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EDITO

GOED NIEUWS VAN HET
"OBSERVATIE EN
ORIENTATIECENTRUM"

Suzanne Van Durme” te Sint-Genesius-Rode.
Maar eerst een beetje geschiedenis!
Abt Froidure kocht het Club House van
de Royal Waterloo Golf Club om er een
speelpleinwerking op te starten en een
tehuis voor jongeren. Het tehuis werd
ingehuldigd op 1 mei 1961 en kreeg de
naam Home Suzanne Van Durme, genoemd naar een jonge heldin en verzetstrijdster die overleed in gevangenschap tijdens de tweede wereldoorlog,
en een nauwe medewerkster van de abt
Froidure was geweest.

Vandaag beschikt het Centrum over 15
kamers en vangt jongens op die ons
worden toevertrouwd door verschillende
instanties vanuit de vrijwillige of gerechtelijke jeugdhulpverlening.
Zij worden er begeleid door een ploeg
van 26 personen: opvoeders, psychologen, sociaal assistenten, technisch en
administratief personeel.
Deze mensen werken op een professionele en deontologische manier, maar
vooral met heel hun hart om deze kinderen positief te heroriënteren en om een
harmonieuze terugkeer naar het gewone
leven te bekomen.

En net daar kunnen
organisaties zoals De Federatie
Froidure voor vele kinderen het
verschil maken.
Dankzij de dagelijkse inzet
van de talrijke medewerkers
in onze instellingen en
organisaties vechten we voor
de rechten van die jongeren,
die om welke reden ook,
niet zomaar genieten van
de bescherming die hun
toekomt. Zo heeft Habbekrats,
één van onze aangesloten
instellingen, in 2018 de tweede
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In 1979 vestigt zich ook een Observatie
en Oriëntatiecentrum voor jongeren in
het tehuis. Maar na een brand op 13 augustus 1981 wordt het tehuis vernield en
besluit de toenmalige directie om na de
heropbouw enkel nog de functie van het

Centrum te behouden en is het geen tehuis meer.

Alle kinderen hebben rechten.
Ze staan beschreven in het
Kinderrechtenverdrag van de
Verenigde Naties.
Kinderrechten gaan over
onderwerpen als onderwijs,
gezondheid en de rol van
familie en ouders.
Over bescherming tegen
mishandeling en een dak
boven je hoofd hebben, over
het recht om te spelen.
Voor de kinderen die deze
rechten geheel of gedeeltelijk
missen, is het veel moeilijker om
in het nieuws te komen door op
straat te komen en al betogend
hun rechten op te eisen, dan
voor de duizenden jongeren
die sinds enige tijd , en terecht,
elke donderdag manifesteren
voor het klimaat.
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in ontvangst mogen nemen.
Deze prijs wordt uitgereikt
door de vlaamse regering, die
ditmaal Habbekrats verkoos
uit 25 organisaties die in
jeugdwerking actief zijn.
Zelf kijk ik er naar uit om, als
nieuwe secretaris generaal
van de Federatie Froidure,
de vele mensen op het
terrein, de vrijwilligers en de
sympathisanten te ontmoeten
en samen met hen de weg
naar een betere toekomst te
bouwen voor elk kind dat ons
is toevertrouwd. Ik dank mijn
voorganger Jacques Sonneville
voor de vele jaren die hij aan
deze taak heeft gewijd, en laat
hem graag elders in deze krant
zelf aan het woord. Evenals
Mevrouw Madry, coördinatrice
van de Info Froidure, en
organisatrice van onder andere
de jaarlijkse uitstap voor onze
kinderen.
Zij heeft ons ook een mooie
afscheidsbrief bezorgd.
U zal ook lezen over de
aankoop van het huis
van het Observatie en
Oriëntatiecentrum Suzanne
Van Durme. Dit, en zoveel
meer, is alleen mogelijk door
jullie sympathie en blijvende
financiële steun, waarvoor we
U dan ook van harte willen
danken.

