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Armoedebestrijding moet veel meer
investeren in kinderen
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Gezonde maaltijden op school zijn goed;

Wij weigeren nog langer medeplichtig te zijn aan ons beleid voor personen met handicap

kinderbijslag en schooltoelage optrekken beter

E

en deze week gepubliceerd onderzoek van het PEW
Instituut toont dat het vertrouwen in de Europese Unie
en nationale leiders onder invloed van de crisis snel
wegebt. Hoe om te gaan met deze gevaarlijke situatie?
In zijn state of the Union, uitgesproken in de herfst
van 2011, stelde Europees Commissievoorzitter Manuel
Barroso: “Laat ons onder pro-Europeanen niet ‘ja, maar’ zeggen
tegen Europa, maar gewoon ‘ja’. Je zegt tegen je geliefde toch ook niet
‘ik hou van je, maar’. Je zegt ‘ik hou van jou, en ik steun je onvoorwaardelijk’. Zulke steun hebben we ook nodig om Europa sterker te
maken.” Olli Rehn, de Finse Europees Commissaris van Economische en Monetaire Zaken, zei eerder dit jaar dat de academische kritiek op het Europese beleid “niet nuttig” is. Zulke signalen om vooral
niet te kritisch te zijn over Europa, en waarbij critici snel in populistische hoek worden gezet, hebben we de voorbije jaren vaker gehoord.
Ik zou net het omgekeerde willen stellen: het is een plicht voor
pro-Europeanen om kritisch te zijn tegenover Europa, en Europa
heeft constructieve kritiek nodig om te overleven.
In deze tijden van economische stilstand, torenhoge werkloosheid
in Zuid-Europa, en een algemeen gevoel van onbehagen jegens
Europa, is er nood aan kritische analyses van de ‘fouten’ die in de
Europese politiek gemaakt werden en worden. Dat laat toe dat mensen miserie kunnen toeschrijven aan en frustratie projecteren op een
bepaald beleid, en in verkiezingen eventueel hun onvrede kunnen
uiten via een stem voor partijen die een ander beleid voorstaan. Als
alle pro-Europeanen tegemoetkomen aan de oproep van Barroso en
co. om hun kritieken (tijdelijk) in te slikken, dan riskeren we dat burgers hun aversie gaan richten tegen het Europese systeem zelf, in
plaats van tegen een bepaalde beleidslijn.
Inderdaad, een democratie kan niet zonder een oppositie met de
plicht andere ideeën aan te dragen, noch zonder een regelmatige wisseling van de macht. Europa kent
beide echter maar zeer beperkt.
Een positieve evolutie is dat bij de
Europese verkiezingen van volgend
jaar alle transnationale lijsten een
kandidaat-voorzitter voor de
Europese Commissie zullen voordragen. Hopelijk zijn ze bereid en
krijgen ze de kans om (veel) met
elkaar in debat te gaan over de richting waarin ze Europa willen uitsturen. Behoud van een Europees sociaal model, of eerder richting een zeer
flexibel, Angelsaksisch liberaal
model? Daarmee samenhangend:
nationale verantwoordelijkheid over
economisch en budgettair beleid en
de gevolgen daarvan, of een echt
Europees economisch beleid en grensoverschrijdende solidariteit?
Een ambitieus klimaat- en energiebeleid, zelfs als dat ons op korte termijn competitief benadeelt en we onze import wat duurder moeten
maken om ons daartoe in staat te stellen, of niet?
Eigenlijk zou de kandidaat van de winnende lijst op basis van de
verkiezingsuitslag een regering moeten samenstellen die over een
meerderheid in het Europees Parlement beschikt, zodat er ook een
echte oppositie ontstaat. De EU zou nog meer moeten evolueren in de
richting van andere democratieën, met een echt (tweekamer-,
bestaande uit het huidige Europees Parlement en de Raad van Ministers) parlement dat een uitvoerende macht aanstelt en controleert.
Nationale politici zijn daar lang niet voor te vinden geweest, omdat
ze oordeelden, of pretendeerden, dat Europa toch maar met onbelangrijke zaken bezig was, en zij best zelf onder elkaar Europa konden besturen op basis van hun nationaal verworven democratische
legitimiteit. Die argumenten gelden niet meer. Al zeker twintig jaar,
en nog veel meer sinds de crisis, neemt Europa beslissingen die
rechtstreeks het alledaagse lot van burgers bepalen. Bovendien moeten nationale politici inzien dat zij vandaag gestraft worden voor het
gebrek aan een echte democratie in Europa. Terwijl men vroeger in
het thuisland met de eer ging lopen bij populaire Europese beslissingen terwijl men vervelende maatregelen wel in Europese schoenen
schoof, lijkt het nu omgekeerd te werken. Bij gebrek aan duidelijke,
rekenschap verschuldigde verantwoordelijken op Europees niveau,
richten kiezers hun frustratie op hun nationale leiders. Vraag maar
aan Mario Monti wat het gevolg is van ‘verantwoordelijk’ bestuur als
burgers het gevoel hebben dat het toch niet uitmaakt.
Een democratisch Europa kan niet zonder een oppositie die vraagt
om een ander Europa. En een ander Europa zal er niet komen zonder
meer democratie. Tenslotte moeten zij die denken belang te hebben
bij de status quo realiseren dat een ‘welwillende technocratie’ echt
tegen haar limieten aan het lopen is.
Barroso en Rehn hebben onlangs al toegegeven dat het besparingsbeleid op haar beperkingen aan het stoten is. Hoog tijd dat we
ook erkennen dat zij die van Europa houden kritiek en meer democratie moeten omarmen.
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pgroeien in armoede heeft
nefaste gevolgen voor de
ontwikkeling van kinderen.
En hoe jonger het kind, hoe
hardnekkiger de gevolgen.
Kinderen die opgroeien in
armoede hebben al van voor de geboorte
een lagere levensverwachting. Ze zijn over
het algemeen ongezonder, hebben slechtere
eetgewoontes en zijn zwaarlijviger dan
andere kinderen. Dat leidt niet alleen tot
stigmatisering en isolatie, maar is ook
nefast voor hun zelfbeeld, zo leert recent
onderzoek van de VUB (DM 16/05). Ze zetten minder goede schoolprestaties neer en
maken meer kans op vroegtijdige schooluitval. Hun ouders zijn minder goed in staat
om hen te helpen bij hun schooltraject (niet
alleen financieel maar ook inhoudelijk) en
vaak groeien ze ook nog eens op in buurten
die al deze problemen cumuleren. Op langere termijn groeien deze kinderen op tot
volwassenen die minder goed in staat zijn
om deel uit te maken van onze kennissamenleving en worden ze meer dan anderen
afhankelijk van uitkeringen. Het ultieme
failliet is dan dat deze arme kinderen later
zelf arme ouders worden.

