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In december 2019, een tijd waarin Corona enkel 
een Mexicaans biermerk was, werkten we vol 
enthousiasme aan het jaarplan van Lus voor 
2020. Na de jaarwissel werd het plan vol ambi-
tieuze doelen verder uitgewerkt en een tijdspad 
uitgezet. We stonden paraat om er terug in te 
vliegen en deden dat ook in januari en februari…
maar toen leerden we een andere variant van 
corona kennen!

Covid 19 maakte van 2020 een zwaar jaar. Een 
rauw jaar met veel eenzaamheid, gemis, angst en 
verlies. Het verplicht fysiek afstand houden werd 
voor velen letterlijk en figuurlijk sociale afstand. 
Terwijl een mens snakt naar contact, aanraking, 
omringd zijn. Net die dingen waar Lus al jaren 
rond werkt. De onmacht van ons allen was dan 
ook groot te merken dat we door de vele maatre-
gelen afgesneden werden van datgene wat onze 
corebusiness is: mensen samen brengen en ver-
binden.

Maar een mens, en zeker de Lus-familie, is veer-
krachtig en in deze moeilijke tijden ontstonden 

nieuwe kansen en werden we verrast door de 
volharding van velen om elkaar niet los te laten.

Die enorme inzet maakt dat we als Lus ondanks 
alles dankbaar terugkijken naar 2020 en we 
willen ook dit samen doen. Vandaar geen tra-
ditioneel jaarverslag vol uitleg en cijfers, maar 
een tijdschrift voor en door Lussers, met schrijf-
sels en beelden over thema’s die ons in 2020 
bezighielden, opvielen en raakten. Zo geven we 
je als lezer een inkijk in onze grote Lus-familie 
en brengen de mensen in beeld die ook in tijden 
van corona bleven Lussen. Je leest er over een 
aantal projecten, ideeën en initiatieven die ‘en 
cours de route’ ontstonden en er ondanks alles, 
een sterk verbonden jaar van maakten!

Je kan er in bladeren, het in 1 ruk uitlezen of 
kleine stukjes meepikken van wat jou interes-
seert!

Veel leesplezier!
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IK LUS, LUS JIJ? WIJ LUSSEN

We willen Lussen als werkwoord op de kaart zetten in Vlaanderen! Lussen is het geheel van acties die 
bijdragen aan het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen 
mensen én dat kan ieder van ons!

Want kort samengevat is dat wat Lus doet:

Lus vzw stimuleert verbondenheid tussen mensen

Meer weten hoe een Lus-proces precies loopt?
Bekijk ons filmpje op www.lusvzw.be/over-ons

VERBONDHEID volgens Lus
Ieder van ons verdient het omringd te zijn door 
mensen die je graag zien, om je geven en het 
beste met je voorhebben. Verbondenheid gaat 
voor ons ook over betrokkenheid en wederkerig-
heid: mensen die betrokken zijn op jouw leven 
maar jij ook op dat van hen.

Lus ‘STIMULEERT’
We ondersteunen mensen om werk te maken 
van hun netwerk zodat ze zich meer verbon-
den weten met anderen. We ondersteunen, we 
nemen niet over. Mensen bepalen zelf wie ze in 
hun netwerk willen en hoe ze verbonden willen 
zijn met anderen.

Dit doen we door bewustwordingsacties rond 
het belang van die verbondenheid. Maar ook en 
vooral door het opzetten van gestructureerde 
activiteiten, zoals de Lus- en Link-groepen, waar 
vrijwilligers, familie, vrienden, buren en kennis-
sen bij elkaar brengen.

MENSEN
We bouwen aan een persoonlijk netwerk en ver-
bondenheid tussen gewone mensen. Het gaat om 
familie, vrienden, buren, kennissen. Het kan zijn 
dat er in dat netwerk professionals zitten, maar 
daarbij willen we vooral een appél doen op hen 
als mens en niet zozeer op hun functie als hulp- 
of zorgverlener.

Lus wil vooral natuurlijk netwerk stimuleren. 
Daarom is ook onze vrijwilligerswerking van heel 
groot belang.

Lus vzw
Lus is een beweging, een vereniging zonder win-
stoogmerk die over gans Vlaanderen actief is en 
voor iedereen open staat. Een klein team van 
betaalde medewerkers ondersteunt een steeds 
groter wordende groep vrijwilligers. Want net dat 
vrijwillig engagement is wat ons drijft: mensen 
die op een gewone manier willen zorg dragen 
voor elkaar. Burgers die iets willen betekenen 
voor andere burgers.
Dat is Lussen!

We kunnen op een basisfinanciering rekenen 
vanuit Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, aan-
gevuld met tijdelijke projectsubsidies vanuit 
diverse bronnen.
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LUS ANNO 2020

Wie vond in 2020 de weg naar Lus? 

Aanmeldingen
In 2020 vonden 114 nieuwe centrale personen de 
weg naar Lus. Dit is een lichte daling ten opzichte 
van 2019 maar ondanks lockdowns, ‘blijf in uw 
kot-maatregelen’ enz. toch een goed resultaat.

Een hoopvolle stijging 
Het aantal rechtstreekse aanmeldingen van 22% 
in 2019 steeg naar maar liefst 41% in 2020. Con-
clusie: wanneer hulpverleners door omstandig-
heden de weg naar Lus niet meer zo vlot vinden, 
doen gewone burgers dit des te meer!

Aanmelding via hulpverleners 
Bij de aanmeldingen via hulpverleners is ook een 
verschuiving merkbaar. Eerstelijnsdiensten en 
organisaties uit de jeugdhulp kwamen evenveel 
of zelfs meer bij Lus terecht, terwijl de aanmel-
dingen uit de sector voor personen met een han-
dicap en uit de geestelijke gezondheidzorg meer 
dan halveerden.

2019 2020

Aanmeldingen 

122 

114 

41% op eigen initiatief

59% via hulpverlener

2019 2020

Aanmelden 
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intitalief   
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41% 
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2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

16%

18%

30%

49%

24%

6%

6%

14%

jeugdhulp 

eerstelijndiensten 

sector met handicap 

geestelijke gezondheidszorg 
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Woonplaatsen nieuw aangemelde personen 
Dat Lus nog steeds actief is in gans Vlaanderen, blijkt uit dit kaartje. Je ziet er de woonplaats van de 
nieuw aangemelde personen. 

