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Beste vrienden,
“Laat de kinderen tot mij komen.”
Ik dacht aan deze zin uit het
evangelie toen wij verleden week
met 360 kinderen Bobbejaanland
bezochten. Het was de jaarlijkse
uitstap die de Federatie voor de
kinderen organiseert. De glimlach
en de dankwoordjes van de
kinderen zijn zonder twijfel onze
mooiste beloning. Maar deze
erkenning gaat ook naar U, beste
lezers van Info Froidure omdat
dit alles niet mogelijk zou zijn
zonder uw steun.
Uw”steun” werd vorig jaar vooral
gebruikt om onderhoudswerken in
onze voorzieningen te financieren,
zoals bijvoorbeeld: een nieuw dak,
een nieuwe keuken, de vervanging
van bedden en kasten, een nieuwe
vloer enz...

Een fantastische dag in
Bobbejaanland
Ook dit jaar heeft de

Federatie Froidure de

traditie van september
in ere gehouden: de
dagen in openlucht.

Dit jaar kwamen zo wat
360 jongeren samen in
Bobbejaanland

Vroeger organiseerde abbé Froidure
weken of dagen aan zee, op de buiten
in de Ardennen om de jongeren uit de
stad weg te halen. De Federatie zet dit
initiatief voort tot grote voldoening
van de kinderen. Maar men moet meegaan met zijn tijd. Daarom tracht de
Federatie de kinderen een plezier te
doen door elk jaar naar een andere
plaats te gaan maar met dezelfde aan-

trekkingskracht voor elke jongere: de
attractieparken. Dat is de gelegenheid
voor de verschillende verantwoordelijken van de voorzieningen om elkaar te
ontmoeten of weer te zien maar
vooral voor de jongeren om een
buitengewone dag door te brengen,
ver van hun dagelijkse beslommeringen. Ongeveer 360 jongeren uit tien
voorzieningen die bij de Federatie
aangesloten zijn kwamen samen op 26
september l.l. in Bobbejaanland. Om 10
uur was de afspraak aan de ingang van
het park, gelegen in het hart van de
Kempen tussen Hasselt en Antwerpen.
Ze kwamen met minibusjes, autocars
en wagens volgens het aantal kinderen
uit elk centrum. Gedurende de hele
dag kwamen de jongeren van alle leeftijden aan hun trekken. Bobbejaanland
is vooral een familiepark. Dat was de
wens van zijn oprichter Bobbejaan
Schoepen. Deze pionier van het lichte
lied in België ging op tournee met
Joséphine Baker en Toots Tielemans en
trad in de jaren 50 op samen met
Jacques Brel in de Ancienne Belgique.
Op het einde van zijn loopbaan wou hij
een domein aanleggen waar hij naar
believen kon spelen met zijn vijf
kinderen. Zijn attractiepark moest alle
leeftijden aanspreken.

ATTRACTIES VOOR ALLE
LEEFTIJDEN
Bobbejaanland is nu verkocht aan de
Spaanse groep Parques Reunidos maar

het blijft een droomland voor velen. De
jongste kinderen kunnen alle attracties
aangepast aan hun leeftijd, vinden in
het overdekte paviljoen” Kinderland”.
De oudere gasten die op zoek zijn naar
hevige sensaties, waren in de wolken
op de Typhoon waar ze 25 m in vrije val
naar beneden duikelden. Zij werden in
alle richtingen door elkaar geschud in
de angstaanjagende Russische bergen
zoals de Sledge Hammer of de
Dreamcatcher... 55 attracties in het
totaal, in de lucht, op rollen of op het
water, hielden de kinderen in de ban
gedurende heel die onvergetelijke
zaterdag... Vorig jaar was de dag in
Han gewijd aan de natuur en aan de
ontdekking van de grotten. Dit jaar
kozen de organisatoren van de
Federatie voor sensationele attracties.
Een ander verschilpunt met vorige
jaren was dat de kinderen begeleid
door hun opvoeders geen herkenningstekens meer droegen zoals een witte of
groene pet. Bij de ingang kregen zij
ook een bon waarmee zij konden kiezen wat zij wilden eten bij het middagmaal. Geen traditionele lunch meer
voor iedereen hetzelfde op een verplicht tijdstip. Dit systeem liet ruimte
voor een zekere onafhankelijkheid wat
vooral de ouderen wisten te waarderen
die absoluut alle attracties wilden
uitproberen. Er waren dus enkele
verschilpunten in de organisatie in
vergelijking met vorige jaren. Dat
veranderde evenwel niet het plezier
van de kinderen die genoten van een