Overlevingsstrategie
Wie denkt dat armoede in ons land geen
‘echte’ armoede is, mag gauw wat anders
denken. De armoedegrens bedraagt op het
moment van schrijven 1.000 euro per
maand voor een alleenstaande of 1.600 euro
voor een alleenstaande ouder met twee
jonge kinderen. Wie dan woont voor 500
euro (en dat is op de private huurmarkt
vaak nog zeer goedkoop) heeft nog 37 euro
per dag over om voor eten en kleding te zorgen en de school- en elektriciteitsrekening
te betalen. En dan is het stilletjes hopen dat
er geen onverwachte uitgaven of ziektes
opduiken. Sparen? Vergeet het! Armoede is
niet zomaar een laag inkomen hebben; het
is een kwestie van (over)leven in constante
onzekerheid.
Het is dan ook niet te verwonderen dat
bijvoorbeeld goedkope maar ongezonde
voeding een deel van een overlevingsstrategie wordt. Dat is niet zozeer het resultaat
van ouderlijke onwil, maar wel het gevolg
van een wezenskenmerk van onze samenleving: ongelijkheid in middelen, kennis en
kansen wordt van meet af aan doorgegeven
en versterkt, tot de kloof simpelweg te groot
wordt om nog te overbruggen en om op
eigen kracht uit de armoede te geraken.
Het goede nieuws is dat we dit mecha-
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Om de twee weken geeft een lid van de Vrijdaggroep zijn
persoonlijke mening over de actualiteit. Vandaag: Ferdi De Ville
over het de nood aan een Europese oppositie. De Vrijdaggroep
bestaat uit jonge Belgische talenten (25-35 jaar) die zich voor de
verbetering van onze samenleving willen inzetten.