Stand van zaken 
Bij ongeveer 60% van de mensen die bij Lus aan-
klopten, zijn we een proces opgestart. Een aantal 
processen zitten nog in een kennismakende fase, 
anderen zijn effectief en actief een ‘Lus aan het 
vormen’. 

Bij 47 mensen stonden we eind december niet 
waar we hoopten te staan. Dit heeft vooral met 
de omstandigheden te maken. Als vrijwillige ken-
nismakers niet meer aan huis mogen gaan, als 
vertrouwenspersonen niet kunnen kennismaken 
met hun jongere in de jeugdhulp, als mogelijkhe-
den tot ontmoeten beperkt zijn en je beter geen 
diversiteit aan contacten hebt, is het moeilijker 
dan anders om gesprekken vast te leggen of aan 
een opstart te beginnen. 

27 40 16 6 25

in kennismakingsfase

in opstart

geenkennismakingsgesprek 
doorgegaan

on hold

zagen het niet zitten 
om op te starten 
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Corona-acties 

Op 13 maart 2020 ging het land voor de eerste keer in lockdown. Thuisblij-
ven en contacten beperken uit noodzaak, het gold voor iedereen. Lus stroopte 
de mouwen op en ging aan de slag met als doel de verbondenheid binnen onze 
Lus-familie te koesteren. Een uitdaging van formaat, die dit keer om nog meer 
creatieve oplossingen vroeg. En hoewel de opstart van nieuwe processen moei-
zamer en trager verliep, verhinderde corona Lus niet om ondanks alles te blijven  
verbinden.

Hartverwarmend was het, om te zien hoe onze 
Lussers met de situatie aan de slag gingen, 
gesterkt door de regelmatige telefoontjes, mail-
tjes, online tips en nieuwsbrieven van het Lus-
team.

In verschillende Lus-groepen werd geëxperimen-
teerd met online samenkomsten. Mensen die voor-
heen amper gebruik maakten van een computer, 
werden volleerde ‘zoomers’, ‘google-meet-ers’, 
‘jitsi-meet-ers’ enz. Ze leerden het aan elkaar, 
door uit te proberen, te oefenen en soms eens 
goed te vloeken bv. als de lijn niet stabiel was.

“In het hart van elke moeilijkheid ligt een kans”
- Albert Einstein

3
lusacties 
per dag

1124
geregistreerde 

contacten

351
samenkomsten

165
fysieke 

contacten

98
luisterende-oor-

telefoontjes

412
we-laten-niet-los

contacten

98
kennismakings

gesprekken
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Online samenkomen bleek op den duur zelfs een 
paar voordelen te hebben: het kon frequenter, 
op momenten dat de kinderen in bed lagen enz. 
En lukte het niet online, dan werd er gebabbeld 
op een bankje in de tuin, of tijdens een stevige 
wandeling. Wandelend ontmoeten, een sterkte 
die ook na 2020 behouden mag blijven! 

In de eerste lockdown maakte een Lus-medewer-
ker het luisterverhaal van ‘olifant’ die op zoek 
ging naar zichzelf en anderen in moeilijke tijden.
Andere Lussers proefden opnieuw de genoegens 
van pen en papier en begonnen elkaar brieven te 
schrijven, net als vroeger. Centrale personen en 
compagnons werden penvrienden.
Een groepje vrijwilligers schreef eigenhandig 
honderden kaartjes tijdens de eerste lockdown, 
als teken dat we niet loslieten. 
Lussers die elkaars’ interesses al goed kennen, 
stuurden elkaar nieuwsberichtjes of artikels door, 
die in dankbaarheid werden ontvangen. Andere 
groepen ontwikkelden ‘belsystemen’, waardoor 
de centrale persoon elke dag een telefoontje 
mocht verwachten van telkens een ander lid van 
de groep. En soms draaiden de rollen om en ging 
de centrale persoon boodschappen doen voor de 
compagnon de route.

Na een creatieve brainstorm in het Lus-team, 
ontstond al in het voorjaar het project ‘luiste-
rende oren’, waar vaak totaal nieuwe vrijwilligers 
bereid waren eens per week naar een Lusser te 

bellen. En in het najaar ontstonden verras-cir-
kels, belcirkels, online Link-groepen en belduo’s. 
Zo experimenteerden we verder met ontmoeting 
tussen Lussers aller lande. 

Uiteraard lukte het niet altijd. Voor een organisa-
tie die het verschil maakt door mensen samen te 
brengen, gooide corona flink wat roet in het eten. 
Er zijn dus ook mensen en groepen die tijdelijk 
afhaken, de pauzeknop induwen en wachten op 
betere tijden. Eerst even terugplooien op zich-
zelf, om dan te zien wat er komt na de storm. We 
houden ook deze Lussers in het vizier: ze krijgen 
af en toe een telefoontje van een Lus-medewer-
ker, of er worden plannen gemaakt om de draad 
later terug op te pikken en alvast een beetje per-
spectief te geven (voor zover mogelijk). 