De balans en resultaten tonen aan
dat de giften in 2008 een
opmerkelijke daling hebben
gekend. Maar de noden van onze
voorzieningen stijgen regelmatig.
Dankzij een aantal erfenissen
hebben wij dit jaar aan die
groeiende vraag kunnen voldoen.
Het is alsof priester Froidure van
uit de hemel over ons waakt!
Mensen die Froidure gekend
hebben vertelden mij dat hij vaak
aan bezorgde medewerkers zei:
“mensen van weinig geloof “ en
een paar dagen later kwam een
providentiële gift aan!
Zoals U zult merken herhaalt de
geschiedenis zich vandaag. Dankzij
uw steun kunnen wij sinds bijna
80 jaar kansarme kinderen helpen.
Baron Paul van der Straten Waillet
voorzitter

fantastische dag, zoals elk jaar overgoten met een stralende zon.
LDO

De 65 jaar van het MAPA :
herontdekt dankzij Facebook
Om alle anciens van de Openluchtwerken terug te vinden en hun 65 ste verjaardag te vieren werden veel
middelen ingezet. Het meest doeltreffend bleek het sociaal netwerk Facebook te zijn...
Bijna 80 jaar geleden stichtte abbé
Froidure de Openluchtwerken in het
Parmentierpark. En het is 65 jaar geleden
dat het Maison d’Accueil Prince Albert
(MAPA) in ditzelfde park geopend werd.
Het hoofdgebouw brandde een tiental
jaren geleden af en werd vervangen door
meer moderne gebouwen die beter
geschikt zijn waarvoor ze moeten dienen:
kansarme jongeren opvangen.
Om deze 65 ste verjaardag te vieren hebben het MAPA en het SAIE (Service d’Aide
et d’Intervention Educative) van Outremer,
een voorziening die oudere gasten begeleidt, besloten om alle anciens vanaf het
begin van de Openluchtwerken bij elkaar
te brengen of minstens terug te vinden.
Het was een werk van lange adem dat
meer dan een jaar geleden begonnen
werd en bovenop het dagelijks werk
kwam van de twee voorzieningen. “Wij
hebben de aanwezigheidsboekjes teruggevonden die soms meer dan 50 jaar oud
waren, zegt Laurence Henry, directrice van
Outremer. Daaruit moesten wij alle namen
halen. Meer dan 778 hebben wij er geteld!
Maar het belangrijkste deel van het werk
moest nog komen: die personen terugvinden vooral omdat sommigen uitgeweken
waren over heel de wereld... In het begin
zocht ik in de witte bladzijden. Dat gaf
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Als lid van de Vereniging voor
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verzekeren wij u transparante
rekeningen en toegang tot
informatie

EEN ARCHIEFVERWERKING DIE
NOG MAAR AAN HAAR BEGIN IS.

niet veel resultaat. Daarna heb ik geprobeerd via Hotmail. Zelfde conclusie. Dan
heb ik een profiel gemaakt op het sociaal
netwerk Facebook en er alle namen van de
anciens ingetikt. Soms stootte ik op een
vijftiental personen met dezelfde naam. Ik
stuurde hun een mail met de vraag of zij
zich nog de Openluchtwerken herinnerden. Beetje bij beetje kon ik de hand leggen op 108 personen dankzij Facebook!”

Al deze anciens werden uitgenodigd op
het verjaardagsfeest het laatste weekend
van augustus. Het aantal aanwezigen –
een dertigtal anciens en een tiental opvoeders – heeft natuurlijk de organisatoren
een beetje ontgoocheld. Maar de ambiance was van de partij. “Allemaal waren zij
heel tevreden om elkaar terug te zien,
gaat zij verder, en om hun ervaringen uit
te wisselen nadat zij elkaar uit het oog
verloren waren soms na meerdere tientallen jaren. De echtgenote van de eerste
jongere die door abbé Froidure opgevangen werd, vertegenwoordigde haar man
die sedert enkele jaren overleden is. Er was
ook een ancien die in 1955 de voorziening
verlaten had. De jongste was er weggegaan in het begin van de jaren 90.” Deze
dag eindigde met een mis gevolgd van een
etentje met grote kaasschotels. Het was

ook de gelegenheid voor hen om de
nieuwe gebouwen te bezoeken en meer
dan 2000 foto’s te bekijken die met een
diaprogramma getoond werden op computers.”Velen hebben ons foto’s gestuurd.
Wij zouden deze archiefverwerking willen
voortzetten en daar willen wij het niet bij
houden. Wij hopen dat dit het begin was
van een lange reeks van een jaarlijks
weerzien en samen tafelen!”
LDO

