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>>> Waar was u op 11 september 2001
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Op dat moment was ik met een delegatie in Laos voor de problematiek
van waterbeheersing in Cambodja en
Laos. We hebben de beelden met veel
ongeloof in het hotel gezien. Het was
surrealistisch. Dat werd versterkt omdat we helemaal niet in onze verSteve Stevaert
trouwde omgeving zaten. De aanslagouverneur van Limburg
gen raakten het hart van het sterkste
land met het sterkste leger en veiligheidsdiensten in de wereld. Dat is moeilijk te duiden. Meteen
verwachtte ik dat, vanaf die dag, nog meer aanslagen van die
omvang gepleegd zouden worden. Ik heb spijtig genoeg gelijk gekregen.
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Geheim Leger
herdenkt zijn doden
Hasselt. Bijna alle Lim-

burgse oud-strijders van
het Geheim Leger kwamen in Hasselt samen.
De Koninklijke Verbroedering van het Geheim Leger
heeft afgelopen weekend zijn
jaarlijkse herdenkingsplechtigheid gehouden. Naast de
vele prominenten waren ook
meer dan driehonderd oudstrijders aanwezig.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het Geheim Leger
vooral in Limburg erg actief.
De afdeling Hasselt/Herk-deStad is de grootste van het
land met momenteel nog zo’n
vierhonderd leden. Voorzitter
Gustaaf Digneffe: ,,Het Geheim Leger was de enige ver-

zetsbeweging die als militaire
organisatie erkend werd door
het Ministerie van Oorlog in
ballingschap in Londen. Alle
andere hingen af van het Ministerie van Justitie.’’
Op zijn hoogtepunt telde het
Geheim Leger 54.000 leden.
Zij werden gerekruteerd onder militairen die konden ontsnappen uit Duitse kampen of
door de Duitsers waren vrijgelaten. Vanaf 1940 zorgde het
Geheim Leger voor de ordehandhaving tussen de burgers,
de communisten en de collaborateurs, waaronder de
Zwarte Brigade.
Van de Limburgse verzetstrijders zijn er nu nog 357 in
leven. Bijna alle verzetsstrijders waren op de plechtigheid
aan wezig. (hgg)
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Toen ik het nieuws vernam van de
aanslagen, zat ik in Canada, onderweg
van Montreal naar Toronto. Ik zou er
op 13 september een vlucht naar New
York nemen om er enkele dagen te
blijven. Maar zover is het nooit gekomen. Een week lang zat ik vast in ToStefan Brijs
ronto. Ik trok dan maar door de
auteur
prachtigste bossen en langs de mooiste meren, maar kon er geen enkel
ogenblik van genieten. Ten slotte ben ik op 19 september van
Toronto naar Amsterdam gevlogen, met een korte tussenstop in Philadelphia, waar enkele jagers uitstapten die zonet
een beer hadden geschoten in Noord-Canada.

Toekomstige dokters oefenen met paarden
Hasselt. Leren omgaan

met paarden kan toekomstige artsen beter voorbereiden op omgaan met
patiënten.
---------------------------------------------------------------

Van onze medewerker
Guy Goewie
--------------------------------------------------------------------------

Na een geslaagd experiment
vorig academiejaar heeft de
Universiteit Hasselt beslist
Horse Sense for Docs als een
vast keuzevak op te nemen in
het keuzepakket van studenten in hun derde jaar geneeskunde.
,,Horse Sense heeft in het
Engels meerdere betekenissen. Letterlijk betekent het
een gevoel voor paarden. In
de fiuurlijke betekenis vertaal
je het als gezond verstand’’,
zegt docente Ingrid Hens.
,,Als je oefent met paarden,
krijg je een oprechte, eerlijke
feedback. Paarden zijn erg gevoelige wezens die geen komedie kunnen spelen. Omgaan met paarden vraagt niet
alleen technische maar ook
emotionele vaardigheden die
in andere omstandigheden
bijzonder nuttig zijn. De studenten krijgen allerlei oefeningen en opdrachten met
paarden en daardoor leren ze
omgaan met zichzelf, met anderen en met problemen rond
communicatie, leiderschap
en creativiteit. Bij de beoordeling wordt de link gelegd tussen hun omgang met het
paard met de professionele
aanpak van patiënten later in
hun beroep.’’
Eén van de deelnemers aan