Johan Christiaens
Secretaris-generaal

Tien jaar geleden werd het Centrum geconfronteerd met de zware opdracht om
het huis, waarin het sinds 1961 verbleef,
aan te kopen.
Het beloofde een delicate en zeer dure
operatie te worden.
Dankzij de goede contacten met Baron
Paul van der Straten Waillet (toenmalig
voorzitter van de Federatie Froidure) en
Jacques Sonneville (toenmalig afgevaardigd beheerder) werd er een financieel
plan uitgewerkt dat het voortbestaan van
het Centrum kon garanderen. We bekwamen van de Federatie Froidure een renteloze lening die een belangrijk deel van
de aankoopsom dekte,
er kwam steun voor renovatiewerken aan
het gebouw, de aanleg van het sportterrein, de aankoop van fietsen…

Dit was nooit mogelijk geweest zonder
de vrijgevigheid van de vele schenkers
die de Federatie Froidure steunen.
Nu, tien jaar later, is ons Centrum bevrijd
van haar financiële engagementen en
hebben we opnieuw een solide basis om
ons volledig te focussen op de activiteiten ten gunste van de jongeren die we
begeleiden.
Vandaag wens ik dan ook, met de hele
ploeg van het “Centre d’Observation et
d’Orientation Suzanne Van Durme” de
Federatie Froidure et haar talrijke schenkers te bedanken voor de immense hulp
die ons toelaat de jongens, die ons zo
nauw aan het hart liggen, blijvend te kunnen ondersteunen.
Roland Rousseaux, voorzitter

EEN BLADZIJDE
IS OMGESLAGEN
Een bladzijde is omgeslagen, er is een
tijd van komen en gaan!
Op het einde van mijn professionele
loopbaan bij het Rode Kruis had ik zin in
vrijwilligerswerk om het overschot aan
vrije tijd in te vullen. Zonder te moeten
zoeken of solliciteren kwam er al gauw
een kans op me af.
Een zoekertje in de krant “Dimanche”
naar iemand met mijn vaardigheden leidde me naar de Federatie Froidure. Na
een aangenaam en constructief gesprek
met de voorzitter Paul van der Straten
Waillet was ik onmiddellijk overtuigd en
heb ik deze aanbieding aangenomen.
Ik heb toen de omvang van de federatie ontdekt: de vele instellingen verdeeld
over het hele land, de toegewijde directeurs en niet te vergeten de talloze
opvoeders, steeds paraat en wakend
over het welzijn van de kinderen en de
jongeren. Alles was nieuw voor mij en
mijn collega's hebben me schitterend geholpen om mijn taken onder de knie te
krijgen, zoals de organisatie van de tombola, de opmaak van het driemaandelijks
tijdschrift Info Froidure, of de aanvragen
voor collectes in de parochies.
Voor deze laatste taak heb ik veel hulp
gekregen van de heer Goossens die met
veel enthousiasme en welwillendheid de

parochiepriesters om hun medewerking
vroeg. Ik wil hem hierbij dan ook bedanken voor zijn waardevolle hulp en onze
warme samenwerking.
De maandelijkse bijeenkomsten met de
voorzitter, de afgevaardigd beheerder en
mijn andere collega's heb ik zeer gewaardeerd en hebben me gemotiveerd. Het
waren steeds weer krachtige momenten
van aanmoediging en afstemming van de
taken. Deze functie heeft me veel blijdschap gebracht tijdens de uitnodigingen
en ontmoetingen met de verschillende
instellingen. Het gaf me de gelegenheid
om een meer persoonlijk contact te hebben dan alleen maar per telefoon, en om
de dagelijkse werking van de instellingen
te waarderen. Nu ik de Federatie verlaat,
denk ik met veel enthousiasme terug aan
de diverse vormingen die ik heb mogen
organiseren en ik heb bijzonder goede
herinneringen aan de jaarlijkse uitstap
met onze kinderen naar diverse attractieparken. Ik wil dan ook eindigen met
iedereen die ik persoonlijk heb mogen
ontmoeten en met wie ik gedurende zeven jaar heb mogen samenwerken persoonlijk te bedanken.
Goed reis aan de Federatie Froidure !
Chantal Madry
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18 JAAR BIJ DE FEDERATIE
ABBÉ FROIDURE
Door bemiddeling van Paul Van Reeth zaliger, die toen voorzitter was van de Petits
Sapins d'Uccle en waar ik ook afgevaardigd
bestuurder was, ontmoette ik begin 2001
de voorzitter van de Federatie Froidure
Paul van der Straten Waillet. Hij stelde mij
voor om de taak van afgevaardigd bestuurder van de Federatie op mij te nemen daar
kolonel Moreau in die functie wou stoppen.