Werken in het MAPA
Sedert het begin van
de jaren 80 vangt het
begeleidingstehuis
Prins Albert een
dertigtal kinderen op in
drie paviljoenen die
daarvoor gebouwd
werden in het
Parmentierpark.
Wie deze paviljoenen reeds bezocht, heeft
kunnen vaststellen dat er niet teveel
ruimte is. Het gelijkvloers van elk paviljoen wordt grotendeels ingenomen door
gemeenschappelijke ruimtes en op de verdieping liggen de slaapkamers en de badkamers. De voornaamste leefruimte is de
eetkamer die dient om er te eten maar
ook om er schoolwerk te maken, te spelen
en te knutselen. Een doolhof van kelders
loopt onder twee paviljoenen.
In de loop der jaren hebben die kelders
allerlei bestemmingen gekend: sportzaal,
informaticalokaal, bergplaats... De laatste
jaren werden er de ateliers van het MAPA
en van de Openluchtwerken in ondergebracht samen met een bergplaats voor
voeding. Het overige gedeelte werd
vooral gebruikt om er alles in te steken
wat boven geen plaats vond: het materiaal voor de vakantiekampen, speelgoed,
kleren, vaatwerk, onderhoudsproducten...
en een ontelbaar aantal oude meubelen
en verschillende voorwerpen die uiteindelijk niet meer te gebruiken zijn.
Begin 2008, onder impuls van de heer
Christian Cogneau die toen voorzitter was
van de vzw, ontwierp men een project om
de kelders opnieuw in te richten. De
bedoeling was om erin onder te brengen:
een studiezaal, een activiteitenzaal, een
vergaderzaal, een bergplaats voor voeding en een andere voor onderhoudsproducten. Half 2008 werd de heer Cogneau

ook voorzitter van de Rotary club BrusselZoniënwoud waarvan hij lid is. Dat jaar
2008 viel ook samen met de 25 ste verjaardag van de club. Op basis van een concreet
project besloten de leden van de club de
herinrichting van de kelders te financieren
met de opbrengsten van een gala-avond.
Zo werd op vrijdag 5 december 2008 een
gala-avond georganiseerd in het cultureel
centrum van Sint-Pieters-Woluwe met een
opvoering van De Frivole Framboos.
Onmiddellijk daarna werden de werken
gestart onder de kundige leiding van de
heer Jean-Paul Antoine, architect en lid
van de club.
Eerste fase: verhuis van het atelier van de
Openluchtwerken, sorteren en wegbrengen van al wat niet meer kon dienen. Een
container van 30 m³ was nodig om alles
weg te voeren wat er beetje bij beetje
opgestapeld werd. Tweede fase: grondlaag
op de muren. Daar de kelders nooit afgewerkt werden, waren de muren nog nooit
geschilderd geweest. Een groot werk dat
met een groot hart voltooid werd door de
scouts van het Parmentierpark. Derde fase:
de grote werken: boren van een lichtkoker
om daglicht binnen te laten samen met
een goede verluchting, bouwen van een
muur, een deuropening kappen in een
andere muur. Vierde fase: egaliseren van
de deklaag en leggen van een vloer op
ongeveer 100 m². Vijfde fase: installatie
van verlichting en radiatoren. Zesde fase:
schilderen van ongeveer 150 m² muren en
75 m² plafonds. Zevende fase: vervanging
van de buitendeuren die als nooduitgang
dienen en plaatsen van nieuwe binnendeuren. Achtste en laatste fase: inhuldiging van de nieuwe lokalen op maandag
29 juni 2009 in aanwezigheid van de kinderen van het tehuis en van leden van de
club. Zo beschikken de kinderen nu over
een studiezaal die naam waardig, bemeubeld met echte individuele schooltafels
zodat zij hun schooltaken in alle nodige

sereniteit kunnen maken. De inrichting
van de activiteitenzaal en van de vergaderzaal loopt op haar einde. Het technisch
personeel beschikt nu over lokalen die op
alle punten beantwoorden aan de normen
van hygiëne en veiligheid. Dankzij de heer
Rudi Verheyen, beheerder van het begeleidingstehuis en lid van de club, hebben wij
een vijftiental metalen bureelkasten in
perfecte staat gekregen van het CBC.
Gelijktijdig met de werken georganiseerd
door de Rotary, heeft onze klusjesman op
een schitterende manier zijn loopbaan van
33 jaar in het Parmentierpark beëindigd
met het inrichten van twee burelen onder
het tweede paviljoen. Deze burelen worden ingenomen door de directie en door de
pedagogische dienst van het begeleidingstehuis. Na deze maanden van werken werd
ongeveer 75 % van de kelders gerenoveerd. Dat was een noodzakelijke en ingrijpende onderneming die wij in de nabije
toekomst willen verder zetten met de
inrichting van een echte linnenkamer, de
renovatie van het atelier en van de bergruimte voor het materieel. Kortom zoals in
elk huis, zijn de werken nooit gedaan!
LDO

