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Ziek en toch in de klas
Dankzij Bednet kunnen zieke leerlingen mee op school en horen ze erbij
Pasen deed ik voor het eerst alle
examens mee en ook nu ben ik
dat van plan. Of dat lukt, weet ik
niet. Leven met een chronische
ziekte wordt soms onderschat.”
„Dat klopt”, zegt Wards moeder. „Vooral emotioneel weegt
het soms zwaar. Als gevolg van
Wards ziekte diende ik mijn
baan als psychiatrisch verpleegkundige op te zeggen. Wards
toestand is moeilijk te voorspellen. Zijn energiepeil is heel wisselend. Daarom dient er altijd iemand beschikbaar te zijn als het
plotseling minder gaat.”

Lessen en
communicatie verlopen
via webcam
XXGoeie samenwerking
vereist
XXUur- en examenrooster
worden op maat van
leerling opgesteld
XX

Liselotte Anckaert
Het is maandagmiddag. Ward
De Jaegher (14), leerling Latijnwiskunde aan het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis-Brugge
(SASK), heeft er vier lesuren opzitten als hij zijn moeder belt
om te zeggen dat hij zich onwel
voelt. Tine Houf haalt haar zoon
meteen op.
„Na vijf jaar weet ik hoe laat het
is als Ward me belt”, vertelt Tine
Houf. „Vier uur les per dag is meer
dan voldoende. Sinds zijn achtste
kampt Ward met een zeldzame
systeemziekte. Ontstekingen tasten zijn gewrichten en organen
aan. Bij een opstoot is hij meteen uitgeput en kan hij niet naar
school. Toen zijn ziekte pas ontdekt werd, miste hij zelfs een volledig schooljaar. Gelukkig kan hij
de jongste vijf jaar via Bednet opnieuw de lessen volgen. Zo blijft
zijn leerachterstand beperkt.”
„Op de computer thuis kan
Ward alles volgen wat er in de
klas gebeurt”, legt Bednet-consulente Tania Dobbelaere uit.
„Op een scherm achteraan in de

klas kunnen zowel de leraar als
de leerlingen Ward zien. Als hij
iets wil zeggen, drukt hij op een
knop en licht het scherm in de
klas op. Door die interactie heeft
Ward het gevoel erbij te horen en
dat is ook belangrijk.”
„Ik doe mijn best zo veel mogelijk op school te zijn”, vertelt de
student. „Helaas lukt dat niet altijd. De meeste lessen kan ik volgen via Bednet, behalve plastische opvoeding en sport. Dat is
jammer, want dat zijn net mijn

lievelingsvakken.
Afgelopen
maand nam ik deel aan het Belgisch Kampioenschap Waterpolo
en, als mijn gezondheid het toelaat, ga ik komende zomer met
de waterpoloclub op kamp, alsook met de Zeescouts. Ik kijk er
erg naar uit. Eerst dien ik echter
nog examens af te leggen.”
„Of ook chronisch zieke kinderen examens dienen af te leggen, wordt bepaald door de
klassenraad”, legt Bednet-consulente Dobbelaere uit. „Wij

Daden Gevraagd

Diakenwijding

Deze maand zet Caritas Daden
Gevraagd zich in voor een jonge
vrouw met drie kinderen. Als
gevolg van huiselijk geweld
verliet ze noodgedwongen haar
partner en draagt ze alle lasten
in haar eentje. Een procedure
voor onderhoudsgeld werd opgestart, maar is onzeker, gezien
de agressieve opstelling van de
partner. Ook het omgangsrecht
voor de kinderen is problematisch. Om zich af te schermen,
verbleef de vrouw met haar
kinderen een tijdlang in een
opvangcentrum.
Recentelijk
kon ze een woning betrekken.
Dankzij een werkloosheidsvergoeding en kinderbijslag kan ze
nipt de kosten dragen. Voor voeding en kleding doet de vrouw
een beroep op hulpdiensten. Ze
laat zich ook begeleiden door
een sociale dienst en probeert
geen schulden te maken. De
vrouw dient echter onverwacht
een koelkast te kopen. Om een
zuiniger toestel te kunnen kopen, is vzw Daden Gevraagd bereid in een bedrag van 400 euro
te voorzien.