“Jullie kaartjes zijn voor mij een glas 
water in de woestijn”
- Christine, als reactie op het
handgeschreven kaartje in de eerste lock-
down 

“Piet heeft heel graag meegedaan! 
Hoewel hij het moeilijk vindt om te ver-
woorden waarom hij iets leuk vind, kan 
je aan zijn gezicht zich dat hij graag 
verrast wordt. Maar Piet is iemand die 
zelf ook heel graag mensen verwent, 
verrast, troost als ze verdriet hebben, 
iemand plezier doet, gedienstig is, zelf-
gemaakte cadeautjes geeft ,Zo was hij 
al van kleins af. Het idee van de verras-
cirkels waarbij je zowel geeft als krijgt 
is daarom op zijn lijf geschreven en zet 
hem in zijn kracht!”
- Tania, mama van Piet, naar aanleiding van 
de verrascirkel-actie

“Ik heb mogen ervaren dat de 
Lus-familie, ondanks eigen verdriet en 
eigen moeilijkheden in 2020 sterk ver-
bonden was vanuit een gemeenschap-
pelijke zorg voor elkaar en onze samen-
leving. Ze bleven, soms aarzelend, 
soms enthousiast, én soms meer en 
anders dan vroeger met elkaar contact 
houden!”
- Liesbet, Lus-vrijwilliger

Olifant gemist?
Je kan hem nog altijd horen op 
https://soundcloud.com/Lusvzw

Ook interesse in je kracht cadeau geven of 
een verrascirkel organiseren?
www.Lusvzw.be/aandeslag
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Christa is mama van een centrale persoon, maar tegelijk compagnon bij de groep van Koen, Cindy 
is opstarter bij Lus maar zet zich tegelijk al jaren in als vrijwillige compagnon bij iemand uit 
haar buurt. Reine heeft rond zichzelf een Lus-groep maar is als organisatievrijwilliger actief, enz.  
In Lus zijn er weinig hokjes. Je bent niet het één of het ander. Er is geen wij of zij. Iedereen kan geven 
en ontvangen, als we als gewone mensen met elkaar omgaan. Ook al zit je in het leven in de hoek waar 
de klappen vallen en heb je de ondersteuning van anderen broodnodig, dan nog kan je voor die anderen 
en voor Lus van betekenis zijn. In wat volgt zetten we graag enkele lussers in de kijker. 

DE LUS-FAMILIE ONTRAFELD

8
freelancers

7
medewerkers

1513
lussers

829
lusgroepen

157
vrijwilligers

298
believers

214
centrale

personen
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Onze centrale personen: moedige gewone mensen 

In 2020 ondersteunde Lus 214 mensen bij het herstellen, versterken of uitbreiden 
van hun persoonlijke Lus van familie, vrienden en kennissen. Lus doet dit vanuit 
de vaststelling dat je beter af bent als je omringd bent en mensen hebt waar je op 
kan terugvallen. Deze groep mensen is bijna even divers als onze samenleving zelf:

Leeftijdsspreiding

Wat leeftijdsspreiding betreft, is de groep kin-
deren en jongeren en de groep 65-pLussers iets 
ondervertegenwoordigd bij Lus als je dit verge-
lijkt met de Vlaamse bevolking. 

Daar is 19% jonger dan 19 jaar, 60% tussen 19 
en 65 jaar en 21% ouder dan 65. 
Als we naar de evolutie over de jaren heen kijken, 
zien we wel dat Lus qua leeftijdsspreiding steeds 
meer representatief wordt.

Geslacht

Binnen onze groep centrale personen zijn de 
vrouwen iets meer vertegenwoordigd, maar het 
verschil is klein. 
Binnen Lus is de verhouding mannen/vrouwen 
44%-56%, in Vlaanderen ligt die verdeling op 
49%-51%.

Woonplaats centrale personen

Als we kijken naar de woonplaats van onze cen-
trale personen, dan zien we ook hier een mooie 
spreiding van Lussers over Vlaanderen. 
De provincie Antwerpen is iets oververtegen-
woordigd, en Limburg iets ondervertegen-
woordigd. Als we kijken naar de spreiding van 
inwoners in Vlaanderen, woont 28% in de pro-
vincie Antwerpen, 23% in Oost-Vlaanderen, 
in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen wonen 
telkens 18% Vlamingen en in Limburg 13%.

0 - 12 jaar - 3% 

13 - 18 jaar - 5% 

19 - 25 jaar - 12%  

26 - 40 jaar - 36%  

41 -60 jaar - 34%  

61 - 80 jaar - 9%  

81+ - 1%  

0 - 12 jaar - 3% 

13 - 18 jaar - 5% 

19 - 25 jaar - 12%  

26 - 40 jaar - 36%  

41 -60 jaar - 34%  

61 - 80 jaar - 9%  

81+ - 1%  0 - 12 jaar - 3% 

13 - 18 jaar - 5% 

19 - 25 jaar - 12%  

26 - 40 jaar - 36%  

41 -60 jaar - 34%  

61 - 80 jaar - 9%  

81+ - 1%  

56

44

Antwerpen 40%

25% Oost-Vlaanderen

13% West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant 13%

Limburg 6%

Brussel hoofdstedelijk gewest 2%
Waals-Brabant 1% 
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Kenmerken van extra drempels
  
Onze centrale personen zijn gewone burgers, 
mensen zoals u en ik. Een groep mensen met 
wensen en verwachtingen, sterktes en krachten.
Toch moet een aantal van hen extra drempels 
overwinnen om een kwaliteitsvol leven te kunnen 
uitbouwen:
Bij 40% ten gevolge van een beperking,
bij 22% ten gevolge van een psychische kwets-
baarheid en bij 7% door een chronische ziekte. 

Bij anderen merken we dat de context waarin ze 
leven voor een grotere broosheid én grotere uit-
dagingen zorgen:
12% jongeren leven in een kwetsbare (gezins)
context, 6% mensen starten een Lus-proces 
tijdens of na een periode van detentie
5% van de centrale personen zijn mantelzorgers
3% van de mensen leeft in armoede
2% van onze aanmeldingen zijn jonge ouders 
met kleine kinderen in een complexe leefsitua-
tie en tot slot zijn er ook 3 nog thuiswonende 
ouderen die zich in een zeer kwetsbare situatie 
bevinden.

Hoe lang zijn mensen al op pad met hun lus 
of linkgroep

Enkele groepen gingen pas recent op weg, terwijl 
12 anderen al 10 tot 15 jaar actieve Lussers zijn!

Redenen om te starten

De grootste gemene deler die deze diverse groep 
mensen verbindt is de wens naar herstel, ver-
sterken en/of uitbreiding van hun persoonlijk 
netwerk. Bij ongeveer de helft van centrale per-
sonen is deze wens verweven met het maken van 
toekomstplannen, of veranderingen op vlak van 
werken, wonen, invulling vrijetijd enz.

netwerk

toekomst

dag-
besteding

vrijetijd

groei

wonen

onbekend

12

18

8

23
20

2005-2009 2010-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

31

43

50
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“Opstarten tijdens corona…perspectief  
bieden, aanwakkeren… elke keer de  

strategie moeten aanpassen, het 
onderweg soms opgeven.  

