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Tineke Rymenants na vier jaar Australië toch liever thuis in Heist-op-den-Berg

“Ineens kon
ik geen kofﬁe
meer zetten”

S

Patiënten met jongdementie en
families zoeken steun bij elkaar

“Ik ben zo blij terug te
zijn in ons regenlandje”
teeds meer Belgen
verlaten ons regenlandje
om elders te gaan werken,
studeren of gewoon hun
geluk te zoeken. Hun verhalen
halen vlot de media, zeker als ze
over paradijselijke stranden, zon
en immer vriendelijke mensen
gaan. Maar er keren ook elk jaar
duizenden Belgen terug naar de
heimat. Bijvoorbeeld omdat
zo’n paradijselijk strand om de
hoek toch ook niet alles is.
 “Je merkt goed hoe mensen emi-

greren idealiseren”, zegt Tineke
Rymenants (30) uit Itegem (Heistop-den-Berg). Zij is sinds april weer
in het land na vier jaar Australië en
daarvoor drie jaar Ierland. “Ik krijg
de hele tijd de vraag of ik gek ben geworden. Mensen zeggen me dat zij in
mijn plaats zeker zouden gebleven
zijn. Ze hebben dat beeld van altijd
mooi weer, stranden en kangoeroes.
Maar je hebt daar ook steden, ﬁles,
vervuiling, de sleur van alle dag, be-

lastingen, wassen en plassen... Ik kon
niet de hele dag met mijn kont in het
zand liggen, hè.”
Grote oversteek
Tineke vertrok op haar 23ste naar
Ierland als bediende bij American
Airlines. Ze leerde er een Australier kennen met wie ze de grote oversteek waagde. “Ik had er een leuke
job en het is een erg mooi land, maar
ik had toch geen zin om mij daar te
settelen en een gezinnetje te stichten. Mijn beste vrienden ginds waren meestal ook buitenlanders. Mijn
lief zag het niet zitten om naar België te komen. Onze relatie was ook
niet meer honderd procent. En als
je afgesneden leeft van je familie en
vrienden, moet je relatie juist tweehonderd procent zijn.”
Ze gingen uit mekaar en
Tineke besloot nog een laatste rondreis te maken en dan
terug te komen. “Ik heb ginds
nog een mooie tijd beleefd,
maar het voelde toch heerlijk

toen ik thuiskwam. Terug bij mijn
ouders en vrienden, voor het eerst
mijn nichtje knuffelen... Je voelt dat
je roots hier liggen, dat je diepere
banden hebt.”

Tegelijk had ze ook die rare ervaring van veel terugkeerders: dat alles veranderd is. “Mijn vriendinnen
zijn intussen getrouwd, met kinderen, en hebben niet meer zoveel tijd.
Ik moest mij weer aanpassen en een
job zoeken. Het was ook niet simpel
om in te trekken bij mijn ouders, na
zeven jaar buitenland. Sinds een
maand woon ik wel weer alleen.”
Een vriendin van haar uit Heist is
zes maanden op verkenning naar
Nieuw-Zeeland gereisd. “Een
prachtig land, zegt ze, maar met
een nogal benauwende eilandcultuur. Jonge Nieuw-Zeelanders
snappen trouwens niet dat wij
naar ginds trekken. Zij dromen
allemaal van Europa of Amerika. Alleen als je rugbyspeler
of boer bent, zit je daar
volgens mijn vriendin helemaal goed
(lacht).” Maar Tineke kent net zo goed
iemand die terug is
na een paar jaar in

“In het buitenland
heb je ook de sleur
van alle dag”
TINEKE RYMENANTS

Ierland en Engeland en die gefrustreerd is over het leven hier.
“Ik ben heel blij met mijn keuze.
Elke dag kunnen binnenspringen bij
mijn ouders, mijn nichtje vertroetelen, gaan tennissen met vriendinnen, ik vind het zalig. Al regent het
dagen aan een stuk. ”
Nog een verschil: Australië is een
reusachtig land. “Je kunt er reizen
wat je wil, maar je zit altijd opnieuw
tussen dezelfde Australiërs. In Europa heb je een veel grotere verscheidenheid.”
Ze mist wel het outdoorleven.
“Mensen zitten veel meer buiten
ginds. Ze doen aan watersport, ze
hebben allemaal een jeep en ze gaan
allemaal vissen.” DIRK HENDRIKX