De studenten leren omgaan met zichzelf en anderen. © Yorick Jansens

werkt ze haar studies aan de
KU Leuven af. Veel ervaring
met paarden had ze niet.
,,Een paard strelen was voor
mij al een hele opgave. Niet
dat ik schrik had maar ik was
nog nooit eerder met die dieren in contact gekomen,’’ bekent ze. ,,Sommige studenten
vroegen zich af of dit nog iets
het geslaagde experiment was met geneeskunde te maken
Elisabeth Haesevoets. Na drie had. Het leek hen eerder iets
jaar geneeskunde in Hasselt voor toekomstige dierenart-

.

,,OMGAAN MET
PAARDEN VERGT
NIET ALLEEN
TECHNISCHE MAAR
OOK EMOTIONELE
VAARDIGHEDEN’’

Multiculturele wijk te boek gesteld
Lommel. ,,Normaalste

zaak van de wereld’’ moet
het beeld van de wijk Balendijk –West bijstellen.
De wijk Balendijk-West in
Lommel heeft al jaren een negatieve bijklank. Toch zijn de
migrantenproblemen van jaren geleden al lang van de
baan. Met het boek de ,,Normaalste zaak van de wereld’’
willen opbouwwerk en de stad
Lommel tonen dat verschillende culturen perfect kunnen samenleven.
De Lommelse werkgroep
Toon & Toon, die volledig in
het teken staat van het samenleven in Balendijk-West, besloot de mooie verhalen van

hoe de mensen samenleven in sociaal achtergestelde wijk Baeen boek te gieten. De foto’s in lendijk-West.
het boek vertellen het verhaal Een twintigtal jaren geleden
van buren die elkaar helpen.
waren er dikwijls problemen in
de wijk, vandaag is het een gewijk.
,,DE FOTO’S IN HET zellige
,,We gingen onlangs op zoek
naar een symbool dat respect
BOEK VERTELLEN
uitdrukte’’, zegt Bloemen.
VERHALEN VAN
,,Toen merkten we dat er al
BUREN DIE ELKAAR heel wat mooie verhalen bestaan over het wederzijds resHELPEN’’
pect tussen de verschillende
Opbouwwerker Rudi Bloe- culturen die in de wijk samenmen is ervan overtuigd dat je leven. De wijk telt negenhonintegratie niet kan forceren, derd inwoners. 45 procent van
maar dat het moet groeien de inwoners is Vlaming, een
door de buren op een ontspan- andere 45 procent ook, maar is
nen manier met elkaar kennis van Turkse origine. En dan is er
te leren maken.
nog tien procent met allerlei
Al enkele jaren is de buurtop- nationaliteiten van Nederlanbouwwerker aan de slag in de ders tot Polen en Thai.’’ (kvh)
.

sen. Ik vond het een bijzonder
interessante ervaring. Je leert
vooral veel over jezelf en hoe
je bij anderen overkomt, in
dit geval bij het paard, dat
spontaan reageert. Ik heb ook
mijn medestudenten beter leren kennen. Mocht ik de kans
krijgen, dan zou ik nog eens
gaan, maar dan in een andere
groep want in ons vak kan je
nooit genoeg mensenkennis
opdoen.’’

Sint-Truiden

Jaar cel voor
fraude
De Hasseltse correctionele
rechtbank heeft een 35-jarige
man uit Hasselt bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van twaalf maanden en een geldboete van duizend euro voor een reeks faillissementsmisdrijven. De man
kreeg ook een verbod opgelegd
om gedurende drie jaar nog
een functie in een vennootschap op te nemen. Hij mag gedurende drie jaar geen handel
meer drijven. Hij pleegde de
feiten tussen februari en 21 augustus 2002. Onderzoek wees
uit dat hij een deel van de activa verduisterd had.
Een bedrag van 62.500 euro
werd niet in het faillissement
teruggevonden. (pmm)