Samen machteloos zijn, een deken van 
emoties voelen over de hoop. Uiteindelijk 

toch de klik maken, zien wat wel kan, lange 
termijn plannen, verwachtingen 

 bijstellen…en blijven voortgaan.”
- Sarah

“Het zoeken en 
uiteindelijk vinden 

van een 
vrijwilliger geeft me 

zoveel energie!” 
- Nele

Een nieuw beestje bij Lus

Een compagnon de route, een kennismaker, een Lusser … die kennen we al. Sinds 
2020 hebben we ook een nieuw ‘beestje’ bij Lus: een opstarter! 
Als mensen na een kennismakingsgesprek beslissen om een Lus-groep op te starten, 
gaat vanaf nu een opstarter aan de slag!

We kozen hiervoor omdat de startfase in elk 
proces veel flexibiliteit, expertise, volharding 
en een zeer groot tijdsengagement vraagt. Vaak 
meer dan iemand vanuit een vrijwillig engage-
ment kan opnemen.
Daarom hebben we in 2020 beslist om naast 
de poule vrijwilligers ook een opstartteam te 
vormen. We vonden 8 enthousiaste medewer-
kers die in een bepaald deel van Vlaanderen als 
opstarter aan de slag gingen. Na dit experimen-
teerjaar zijn we er bij Lus van overtuigd dat dit 

systeem van opstarters een grote meerwaarde is 
voor onze Lus-processen. Een opstartteam zorgt 
ervoor dat we snel en flexibel kunnen inspelen op 
vragen over heel Vlaanderen, en dit alles draagt 
bij tot de kwaliteit waar wij voor willen staan. 
Voor 2021 hebben we gekozen voor een vast 
opstartteam waardoor we nog meer kunnen 
inzetten op effectiviteit en efficiëntie van de 
opstartfase. 

“Opstarter zijn geeft mij de 
kans om met heel veel ver-

schillende mensen in contact 
te komen en enkel naar de 

mogelijkheden en de kracht 
van mensen te kijken. Heel 

verrijkend!”
- Lieve

“Zien dat mensen (terug) 
betrokken raken op elkaar is 

iets zeer krachtig en dat eerste 
samenkomen aan  

de keukentafel elke keer een 
wonderlijk moment!” 

- Cindy

“Ik haal veel voldoening uit 
het feit dat mensen stap 
per stap terug contacten 

kunnen herstellen en 
verdiepen.” 

- Katrijn

Wie zijn ze en wat trekt hen aan in de rol van opstarter?
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COMPAGNON 
DE ROUTE

75

KENNISMAKER

26

125
ACTIEVE 
VRIJWILLIGERS

  
jaar engagement 

-20

52
NIEUW

VERTROUWENS

PERSOON

8

LUISTEREND 

OOR

9

AMBASSADEUR  

5

A

O-Vl

Vl-Br

W-Vl

L

Bru

samen
676 uur

42% 
leeft in het 

centrum 
van steden 

11 
ON HOLD

ENGAGEMENT

2 jaar en 
3 maand 

  gemiddeld

30

70% VROUWEN
30% MANNEN

De Lus-vrijwilligers: wie zijn ze en wat drijft hen? 

“Voor het eerst in mijn leven, deze week. Is het niet heerlijk om voor even zoiets 
te kunnen zeggen? ‘Ik werd ambassadeur’. En nee, ik verhuisde niet naar Havana 
of New York voor mijn nieuwe job, beste lezer. Ik werd Ambassadeur voor Lus. 
Een vereniging die zich inzet om mensen te verbinden. Alle mensen, iedereen. Er is 
geen doelgroep of geen target, geen uitsluiting. Iedereen is er welkom. Het kers-
verse ambassadeursschap verliep online natuurlijk, coronaproof.”

Benieuwd hoe dit verder gaat?  Je leest er alles over op de blog 
van Katrien: https://chronosenik.be/ambassadeur-van-de-verbinding/
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Onder druk staan ware helden op.

Terugkijkend naar het vorige werkjaar kon je er niet naast kijken: werken aan ver-
binding en betrokkenheid kwam onder druk. Maar onder druk staan ware helden 
op.

Er waren nieuwe helden
We vonden gemakkelijk gemotiveerde vrijwil-
ligers voor onze nieuwe initiatieven, zoals voor 
het project ‘luisterende oren’. Dit waren niet 
zelden nieuwe gezichten die vooraf weinig tot 
niets van Lus hadden gehoord. De initiatieven 
die we ontwikkelden waren afgebakend, zowel 
in tijd als in opdracht. Het ideale recept om te 
proeven van vrijwillige inzet en van Lus. Enkelen 
van hen engageerden zich ondertussen voor een 
andere rol binnen Lus. Voor de grootste groep 
was het een tijdelijke maar positieve ervaring 
en een aangename manier om zich betrokken 
te voelen op anderen. Een mooie start-to-Lus! 

Creatieve helden
Als het niet zus gaat, dan maar zo. Als bijeen-
komen in groep niet kan, dan organiseren we 
een digitale bijeenkomst. Als we elkaar niet 
binnen mogen zien, dan gaan we samen wan-
delen. De creativiteit van alle lussers verraste 
ons vaak. En waar nodig konden vrijwilligers 
rekenen op het Lus-team voor ondersteuning: 
we organiseerden een workshop ‘digitaal bijeen-
komen’, dachten samen na en moedigden aan. 

Verborgen helden
Het cement dat veel Lus-groepen samen-
houdt zijn de vele kleine tekens van betrok-
kenheid, of de ‘random acts of kindness’ zoals 
David Wijnperle ze noemt. Ze gebeuren door 
familie, vrienden, buren. Helden die wat ze doen 
niet zien als vrijwilligerswerk en er ook geen 
applaus voor verwachten. Toch bracht corona het 
belang van deze vele kleine en grote vormen van 
zorg dragen voor elkaar naar de kern van waar 
het in een samen-leving om draait.