Tineke Rymenants met haar didgeridoo in België.
Onder: kiekjes uit Australië. FOTO’S JOREN DE WEERDT, GVA
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k wist ineens niet meer
hoe ik koffie moest zetten”,
vertelt Kristien. Ze is 57
en heeft jongdementie. In
ons land zijn er naar schatting
tussen de 3.000 en 12.000
mensen jonger dan 65 met
dementie. Voor hen en hun
familieleden was er afgelopen
weekend een ontmoetingsdag
in Mechelen.
 Een honderdtal patiënten, fami-

lieleden, hulpverleners en mantelzorgers was zaterdag aanwezig op
de Ontmoetingsdag Jongdementie
van de Vlaamse Alzheimer Liga in samenwerking met Dementienetwerk
Provincie Antwerpen en het Expertisecentrum Dementie Memo. “Het
is belangrijk dat deze mensen weten
dat ze er niet alleen voor staan”, zegt
Hilde Lamers van de Alzheimer Liga.
De ruwe schatting over het aantal
jongdementen is een extrapolatie
van buitenlandse cijfers. Jongdementie wordt soms ook pas in een
later stadium vastgesteld. “Bij mensen tussen 45 en 65, en soms jonger,
die de eerste gedragsveranderingen
vertonen, wordt vaak eerst aan iets
anders gedacht, zoals een burn-out
of stress.”
Kristien (57) lijdt aan de hersenaandoening MSA (Meervoudig Systeem Atroﬁe). België telt zo slechts
300 patiënten, van wie er maar vier
procent met dementie te maken krijgen. Kristien is één van deze ongelukkigen. “Eén jaar geleden kreeg ik
te horen dat ik aan een ‘ernstig cogni-

tief deﬁcit’ lijd”, vertelt ze. “De term
dementie staat niet meer in het officiële handboek. Artsen praten er ook
moeilijk over. Maar voor mij was het
meteen duidelijk.”
Kristien probeerde te vechten tegen de ziekte. “Ik ben nog jong, dus
intensieve cognitieve therapie leek
een goede oplossing. Tijdens de sessies moest ik computerspelletjes spelen, maar ik kon het tempo niet meer
aan. Hoe meer ik mijn best deed, hoe
vermoeider ik werd.” Ook haar langetermijngeheugen begon achteruit
te gaan. “Ik had moeite met de juiste
woorden te vinden, mensen te herkennen en mijn dag te organiseren.
Dag en nacht wisselde ik om: het
gebeurde dat ik om 20 uur naar bed
ging, een uurtje later weer wakker
werd en klaar was voor een nieuwe
dag. Pas als het dan donker werd, besefte ik dat er iets mis was. Ook doodgewone kennis ging verloren: ik wist
niet meer hoe ik koffie moest zetten,
dus bracht ik het koffiezetapparaat
maar naar het containerpark.”
Vanwege haar onvermogen om
haar leven te organiseren, zocht
Kristien hulp. “In mei ben ik naar
het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) gestapt. Daar hebben we
een zorgteam van twaalf personen
samengesteld, waar ook mijn kinderen in zitten”, zegt ze. “De rollen
draaien om, ik moet toestaan dat
mijn kinderen voor mij zorgen. Dat
wil ik eigenlijk niet, daar zijn ze nog
te jong voor. Mijn dochter heeft net
een eigen gezin gesticht.”
Het verhaal van Kristien klinkt be-

kend in de oren voor Jeske D’haene
(32). Zij verloor haar moeder drie
jaar geleden op 67-jarige leeftijd.
“Op haar 59ste vertoonde ze de eerste tekens. Rond haar 64ste kreeg ze
eindelijk een diagnose van dementie. Het begon toen ze met mijn vader op vakantie was in Zuid-Amerika. Ze had plots geen besef meer van
tijd en ruimte. Ze wist niet waar ze
was. Terug thuis begon ze de meest
vreemde ingrediënten aan gerechten toe te voegen. En ze maakte bij
alles bakbananen klaar.”
Opluchting
Voor Jeske en haar
moeder was de diagnose een opluchting.
“Het was een bevestiging van wat we
al wisten. Eindelijk
werden we serieus
genomen”, zegt ze.
“Voor mijn moeder
was dat enorm belangrijk. Het stond
eindelijk vast dat ze

niet gek was.”
Jeske en haar drie zussen namen
de zorg voor hun moeder op zich,
maar dat werd gaandeweg te zwaar.
“We hebben mijn moeder toen laten
opnemen in zorgcentrum De Wingerd. Eindelijk viel de angst om haar
eigen leven te moeten organiseren
weg. Maar vanaf toen is het ook snel
gegaan. Een jaar later was ze er niet
meer... Het deed pijn, maar je moet
geleidelijk aan loslaten.”

