Een groep Franstalige Brusselaars zet zich in Le Soir en De Standaard af tegen een deel van de Franstalige politici.

Inclusie Invest
Beleggen in gehandicaptenzorg

Ouders van gehandicapten hebben een plan
om zelf de wachtlijsten weg te werken.

‘H

et is een oude
droom van een
aantal ouders
om het spaargeld van onze kinderen te
gebruiken voor de bouw van
aangepaste woningen’, zegt
Marc Van Gestel van de vzw
Opvangtekort. Deze week
komt een eerste fase van die
droom uit met de oprichting
van de coöperatieve vennootschap Inclusie Invest.
Marc Van Gestel: ‘Het idee
is ontstaan vanuit de bezorgdheid van sommige ouders
over wat er met hun gehandicapte kind zal gebeuren als
zij er zelf niet meer zijn.
Want als zij overlijden, erft
die zoon of dochter natuurlijk
een deel van hun bezittingen.
Meestal blijft dat geld dan op
een bankrekening staan tot
ook hun kind sterft. Veel
ouders zouden die spaarpot
veel liever gebruiken om hun
kind een zo goed mogelijk
leven te geven.’
Kunnen ze dan niet gewoon
een schenking doen aan de
instelling van hun zoon of
dochter?

Va n G e s t e l : Dat kan. Ik
ken bijvoorbeeld mensen
die het huis dat ze van hun
ouders hebben geërfd aan de
voorziening hebben geschonken waar hun kind verblijft.
Maar wat als de directie dan
na een paar jaar beslist dat
zo’n meisje daar om de een
of andere reden niet meer
past? Dan zijn haar ouders
natuurlijk wel hun huis kwijt.
Op dat vlak is Inclusie Invest
een veiligere optie.

Hoe werkt het precies?

Van Gestel: Wij willen middelen van ouders, voorzieningen en investeerders in een
fonds verzamelen om er dan
nieuwe residenties mee te
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bouwen. Want de wachtlijsten
in de gehandicaptensector
blijven toenemen. Op vrij
korte termijn hopen we één
of twee residenties te bouwen
waar zo’n achttien mensen
terechtkunnen. De bedoeling
is om zo’n project op te starten op verzoek van een
bestaande voorziening, die
ook zelf met geld over de brug
moet komen en investeerders
moet aantrekken. Vandaag
komen er bij de voorzieningen
al veel schenkingen van sympathisanten binnen, maar via
Inclusie Invest zullen die mensen aandelen in ruil krijgen.
Zodra het gebouw er staat,
moet de voorziening huur
betalen. Na aftrek van de kosten zouden we onze aandeelhouders dan een dividend
CARTOON

Ouders willen hun spaarpot gebruiken
om hun gehandicapte kind een zo goed
mogelijk leven te geven.

moeten kunnen uitkeren dat
vergelijkbaar is met wat een
spaarboekje opbrengt.

Zit er nu al iets in het
fonds?

Van Gestel: Ongeveer anderhalf miljoen euro. Een aantal
private voorzieningen stort-

BELGA

België

‘Hun verkrampte immobilisme, hun kortzichtigheid, hun weigering
of onvermogen om onze toekomst in de diepte te herzien.’

ten er al aanzienlijke sommen in en ook verschillende
ouders steunen het initiatief.
Daarnaast is het de bedoeling
om investeerders aan te trekken die geïnteresseerd zijn in
ethisch beleggen.
— Ann Peuteman
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OFF THE RECORD

Kies het beste artikel

Op Mind the
Book bepaalt
ook het
publiek welke
de beste
cultureelliteraire
tijdschriften van
het afgelopen
jaar zijn. Lezers
die voor 31 maart
om middernacht uit een selectie
van 21 inzendingen een winnaar
kiezen, maken kans op een
abonnement of een duoticket
voor ‘het festival van de geest’.
De lijst en het deelnameformulier
vindt u op
www.detijdschriften.be.
Vooraleer de publieksprijs
uitgereikt wordt, maakt op
6 maart eerst de vakjury, met
voorzitter Karl van den Broeck,
Frank Hellemans, Werner Trio
en Annelies Beck, zijn top drie
bekend. De winnende artikelen
zullen meteen worden gedrukt
op de Espresso Book Machine.
In welke mate zullen
tijdschriften nog in printvorm
blijven? Dat is de vraag die
Jos Geysels, voorzitter van het
Vlaamse Fonds voor de Letteren
(VFL), vorig jaar uitdrukkelijk
stelde in rekto: verso. Dit jaar
trekt hij die lijn door in zijn lezing
op Mind the Book.
Hoewel de vereniging van
de Culturele en Literaire
Tijdschriften uit Vlaanderen
(CeLT) nog niet met
elektronische tijdschriften
werkt, lijkt het wel zo dat er in
de toekomst een digitale weg zal
worden ingeslagen. ‘Wij wachten
op het moment wanneer de tijd
rijp is om die stappen te zetten’,
zegt Koen de Visscher,
verantwoordelijke van CeLT.
‘Zoals bij de massamedia,
hebben ook wij nog geen
verdienmodel ontwikkeld’, zegt
De Visscher. En daar hebben
volgens hem ook de tijdschriften
van CeLT last mee. Uit de
verschillende tijdschriften
die zijn aangesloten bij CeLT,
kiest de vereniging dit jaar in
samenwerking met Knack en
zijn lezers de beste
tijdschriftartikelen die in
2010 verschenen zijn.
— Karine Claassen

Opinie

door Karl van den Broeck

Het feestje van Kris Peeters

Eén man heeft de sleutel van deze schier eindeloze
(pre)formatie in handen: Kris Peeters.