Helden zitten overal
Onze corona-initiatieven openden de deur voor 
mensen in kwetsbaarheid om betekenisvol te zijn 
en om betrokken te zijn op anderen. Al te vaak 
worden ze aan de ontvangende kant gezet, maar 
in bel- en verrascirkels kreeg iedereen dezelfde 
opdracht. Ziekte, beperkte mobiliteit, mentale 
beperkingen waren geen rem om te telefone-
ren naar iemand, elkaar te verrassen enz. En 
wat blijkt: in ieder van ons zit een ware held 
verscholen!
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Stadswandeling in Gent 

Ik woon sinds een 6-tal jaar in Gent. Een stad 
die ik al mijn hele leven ken, maar die me de 
voorbije coronamaanden plekjes liet ontdekken 
waar ik het bestaan niet van wist. Voor deze 
wandeling heb ik het niet te moeilijk gemaakt 
en gekozen voor een wandeling die mijn man en 
ik de voorbije zondagen regelmatig deden. Met 
wat geluk zijn de heerlijke koffie-, taart-, eet- en 
ijsjes-huisjes op jullie weg open!

De wandeling start en eindigt aan het station van 
de Dampoort, waar ik in de buurt woon. Zo kan 
je er ook met je (gratis) treinpas naar toe! 

Ik wens je een zalige wandeling die je, zoals je 
kan zien op het kaartje, op veel manieren kan 
inkorten, verlengen en er zo je eigen draai aan 
kan geven!

We werkten wandelingen uit voor onze vrijwilligers ter bedanking voor hun 
engagement. Op de deze pagina nu ook voor jou één in preview. Op de website vind je 
de link naar meer! https://www.lusvzw.be/aandeslag
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Het project vertrouwenspersonen

9 januari 2021: ik luister naar 
‘Interne Keuken’ op radio1 en 
wordt geraakt door een uit-
spraak van kinderpsychiater 
Binu Singh; ‘De vrijheden die 
we kregen via de industriële 
revolutie kwamen met een 
hoge prijs. Door die vrijhe-
den kwamen we als mens, 
als kerngezin heel alleen 
te staan. We verloren ‘the 
village to raise the child’.
Ze voert een pleidooi om de 
samenleving rond gezinnen 
te (her)activeren. Zodat ieder 
kind meerdere volwassenen 
rond zich heeft en sterker kan 
worden.

Mijn gedachten dwalen af naar 
het project ‘vertrouwensperso-
nen in de jeugdhulp’.
In de jeugdhulp leven heel wat 
kinderen en jongeren waar 
dat ‘kerngezin’ de zorg voor 
hen niet (alleen) kan dragen 
of zelfs afwezig is. Gelukkig 
voorziet de overheid in het 
decreet het ‘recht op bijstand’ 
van kinderen. Vanuit dit recht 
om goed omringd te zijn door 
volwassenen, gaat Lus onder-
tussen al 3,5 jaar op weg met 
kinderen en jongeren in de 
jeugdhulp. Omdat we zien 
dat goed omringde mensen 
veerkrachtiger zijn. Omdat we 
geloven in ‘villages’ van familie, 
vrienden, kennissen en buren 
voor ieder kind. 

Het ‘recht op bijstand’ is een 
recht waar veel hulpverleners in 
de jeugdhulp het moeilijk mee 
hebben. Nog steeds merken we 

dat veel hulpverleners het recht 
niet kennen of niet weten hoe 
er mee aan de slag te gaan. 
Ze zijn bang voor misbruik, 
denken dat het kind dat nu 
niet nodig heeft, vullen betrok-
kenheid meteen in als ‘hulp 
bieden’… Kinderen en jongeren 
weten niet dat ze recht hebben 
op een ‘vertrouwenspersoon’ 
en nog steeds worden ook hun 
reeds aanwezige steunfiguren 
niet altijd binnen de muren van 
organisaties uitgenodigd. 

Ondanks of misschien net 
dankzij corona zien we in 2020 
kleine verschuivingen. We 
krijgen meer vragen naar onze 
werking en meer aanmeldingen 
om de zoektocht naar een ver-
trouwenspersoon aan te gaan. 
Zo gaan we met 10 jongeren 
aan de slag.

Dat 2020 tegelijk geen mak-
kelijk jaar was, hoeft geen 
uitleg. Vanaf maart 2020 staat 
Vlaanderen op zijn kop. Coro-
namaatregelen maken het 
nog moeilijker om ‘dorp’ te 
zijn voor mensen. Vrijwillige 
vertrouwenspersonen bellen me 
tijdens de lockdown meermaals 
over de discussies die ze moeten 
voeren om de rechten van een 
kind of jongere te bescher-
men. Voor een jongere wordt er 
tijdens de lockdown een sterk 
gevecht gevoerd voor gepaste 
hulpverlening. Ook bij de eerste 
versoepelingen blijven deuren 
in organisaties toe voor niet-fa-
milieleden. Vrijwilligers die hun 
bubbelplaatsje vrijhouden voor 

hun ‘poulin’ worden wandelen 
gestuurd omdat ze geen familie 
zijn. 

Gelukkig zijn het vrede-
volle verzetsstrijders, die 
vertrouwenspersonen… Ze 
houden koppig vol met hun 
pleidooi om goed te mogen 
omringen. Zo komen vanaf 
juni fijne foto’s en berichtjes 
binnen; springende kinderen in 
zee, spelletjes spelende jonge-
ren in gezinnen, een damesclub 
die gras en haag in een nieuwe 
woonst van een jongere aan-
pakken…. In dat kleine schuilt 
de revolutie, langzaam zien wij, 
en ook de hulpverleners, de 
verandering in de jongeren. 

Zo ben ik terug bij Binu Singh 
en haar pleidooi voor andere 
keuzes. Laten we een voor-
beeld aan deze mensen nemen 
en andere keuzes maken. Laten 
we regels en maatregelen in de 
maatschappij aftoetsen aan het 
recht op een ‘village’ voor ieder 
kind en iedere jongere waar 
familie, vrienden, kennissen en 
buren het kind samen dragen. 