De 57-jarige
Kristien lijdt
aan jongdementie.
Links: Jeske
verloor haar
moeder aan de
ziekte.
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Vlaams minister-president Kris Peeters maakt extra budget vrij voor 500 volkstuintjes
Vlaanderen krijgt er 500
volkstuintjes bij, goed voor
meer dan 20 hectare. Vlaams
minister-president Kris Peeters
maakt er dit jaar nog 234.000
euro voor vrij.
 Het geld is bedoeld voor 21 nieu-

“Terugkeren kan soms stresserender zijn dan vertrekken”
Momenteel verblijven
er 381.452 Belgen in het
buitenland, 25 procent meer
dan tien jaar geleden. De
jongste jaren vertrokken er
telkens meer dan 30.000, maar
kwamen er ook meer dan
20.000 terug. “Die het dan vaak
moeilijker hebben dan bij hun
vertrek.”
 Dat zegt Inge Roggeman van de

stichting Vlamingen in de Wereld,
die emigranten begeleidt vóór, tij-

dens en na hun verblijf elders. “Dat
geldt zeker voor expats, die in dienst
van een bedrijf naar het buitenland
trekken. Zij worden vaak in de watten gelegd, alles is tot in de puntjes
geregeld. Maar als ze terugkeren
valt dat weg: dan zijn ze weer thuis
en wie heeft dan nog begeleiding nodig? Maar ze moeten wel compleet
opnieuw beginnen, zowel op sociaal
als op praktisch vlak. En hun verhaal
kunnen ze misschien een paar keer
kwijt, maar dan houdt het op.”
Werknemers en bedrijven worden

steeds mobieler en het aantal expats
lijkt alleen maar toe te nemen. “En
dus ook het aantal terugkeerders, die
vaak in een zwart gat belanden, met
alle frustraties vandien”, aldus Inge
Roggeman. “We spreken dan van een
‘reverse culture shock’.”
Canada
Vorige vrijdag was er in Brussel
nog een duizendtal bezoekers op
een beurs van de vzw International
Contacts over jobs in het buitenland.
Zaterdag namen in Brussel zowat

800 Belgische kandidaten deel aan
een jobforum van de Canadese ambassade. Het aantal door Canada
aan Belgen uitgereikte arbeidsvergunningen steeg van 729 in 2011
naar 1019 in 2012. Komende vrijdag
houdt Vlamingen in de Wereld een
infodag over emigratie naar Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland en
Australië.
“Veel kandidaat-emigranten zijn
dromers, die niet goed beseffen wat
het praktisch allemaal inhoudt en dat
het ook kan tegenvallen”, vervolgt

Inge Roggeman. “In Nieuw-Zeeland
regent het vaker dan we denken. Die
gedroomde Bed & Breakfast kan een
beproeving worden als je toch niet
sociaal genoeg blijkt om elke dag
mensen te entertainen.”
Veel mensen laten niets horen als
ze terugkeren. “Zeker in het geval
van een negatieve ervaring deel je
dat niet zo gauw”, aldus nog Inge
Roggeman. “Dat is jammer, omdat
die verhalen nuttig kunnen zijn voor
anderen.”
DH

we, kwaliteitsvolle volkstuinprojecten. Vijf ervan liggen in de provin-

cie Antwerpen. Het gaat om de projecten ‘Samentuinen’ in Edegem,
de ‘Volkstuin Nieuwland’ in Zwijndrecht, de ‘Gemeenschapstuin
Europark Noord’ in Antwerpen, de
‘Volkstuinpark Bruggenbeemd’ in
Herentals en ‘De tuinﬂuiter’ in Vorselaar. Eén project is meteen goed
voor meerdere volkstuintjes. In juli
werden al eens 25 projecten goed-

gekeurd. Alles samen komen er
500 volkstuintjes bij.
“Bij de projecten die er deze zomer
niet bij waren, zaten er nog heel wat
waardevolle die alsnog een kans tot
subsidiëring verdienden”, zegt Kris
Peeters, die ook bevoegd is voor het
Plattelandsbeleid. “Ik ben zeer tevreden dat ik hiervoor het nodige extra
budget heb kunnen vrijmaken.”

Een volkstuinproject kan maximaal 15.000 euro subsidie krijgen.
Dat is voor 22 projecten weggelegd.
Daarmee kunnen ze 75 procent van
de totale kostprijs dekken. De overige projecten krijgen een lagere subsidie. “Volkstuinen zijn belangrijk
voor de sociale cohesie”, vult Peeters
aan. “Mensen die zelf geen ruimte
hebben voor een eigen tuin krijgen

hierdoor een plaats om eigen groenten te kweken, waardoor ze weer
voeling krijgen met eigen voedselproductie, maar ze kunnen bovendien ook heel wat sociale contacten
leggen. Ik hoop dat deze projecten
bijdragen tot een warm Vlaanderen
waar we met deze Vlaamse regering
voluit voor gaan.”
WB