O

f Didier Reynders een doorbraak heeft geforceerd in de
onderhandelingen met negen
(!) partijen, was bij het ter
perse gaan van deze Knack
nog niet bekend. Alle pronostieken gaven hem niet meer dan een waterkansje. Aan Vlaamse kant groeit de vrees dat
de N-VA nooit een compromis zal aanvaarden. De analyse die Bert Anciaux (SP.A)
elders in dit nummer maakt, houdt steek. Elk
compromis dat een verdere staatshervorming
bemoeilijkt, strookt niet met de beruchte
Baert-doctrine. Na deze staatshervorming is
de volgende stap echter het separatisme.
Bij Open VLD en CD&V gaan steeds meer
stemmen op om uit het wiel van de N-VA te
komen. Mathias De Clercq opende de debatten met een scherp interview in De Morgen
en ook senator Peter Van Rompuy (CD&V)
liet in De Standaard een ander geluid horen.
Hun boodschap komt neer op: ‘We moeten
nieuwe paden bewandelen.’
Vooral binnen CD&V groeit het besef dat
de partij niet op de rand van de afgrond staat,
maar al een stapje verder. De recentste peilingen zijn meer dan desastreus en de gemeenteraadsverkiezingen komen snel dichterbij.
Wanneer de N-VA de lokale kartels breekt,
dreigt de christendemocratie haar machtsbasis in gemeenten en provincies definitief
te verliezen.
CD&V koos voor een strategie die nooit
winst kan opleveren. Een communautair compromis dat door de N-VA aanvaard wordt, zal
vooral de N-VA ten goede komen. Een compromis dat niet door N-VA aanvaard wordt,
maar wel door CD&V, degradeert de christendemocraten nogmaals tot ‘slechte Vla-

Veel kopstukken van
CD&V vragen zich nog
altijd af waarom hun partij
de nota-Vande Lanotte
botweg heeft afgeschoten.

mingen’. CD&V (en de andere Vlaamse partijen) moet bewijzen dat ze de Franstaligen
tot een geloofwaardige staatshervorming kan
bewegen zonder N-VA. Enkel dan kan ze een
electorale tsunami voorkomen.
Enkel een ‘Vlaamse’ CD&V-informateur
(Eric Van Rompuy, bijvoorbeeld) maakt kans
op slagen. Laat hem proberen een staatshervorming te onderhandelen die grosso
modo copy conform is met het N-VAprogramma, behalve het separatisme.
Benieuwd of De Wever dan nog ‘nee’ zal
zeggen. En ook benieuwd of hij dan opnieuw
door de kiezer zal worden beloond.
Zo’n CD&V-informateur moet dan wel rugdekking krijgen. Veel kopstukken van CD&V
vragen zich nog altijd af waarom hun partij
de nota-Vande Lanotte botweg heeft afgeschoten. Tijdens een partijberaad was afgesproken om ‘ja, maar’ te antwoorden, maar de
‘G4’ (Peeters, Leterme, Vanackere en Beke)
maakten er ‘nee, tenzij’ van. Vermoed wordt
dat vooral Kris Peeters fors op de rem ging
staan. Hij had becijferd dat de staatshervorming Vlaanderen veel geld ging kosten. Er
zouden bevoegdheden worden overgeheveld
zonder de volledige bijbehorende budgetten.
De Vlaamse regering heeft in haar begrotingstraject drie magere jaren voorzien (tot en
met 2012) en twee vette (2013 en 2014). Zo
kan de verkiezingscampagne gesmeerd worden met een paar honderden miljoenen. De
komende staatshervorming zou het feestje
van Peeters echter grondig verpesten. Exit
Vande Lanotte, dan maar.
Dat Yves Leterme vervolgens in Knack de
financieringsvoorstellen van Vande Lanotte
‘verdienstelijk’ noemde (ook Beke deed dat
ondertussen), moet voor Peeters een niet mis
te verstane vingerwijzing zijn geweest.
Kris Peeters zei in de weekendkranten dat
CD&V nooit van haar Vlaamse lijn zal afwijken. Die uitspraak heeft niets met zijn liefde
voor het confederalisme of de N-VA te maken,
maar alles met het gaaf houden van zijn eigen
electorale kansen in 2014.
Als zijn partij dan nog bestaat.

WWW.KNACK.BE ❘ 2 MAART 2011 ❘ 19