In 2021 zullen we kinderen en 
jongeren verder ondersteunen 
en de opgedane kennis omzet-
ten in een aantal publicaties 
en workshops zodat we verder 
werk kunnen maken van een 
maatschappij die andere keuzes 
maakt. 

Skrolan, 
Lus-medewerker

IN DE KIJKER
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De Weekenden in ’t echt …

Naast onze gekende Lus-groepen die ontstaan 
rond één iemand, experimenteert Lus al enkele 
jaren op heel kleine schaal met Link-groepen. Het 
uitgangspunt van zo’n Link-groep is dezelfde: we 
willen verbondenheid tussen mensen ondersteu-
nen en versterken, omdat je sterker in het leven 
staat als je omringd bent met andere ‘gewone’ 
mensen.
Link-groepen zijn groepen van mensen die 
elkaar vooraf nog niet kennen. Tijdens regel-
matige samenkomsten raken de Linkers betrok-
ken op elkaar, binnen een context waar iedereen 
ook zichzelf mag blijven. Gaandeweg leren ze 
elkaar (beter) kennen, en zoeken ze samen naar 
gepaste manieren om te blijven samen komen 
en hun verbinding in stand te houden en te ver-
sterken. De groep gaat er van bij het begin van 
uit dat iedereen erbij hoort. Ze komen samen 
omwille van de anderen, niet omwille van het 
(activiteiten)programma van de groep. 
Dus echt zoals op Canvas te zien was in het pro-
gramma ‘De weekenden’!

Lus wil met haar Link-groepen, net als met 
de Lus-groepen, een maatschappelijk spoor 
nalaten. Binnen een Link-groep is samen-leven 
en leven-delen mogelijk, ondanks persoonlijke 
verschillen en uiteenlopende talenten. ‘Erbij 
horen’ is een gedeelde zaak van ons allemaal.

In 2020 bleven de twee Link-groepen actief, met 
telkens 10 deelnemers. De eerste groep wordt 
ondersteund door een vrijwillige compagnon de 
route en plant regelmatig een uitje samen (wan-
delen, een terrasje, een spelletje petanque, een 
picknick, een babbel op een bankje…).

De andere groep wordt ondersteund door twee 
vrijwillige compagnons. Deze groep splitst zich 
regelmatig op om bv. een bepaald thema te 
bespreken, maar ze houden ook regelmatig een 
feestje, met een gezellige potluck.

Naast deze twee bestaande groepen startte Lus 
op het einde van 2020 ook een nieuwe Link-
groep, die enkel online samenkomt. Ondanks 
corona en met respect voor een strikte naleving 
van de afgesproken maatregelen, slaagden deze 
drie groepen er in om in 2020 meer dan 42 keer 
samen te komen, zowel live als digitaal.

Om Link verder te kunnen verdiepen en uitrol-
len, diende Lus net voor de zomer een aanvraag 
in voor projectsubsidies voor sociaal-cultureel 
volwassenenwerk met een laboratoriumrol. In 
november kregen we het verrassende bericht 
dat ons project ‘Gelinkt’ was goedgekeurd voor 
een duurtijd van drie jaar! Met Gelinkt wil Lus de 
komende jaren tien nieuwe Link-groepen opstar-
ten.  Er zal dus nog meer gelinkt worden, in 
weekenden en daarbuiten!

Zeg, zijn er al mensen die gekeken 
hebben naar den TV op maandag- en 
donderdagavond? Naar De Weekend-
en. Daar gaan 8 mensen die elkaar 
vooraf  niet kenden samen op weekend 
en in corona komen ze ook samen via 
zoom…

Eigenlijk wel, ja ...

Da’s dan eigenlijk een beetje gelijk onze 
Link-groep dan?



18

Samen sterk, jij en je netwerk! 

Dit jaar werkten we aan een basisworkshop waar 
we de essentie van Lus samenvatten. De work-
shop ‘samen sterk, jij en je netwerk’ werd uitge-
werkt en uitgetest. Vanaf maart 2021 kan je hem 
volgen bij Lus! Als je de workshop volgt krijg 
je van ons een bijhorend werkboekje. Per thema 
kan je aan de slag met oefeningen of kan je je 
laten inspireren door een achtergrondtekst, een 
gedicht of verhaal. 
Waarover gaat het?
Bij Lus nemen we aan dat iedereen recht heeft 
op een betekenisvol leven samen met andere 
mensen. In onze workshops gaan we hierover in 
gesprek, oefenen we samen, en veranderen we 
onze kijk op de samenleving.
Om te komen tot een goed leven zijn er volgens 
ons naast de essentiële basisbehoeften (zoals 
veiligheid, eten, onderdak,…) 4 voorwaarden die 
vervuld moeten worden.

Een pleidooi voor een betekenisvol leven

• Je hebt mensen rond je heen nodig om dingen 
mee te delen, te beleven, als achterban, sup-
porter, … (samen beter en beter samen)

• Jij moet letterlijk en figuurlijk een plek 
hebben in onze samenleving, erbij mogen en 
kunnen horen. (samen leven)

• Je moet kansen krijgen om (terug) voeling 
te krijgen met je interesses, capaciteiten en 
ruimte om die verder te ontwikkelen. (samen 
sterker)

• Je moet zelf zo maximaal mogelijk de touw-
tjes in handen kunnen houden over dat leven. 
(samen maar toch zelf)

Samen zoeken we onder andere naar antwoorden 
op vragen als deze:

Deze deelnemers van de workshop waren in ieder 
geval enthousiast: 

“Ik ben naar hier gekomen omdat net-
werken uitbouwen niet mijn sterkste kant 
is. Contacten leggen kan ik wel, maar het 
netwerken vind ik moeilijk. De workshop 
was daarom interessant omdat er vragen 
kwamen waarbij je stil kon staan bij jezelf. 
Ook werd heel veel duidelijk over wat de 
belangrijke punten zijn om een netwerk uit 
te bouwen. Ik vond de workshop heel goed 
gegeven.”  - Mia

“Ik ben naar hier gekomen omdat mijn 
netwerk niet zo groot is. Ik heb wel veel 
contact met verenigingen en ik gebruik 
mijn stem om anderen te helpen, maar toch 
ontbreekt er nog iets. De workshop was 
dan ook erg leerrijk en goed uitgelegd. En 
ik ben nu overtuigd dat een Lusgroep een 
goed idee zou zijn voor mij, want als we 
in dezelfde richting aan een zeil trekken 
kunnen we vooruitgaan!” - Nicole

Zin gekregen? Schrijf je snel in!
lusvzw.be/workshops-voor-iedereen

Tegen wie heb jij

laatst goeiedag

gezegd? 

