeilijkheden te helpen. FOTO MGB

vereniging geld inzamelen met
een benefiet. “We zamelen niet
alleen geld in voor weduwen,
maar ook voor ALS- en MS-patienten, aangezien ik veel mensen
ken die daaraan lijden.”
“Voor de ALS-Liga veilen we de
fiets waarmee cafébaas Nick Alliet de Mont Ventoux beklom. De
fiets is gesigneerd door ex-tennisster Kim Clijsters en actrice Marleen Merckx. “Voor de MS-Liga
veilen we een schilderij van patient Bruno Van de Putte en een
kunstfoto van Jackie De Clercq”,
aldus nog Patricia Braet. “Voor
onze weduwen organiseren we
een tombola.”
Benefiet op zaterdag 17 en zondag 18 november in de refter van
de landbouwschool, Weverstraat,
Sint-Niklaas.
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