Kerstconcert Flanders Gospel Choir - 24/11/2013
Ieper - Naar aanleiding van het project Bulgarije wordt een kerstconcert georganiseerd in Het Perron
op 14 december 2013. Flanders Gospel Choir zal optreden ten voordele van het project.
Flanders Gospel Choir is een Vlaams koor (met hoofdzakelijk West-Vlamingen) dat Engelstalige
Gospels brengt. De pers omschrijft hen als “enthousiast”, “levendig”, “stralend”, “gevarieerd” en
“verrassend”.
Het project in Bulgarije
Het project Bulgarije is gestart naar aanleiding van de BBC-reportage ‘Bulgaria’s Abandoned Children’
over een opvangtehuis voor verstoten kinderen in het Bulgaarse dorpje Mogolino.
In België werd de vzw Help the Children opgericht, o.a. met Chris Dusauchoit (door de meesten wel
gekend vanuit ‘Dieren in nesten’), die enerzijds diverse Bulgaarse voorzieningen contacteerde en
anderzijds in Vlaanderen een oproep lanceerde naar geïnteresseerde organisaties om samen te werken.
In 2009 werden de kennismakingsbezoeken georganiseerd met een dagcentrum in Rousse, dat ontstaan
was vanuit de ouders en dat ook enkele kinderen vanuit het weeshuis Mogolino (dat ondertussen
gesloten is) opvingen.
Deze organisatie noemde eerst RAPID (Rousse Association for People with an Intellectual Disability) en
heet sedert enkele jaren GREEN BRIDGES.
Sedertdien is Diogenes vzw (Dagcentrum de Pelgrim, Het Minnehuis, Milieuboerderij de Palingbeek,
woonhuizen De Fakkel) ginder op geregelde basis werkzaam.
'Wij helpen vooral vorming geven aan het personeel omdat ze in het begin nog vaak mensen met een
beperking benaderden vanuit het medisch model, terwijl wij juist van dat beeld weg willen door hen zelf
bruikbare zaken te laten maken of toch zinvolle activiteiten te doen. Activiteiten die wij reeds opzetten:
papier scheppen, kaarsen maken, kruiden drogen, snoezelen, enz.', zo klinkt het bij Diogenes.
'Er zijn daar o.a. heel wat autistische kinderen en we leerden hen dat, als het te druk werd voor deze
kinderen, ze hen eerst een beetje moesten afzonderen in een aparte ruimte. Maar die ruimte was er niet.
Dus zijn we gaan onderhandelen met de burgemeester en na verschillende onderhandelingen kregen we
enkele ruimtes bij.'
Maar die ruimtes waren helemaal niet aangepast. Vandaar dat ze contact zochten met het VTI in Ieper.
Deze mensen waren meteen bereid om mee te gaan helpen met enkele leerlingen.
'Zij deden ondertussen verbouwingen in 2010 en 2011en wij gaven vorming aan het personeel en ook

richtlijnen aan het VTI voor het toegankelijk maken van hun gebouwen: eerst werd het dagcentrum
aangepakt, nu zijn we bezig met het inrichten van een woonvorm voor mensen met een beperking.'
Van waar komen de middelen?
Tot nu toe kreeg het VTI middelen vanuit Europa om hun reis en verblijf te betalen. Ook vzw Diogenes
kreeg vanuit de Provincie West-Vlaanderen en Europa middelen om dit te betalen.
Het bouwmateriaal werd de eerste keer betaald door een serviceclub De Ronde Tafel uit Ieper en
daarmee konden diverse zaken gerealiseerd worden. 'Samen met het VTI hebben we toen ook oud
ijzer verkocht en koeken verkocht. Er werden ook pannenkoeken gebakken en verkocht.'
Ondertussen is er ook een project gestart in de gevangenis van Brugge, waarbij gedetineerden kunsten creatieve voorwerpen maken ten voordele van dit project, zoals wenskaarten, modelbouw (volledig
gemaakt in karton), enz.
In 2013-2015 krijgen ze ook een fixe ondersteuning van EPOS vzw, in het kader van ‘Mobiliteit voor
Professionals uit de gehandicaptensector’, waardoor we zowel in 2014 en 2015 gedurende telkens
meer dan 15 dagen een uitwisseling kunnen doen tussen het team in Bulgarije en het team van vzw
Diogenes.
Ook vanuit de Provincie West-Vlaanderen kregen ze een ondersteuning. Maar al deze middelen zijn
enkel toereikend om de reiskosten te betalen (ze leven daarbij heel sober). Voor verbouwingsmateriaal
krijgen ze nergens een budget.
'Vandaar dat we dus activiteiten blijven organiseren om verder de bouwmaterialen te kunnen aankopen
voor het inrichten van een woonhuis voor mensen met een verstandelijke beperking.'
Meer info: info@diogenesvzw.be, tel. 057 445 618
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