Wat deed je graag als 
kind en wat zou je
terug graag meer 

doen? 

SAMEN BETER EN 
BETER SAMEN

SAMEN LEVEN

SAMEN STERKER

SAMEN MAAR 
TOCH ZELF

over realties en 
verbondenheid

 

over jezelf  zijn 
en erbij mogen 
horen

 

over bijdragen vanuit 
je eigen talenten, 
waar je zelf  maar ook 
de samenleving sterker 
van wordt

 

over zelfbepaling 
en keuzes
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Zin gekregen? Schrijf je snel in!
lusvzw.be/workshops-voor-iedereen

ACHTERGROND

LUS als lerende organisatie 
Om te kunnen doen wat we doen zijn we als orga-
nisatie bewust bezig met leren en ook daar is 
ontmoeting voor ons van groot belang. Je ‘leeft’ 
niet alleen beter, je ‘leert’ ook beter als je je met 
mensen verbonden weet, als je in gesprek kan 
gaan, vragen kan stellen en actief kan luisteren.

Door de coronamaatregelen was het meer dan 
anders behelpen om een actieve leerhouding 
aan te blijven gaan. Summerschools, Lusdagen 
en andere ontmoetingsmomenten vielen dit jaar 
in het water. We zorgden dit jaar wel voor extra 
nieuwsbrieven met lectuur en een workshop rond 
‘online samenkomen’ (uiteraard online).

Gelukkig vonden we toch kansen!

‘Wat ik fijn vind is hoe jullie ons mee-
nemen in het samen nadenken naar 
nog beter, kwaliteitsvoller omgaan met 
mensen in het algemeen en in Lus-con-
text in het bijzonder. Er is geen ‘wij-
weten-het’ en ‘jullie-nog-niet’ leerver-
houding. Het is een samen leren om tot 
nieuwe en bruikbare inzichten te komen’ 
- (Lieve-een freelance opstarter na de inter-
visie)

‘Ik kan nu weer voort’ ‘Zat je dan vast?’ 
‘Nee of ja, dat is het nu juist. Voor je 
komst deed ik de dingen waarvan ik 
meende dat ik ze moest doen. Dat lukte 
aardig. Maar de vragen die je stelde 
tijdens het evaluatiemoment aan mij, de 
centrale persoon en de groep, maakten 
me ervan bewust dat we eigenlijk al een 
hele tijd geen vordering meer maakten. 
Het kabbelde voort, met het gevaar dat 
de stroming helemaal zou wegvloeien. 
De vragen openden onze ogen om weer 
perspectief te zien en gaven ons weer 
goesting om er met de ganse groep 
naartoe te stromen. Ik weet nu beter 
wat me te doen staat, ten dienste van 
de groep. - (Peter – compagnon de route)
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Erbij horen

We zeggen als Lus dat we sterk zijn in verbinden. We horen signalen van Lussers dat dat zo is, maar 
kunnen we dat ook voldoende zichtbaar maken en onze meerwaarde als Lus hierrond bewijzen?

We meten, tellen en registreren ontmoetingen, aantal lus-groepen, aantal mensen…maar dat zegt niets 
over onze impact! Daar hebben we Lussers, hun beleving en hun verhalen voor nodig!

Met koekjes, nieuwsgierigheid en de ‘grounded theory’ als kader trokken we in 2020 naar 30 Lussers; 
centrale personen, vrijwilligers en Lus-groepsleden. Om, geïnspireerd op de theorie van Bréné Brown, 
goed te luisteren en door te vragen over verbondenheid en wat er voor deze mens echt toe doet.

Vanuit al deze verhalen willen we toetsen wat kritische momenten zijn in een Lus-proces en bekijken 
waar er nog kansen liggen tot groei. In 2021 willen we de 30 gesprekken die we hadden verwerken. Zin 
om hier aan mee te werken? Neem dan zeker contact op met het Lus-team!We lichten graag al even een 
tipje van de sluier op: Wat zeggen Lussers ons over ‘erbij horen’?

‘Ik voel dat ik erbij hoor als ik gewoon 
echt mezelf kan zijn dat ik mij niet anders 
hoef voor te doen of op een bepaalde 
manier moet gedragen om geaccepteerd 
te worden. Dat ik mezelf kan zijn en er 
niet over hoef na te denken wat ik wel 
of niet moet doen of moet zeggen, dat ik 
gewoon mezelf kan zijn. Authentiek. En 
dat andere mensen dat ook kunnen.’

‘Erbij horen hoeft niet altijd te beteke-
nen dat je er altijd bij moet zijn. Er bij 
horen is ook, denk ik, onze oudste zoon 
erbij te laten horen in de zorgen voor 
onze jongste dochter’. 

‘Erbij horen is voor mij mogen zijn wie je 
bent, maar daarnaast gaat het ook over 
iets kunnen toevoegen aan de som. Het 
is niet a + b, maar het is ergens vanuit 
jezelf voelen dat je iets bijdraagt. Op 
welk gebied dan ook. Dat het niet alleen 
maar consumeren is van erbij horen, 
want dat voelt alsof ik alleen meer iets 
wegneem uit de pot, terwijl het voor mij 
ook gaat om iets toevoegen aan b.v. een 
vriendschap of een contact of relatie.’