Ik aanvaardde dus het voorstel zonder aarzelen en stelde onmiddellijk vast dat het
heel aangenaam was om met Paul samen
te werken. De vele jaren samenwerking
zouden dat bevestigen.

Ik kende natuurlijk de Federatie Froidure
daar de vzw Les Petits Sapins er lid van
was. Die vzw werd in 1961 opgericht door
Abbé Froidure. Dat gebeurde nog voor de
eerste wet op de Bijzondere Jeugdbijstand
tot stand kwam in 1965. Daar ik altijd in
Brussel gewoond heb, kende ik overigens
de reputatie en de verwezenlijkingen van
Abbé Froidure sedert vele jaren, waaronder uiteraard Les Petits Sapins d'Uccle en
natuurlijk Spullenhulp.

1° concrete steun verlenen aan de voorzieningen om het welzijn te verbeteren van de
kinderen en jongeren die zij opvangen, op
de eerste plaats natuurlijk financieel maar
ook door doelgerichte hulp.

De voorgestelde taak leek mij interessant.
Daardoor kon ik de werking van veel andere voorzieningen, die zich inzetten voor
jongeren en kinderen in moeilijkheden, le-

Wenst U een gift te doen,
gebruik of vind alle gegevens op
onderstaand overschrijvingsformulier,
giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.

Wij waren het eens over de essentiële
doelstellingen:

Natuurlijk met de nodige bekommernis om
de activiteiten van de Federatie blijvend in
stand te houden.
ren kennen en begrijpen. Daarbij bood de
Federatie het voordeel dat zij actief was op
nationaal niveau, waardoor ik contacten
kon onderhouden in de 3 regio's van het
land en in de 2 landstalen.

Wenst U de Federatie Froidure te steunen
ter gelegenheid van een feest,
bv een verjaardagsfeest, huwelijksverjaardag
of communiefeest, contacteer ons op
froidure@skynet.be of op 02/771.08.10
(ma / di / woe 9,00-12,30u)

2° de herinnering aan Abbé Froidure levendig houden. Hij overleed in 1971. Zijn inzet
voor jongeren en kinderen die slachtoffer
waren van sociale mistoestanden, was zeer
belangrijk.

Uw gift of schenking zal ons toelaten onze
aangesloten verenigingen de nodige
middelen te bieden om onze kinderen nog
beter op te vangen en te begeleiden.
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Maar 50 jaar na zijn dood dreigt die herinnering te verdwijnen.
Van bij het begin voelde ik aan dat het
beheer bestond uit een regelmatige taak,
eigen aan een organisatie die fondsen verwerft via giften en legaten en die fondsen
aanwendt op selectieve basis voor projecten die door de verschillende voorzieningen voorgesteld worden.
Deze ervaring bleek heel nuttig te zijn toen
bij één of andere gelegenheid het nodig
was om een voorziening die met financiële
of andere problemen geconfronteerd werd,
te helpen om oplossingen en/of bedrijfsmethodes te zoeken en te vinden om haar de
kans te bieden het roer om te gooien.
De grootste voldoening van mijn taak
kwam echter van de ontmoetingen en van
de tijd die ik doorbracht buiten het gewone
beheerswerk.
Ik denk eerst en vooral aan de vele heel
verrijkende contacten met de directies en
met de opvoeders en opvoedsters van
de aangesloten voorzieningen. Zo dikwijls
stelde ik vast hoe gepassioneerd zij waren
door hun beroep, dat heel vaak ook hun
roeping was.
Ik denk ook terug aan meer uitzonderlijke
ervaringen.
Zo was het bezoek aan het kamp van Esterwegen waar Abbé Froidure na zijn aanhouding in 1942 verbleef heel indrukwekkend:
het blijft diep in mijn herinnering gegrift.
Een ander heel emotioneel moment beleefde ik naar aanleiding van een legaat
van een weduwe zonder kinderen die haar
appartement met inboedel nagelaten had
aan de Federatie Froidure.