In voorbereiding op zijn priesterwijding wordt seminarist Tim
Lagae op 28 juni door mgr. Lode
Aerts, bisschop van Brugge, tot
diaken gewijd. De plechtigheid
vindt plaats om 18 uur in de SintSalvatorskathedraal in Brugge
(Steenstraat).

de Brugse beiaard een afscheidslied als hommage aan Marc De
Langhe, de overleden stichter en
voorzitter van de taptoe. Tickets
voor Taptoe Brugge kosten 40
euro voor een genummerde tribuneplaats en 20 euro voor een
ongenummerde zitplaats. Af te
halen in de Noordzandstraat 52
in Brugge, dagelijks van 10 tot 13
uur en van 16 tot 19 uur, behalve
op donderdag en zondag.

maand juni

Wie wil helpen, kan een gift overschrijven
op BE60 4675 0016 9170 van Caritas Daden Gevraagd. Voor giften vanaf 40 euro
per jaar ontvangt u in de loop van februari 2018 een fiscaal attest.

„Dankzij Bednet mis ik
mijn vrienden niet”

Via een aangepast systeem volgt Ward De Jaegher de lessen van thuis uit.” © Liselotte Anckaert

woensdag 28 juni

Meer info bij Philippe Hallein via
philippe.hallein@gmx.net.

Taptoe

vrijdag 7 juli
Voor de dertigste keer organiseert de muziekfederatie Koninklijke Fedekam op 7 juli een
taptoe op de Burg in Brugge.
Voor het voorprogramma tekenen voor het eerst twee harmonieorkesten, Kunst & Vermaak
uit Zedelgem en Sint-Cecilia uit
Keiem. De orkesten verwelkomen de bezoekers tussen 19 en 20
uur met een muzikaal voorprogramma onder leiding van Erwin
Swimberghe en Koen De Wulf.
Voorts is er een optreden van het
Pasveerkorps uit Leeuwarden in
Nederland, dat in primeur hun
twee shows voor het Wereld Muziek Concours brengt, en van de
Noorse Show- & Marchingban
Stromsgodset Band uit Drammen. Zoals gebruikelijk brengt

staan in voor de technische ondersteuning. Bij aanvang van het
schooljaar stellen we een aangepast uurrooster op en leggen we
alle betrokkenen uit hoe Bednet
werkt. Telkens ze de klas binnenkomen, zetten twee vrienden van
Ward de computer aan.”
„Ik word het liefst zo veel mogelijk als de andere leerlingen
behandeld”, zegt de Bednetter.
„Ik wil niet dat iemand denkt dat
ik het makkelijker heb, omdat ik
minder stof moet studeren. Met

„Wards gezondheid is inderdaad
wisselend”, beaamt zijn klastitularis en lerares wiskunde, Patricia
D’hoore. „Het vergt van de school
een extra inspanning, maar we
hebben het er voor over. Ward is
een lieve jongen en werkt goed
mee. Ook zijn ouders waarderen
wat we doen. Dat motiveert ons
om een tandje bij te steken, zoals
bijvoorbeeld het geven van privéles tijdens het weekend of extra
begeleiding tijdens een schooluitstap. Iedere leerling, met of
zonder beperkingen, dient optimaal kansen te krijgen om zijn of
haar potentieel te ontwikkelen.
Dat sluit aan bij onze schoolvisie.
Gelukkig kunnen we rekenen op
de steun van Bednet.”
Meer info op www.bednet.be.

Advertentie

Info en reservatie via 050 31 27 64,
fedekamwvl@fedekam.com of op
www.fedekam.com.

Japanse kunst
tot 13 augustus

Sinds 24 mei worden in Groenhove in Torhout (Bosdreef 5)
schilderijen tentoongesteld van
de hand van Chihiro Kondo, een
initiatief van Vriendenkring
Kunst Houtland. Toen in 2011 het
meeste van haar werk verloren
ging tijdens de tsunami die Fukushima overspoelde, besloot de
Japanse kunstenares zich te herbronnen. Haar fascinatie voor de
harmonische beeldtaal van de
Europese art nouveau dreef haar
in 2013 naar Aix-en-Provence in
Frankrijk, waar ze een eigen stijl
ontwikkelde. Vrije toegang dagelijks van 14 tot 17.30 uur.
Meer info via 050 74 56 00 of 050 21 30 61
of op www.vkhtorhout.be.

“Moeite met rechtstaan?
Ik niet meer!”

Kies voor een zetel
met opstahulp en
maak je leven een
stuk makkelijker.
Demonstratie bij je
thuis mogelijk. Bel
056 311 266 voor een
vrijblijvende afspraak.

Sint-Janslaan 19, 8500 Kortrijk
056 311 266 - www.ergodome.be
Gratis overdekte parking naast de winkel