‘Het belang van verscheidenheid dat is 
ook erbij horen. Dat iedereen er op zijn 
of haar manier mag zijn. Zonder veel 
vooropgezette verwachtingen eigenlijk. 
Voor mij heeft het ook iets te maken 
met ontdekken. Wie ben jij en wie ben ik 
en onszelf aan elkaar kenbaar maken en 
dat de veiligheid er is om dat te doen. 
Dat geeft een goed gevoel, het gevoel 
dat ik er ook mag bij zijn zonder dat ik 
me zoveel moet aanpassen dat je ‘zelf’ 
verdwijnt’.
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Lus als partner binnen het 
BurgersAanZet verhaal 

Het actieterrein van Lus situeert zich vaak let-
terlijk en figuurlijk in de veiligheid van een huis-
kamer (hoewel corona wel zorgde voor een uit-
breiding naar tuin en wandelpad). Het is daar 
waar plannen worden gemaakt, waar ideeën én 
verbondenheid groeit.

Deze kleine kringen van verbondenheid brengen 
verandering in het leven van de centrale persoon 
én alle betrokkenen. Ze veroorzaken niet direct 
een grote tsunami, maar deinen wel uit, als 
kringen in het water als je een steentje werpt. 
Het zijn één voor één tekens dat het anders kan. 
We tonen dat mensen bereid zijn zorg te dragen 
voor elkaar, dat mensen in kwetsbare situaties 
zo hun kracht (terug)vinden om hun eigen leven 
in handen te nemen, dat gewone mensen mee 
het verschil kunnen maken.

2 jaar geleden sloeg Lus de handen in elkaar 
met 4 andere burgerinitiatieven, met name 
ATK, DOMO, EKC en Magenta, om die kracht 
van burgers voor burgers nog meer in de verf te 
zetten.

We houden samen een pleidooi om de meer-
waarde, kracht, creativiteit en impact die burgers 

vanuit een vrijwillige betrokkenheid op elkaar 
kunnen hebben nog meer in de verf te zetten, te 
koesteren, de erkenning te geven die ze verdient 
en te stimuleren.

Dit doen we vanuit de gezamenlijke overtuiging 
dat een zorgzame samenleving niet enkel nood 
heeft aan een goed uitgebouwde professionele 
zorg- en dienstverlening op maat maar ook moet 
inzetten op het versterken van mensen en het 
verhogen van betrokkenheid op elkaar delen we 
onze expertise rond netwerkgericht en inclusief 
werken.

Lus deelt vanuit dit samenwerkingsverband 
haar expertise rond netwerkgericht en inclu-
sief werken. Lokale besturen, verenigingen en 
organisaties uit het middenveld kunnen beroep 
op ons doen. Maar evengoed met enthousiaste 
burgers en burgerinitiatieven met goesting om 
hun steentje bij de dragen aan een warme, inclu-
sieve samenleving.

In het jaarverslag van BurgersAanZet dat ook 
terug te vinden is op onze website, lees je hier 
meer over!



Lus heeft ook een 
plek in Antwerpen!

Naast onze terugvalbasis in Gent hebben we nu 
ook een mooi lokaal in Antwerpen om samen te 
komen met mensen, gesprekken te voeren, met 
collega’s samen te werken, enz. 

Maar er is meer: enkele Lussers die veel zin 
en tijd hadden om hun steentje bij te dragen 
binnen Lus hebben afgesproken om (zodra het 
terug mag) elke 14 dagen samen te komen om 
een deel van het administratief werk op zich te 
nemen: een goede ‘deal’ voor alle betrokkenen! 

Lus in de pers
Deze artikels kan je terug vinden op www.lusvzw.be/inspiratie

Colofon

Dit tijdschrift is een publicatie van Lus vzw. Verantwoordelijke uitgever Geertrui Vandelanotte, Schoolstraat 48, 9040 Gent – Foto’s 

Herman Van Damme, Jolien Legrand, Fotofolies.  Opmaak WWW.TIGEROUS.BE – Drukkerij www.zwartopwit.be – Extra exemplaar? 

Wil je een extra exemplaar, digitaal of gedrukt? Je kan er eentje bij bestellen via info@lusvzw.be
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KORT NIEUWS

had mooi geweest ,

 maar dit is ook fijn 
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Ondertussen nam 2021 het zonder feestgewoel over van 2020 en ontdekken we dat onze draagkracht 
op nòg meer vlakken op de proef kan gesteld worden. We zien gelukkig stilaan licht aan het einde van 
de tunnel en blijven geloven dat het goed komt.

Hoewel.

We houden tegelijk ons hart vast voor wat zichtbaar zal worden nadat de corona-mist is opgetrokken 
en het ‘gewone’ leven terug op gang komt.

Net dan wil Lus er zijn;

Voor diegenen waarvan de Lus-groep meer dan een jaar stillag en die niet de energie hebben de draad 
terug op te pikken.

Voor hen die de voorbije maanden de weg naar Lus niet vonden, omdat diegenen die hen de weg hadden 
kunnen tonen, overspoeld werden met andere opdrachten en zorgen.

Voor zij die door hun hoge nood aan professionele zorg hun stem en zelfbepaling verloren en afgesne-
den werden van hun naasten.

En evengoed voor de vele mantelzorgers die ervoor bleven gaan, vaak met veel minder ondersteuning, 
en het recht hebben om gekoesterd en omringd te worden

We willen er zijn;

Voor diegenen die gehavend uit de COVID-crisis gekomen zijn en de voorbije maanden gevoeld hebben 
dat ze te weinig omringd zijn om zich goed te voelen.

Voor diegenen waarvan hun leven zich al lang voor corona in lockdown-modus afspeelde.

Laat ons als samenleving niet enkel inzetten op een relance van economie, onderwijs, horeca of cultuur, 
maar ook genereus en oprecht tijd en middelen voorzien om mensen beter te omringen, vanuit de rol 
als beleidsmaker, lokaal bestuur, hulpverlener, maar evengoed als familielid, vriend of buur. Ook voor 
hen, en vooral daar, waar het minder evident blijkt! Want daar ligt de essentie van een SAMEN-leving.

Als Lus willen we hier ons steentje toe bijdragen en zitten we vol ideeën en goesting om er in te vliegen! 
Ook zin om mee te doen? Geef zeker een seintje
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