Ik kwam dat appartement binnen, volledig
ingericht met meubelen, voorwerpen en
souvenirs die de leefomgeving vormden
van de laatste levensjaren van deze vrouw.
Ik werd geconfronteerd met een heel speciale ervaring, én vreemd én ontroerend, om
binnen te komen in de intimiteit van deze
vrouw die ik nooit gekend had. Al deze voorwerpen, die zij nagelaten had, behandelen
met respect en aandacht was een dwingende noodzaak die ruimschoots het financieel
belang van de Federatie overschreed.
Een andere heel bijzondere periode was
de behandeling van een legaat geschonken aan de Petits Sapins des Ardennes.
Deze voorziening in Spa die opgericht
werd door Abbé Froidure was aangesloten
was bij de Federatie Froidure maar had in
de jaren 80 haar deuren gesloten. Er was
veel creativiteit nodig om met de hulp van
de ex-voorzitter van die vzw, te bekomen
dat dit legaat uiteindelijk toekwam aan de
Federatie Froidure. Dat was onbetwistbaar
het meest in overeenstemming met de wil
van de overleden vrouw.
In 2007 had een tamelijk belangrijk legaat
onverwachte gevolgen. Een erflater wenste
dat zijn goederen ten goede kwamen aan
een aangesloten voorziening in de streek
van Gent waar hij verbleef. Helaas was er
op dat moment geen enkele van de bij
ons aangesloten voorzieningen gelegen in
Gent. Dus gingen we in die streek op zoek
naar een instelling waarvan de doelstellingen en activiteiten konden overeenkomen
met de hoofddoelstelling van de Federatie,
met name de steun aan kinderen in nood.
Door tussenkomst van een lid van onze
raad van bestuur hebben wij dan kennis
gemaakt met de vzw Habbekrats die steun
verleende aan jongeren in Gent en in 3 andere steden in Oost-Vlaanderen.

Vandaag, iets meer dan 10 jaar later, is gebleken dat de keuze voor Habbekrats als
nieuwe aangesloten voorziening, een uitstekende sociale investering was van de
Federatie Froidure. Habbekrats is nu actief
in 11 steden in Vlaanderen en ook in Brussel.
En dat onder andere dankzij het oorspronkelijke legaat en de regelmatige steun die
we aan Habbekrats gegeven hebben sinds
de start.
Kortom het waren boeiende jaren. Ik wou
hier baron Paul van der Straten Waillet bedanken voor zijn onwankelbare steun samen met mevrouw Van de Wiele, de heer
Jacques Simon en mevrouw Madry voor
hun toewijding aan onze vzw.
Na 18 jaar lijkt het mij normaal de ploeg te
wijzigen met nieuwe mensen die onvermijdelijk ook nieuwe ideeën zullen aanbrengen. Zo heeft Paul van der Straten plaats
gemaakt voor Jos Linkens als voorzitter. Ik
heb nu mijn taak doorgegeven aan Johan
Christiaens als secretaris-generaal.
Maar ik verlaat de wereld van kinderen in
nood niet helemaal want ik ben nog voorzitter van de vzw Les Petits Sapins d'Uccle
en als zodanig blijf ik ook bestuurder van
de Federatie Froidure .
Ik wens de nieuwe voorzitter en de nieuwe secretaris-generaal alle creativiteit, dynamisme en inzicht die nodig zijn om in de
komende jaren de ontwikkeling van de Federatie Froidure te verzekeren.
Jacques Sonneville
Afgevaardigd bestuurder van de
Federatie van 2001 tot 2019
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Dit nummer wordt u gratis aangeboden.
Wij rekenen op uw vrijgevigheid om
onze actie te steunen.
Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.
Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de
Fondsenwerving, verzekeren wij u transparante
rekeningen en toegang tot informatie.
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