OPINIE • 19

DE MORGEN • vrijdag 17 mei 2013

● Scholen kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanleren van gezond eten.
nisme kunnen doorbreken. Er is intussen
voldoende wetenschappelijke evidentie dat
opvoedingsondersteuning en preventieve
gezondheidszorg de vroege ongelijkheid
voor een stuk ongedaan kunnen maken.
Daarbij hebben kleinschalige initiatieven,
lokale overheden maar ook scholen een
belangrijke rol te spelen, bijvoorbeeld om
mensen aan te leren gezond te koken of om
op school gezonde maaltijden aan te bieden. Maar dat zijn slechts druppels op een
hete plaat als er niets verandert aan de
ongelijkheid die eraan ten grondslag ligt.

Musical of kinderbijslag?
Daarom moeten we als samenleving veel
meer investeren in kinderen. We weten dat
kinderopvang van goede (!) kwaliteit een
enorm potentieel heeft om de ontwikkeling
van kinderen die in armoede opgroeien
positief te beïnvloeden, waardoor hun
latere kansen in het onderwijs en op de

Gezond leren
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arbeidsmarkt toenemen. Het laat ouders
ook toe te gaan werken en zo het gezinsinkomen te verhogen. We weten ook dat voldoende inkomensbescherming van gezinnen met kinderen cruciaal is om de
kinderarmoede te verminderen, zeker als
de ouders niet voldoende aan het werk
(kunnen) zijn. Sterker nog: in landen waar
de inkomensongelijkheid beperkt is, hebben kinderen meer kans om aan hun ‘achtergrond’ te ontsnappen. De sociale mobiliteit is er groter en de kloof die ze moeten
overbruggen is er kleiner.
Een effectief kinderarmoedebeleid is dus
niet utopisch, maar zal onvermijdelijk
structurele en forse investeringen vergen.
Geen kortdurende projectsubsidiëring,
maar een volgehouden budgettaire inspanning die een regeerperiode ver overschrijdt.
Daarbij zijn politieke keuzes noodzakelijk.
Investeren we in een kindpremie waarvan
het nut door zowat iedereen in twijfel wordt
getrokken of gebruiken we dat geld om de
kinderopvang te versterken? Kiezen we
ervoor om 60 miljoen euro te spenderen
aan op- en afritten voor een beleveniscentrum ten bate van een projectontwikkelaar
of gebruiken we dat geld om de doelmatigheid van de kinderbijslagen te vergroten?
En subsidiëren we musicals of voorzien we
voldoende budget voor de volledige toekenning van de schooltoelage?
Politiek is een constante strijd om
schaarse middelen en daarbij moeten keuzes worden gemaakt. Als het de overheden
in dit land menens is met de strijd tegen kinderarmoede dan zullen ze langetermijnengagementen moeten aangaan op vlak van
dienstverlening, inkomensbescherming en
tewerkstelling, liefst in goede samenwerking met elkaar. Met het oog op alweer een
verkiezingsjaar in 2014 zal dat ongetwijfeld
veel politieke moed vergen. Vraag is: welke
partij heeft die moed?

U

hoorde de toekomstmuziek
van de Vlaamse regering, die
deze week een akkoord
bereikte over een nieuw beleid
voor personen met een handicap (DM 16/5). Maar wij brengen een stuk realiteit van vandaag.
Wij weigeren nog langer medeplichtig te
zijn aan een onrechtvaardig beleid en stappen
uit de Regionale Prioriteitencommissie OostVlaanderen.
Wij zijn personen met een handicap of
familieleden die in die prioriteitencommissie zetelen, samen met vertegenwoordigers
van voorzieningen (tehuizen, dagcentra),
verwijzers (mutualiteiten) en het VAPH
(Vlaams Agentschap voor personen met een
Handicap). De opdracht van deze provinciale commissies is een selectie te maken uit
honderden dossiers van personen met een
handicap die een dringende vraag hebben
voor ondersteuning of zorg. De middelen die
de overheid ter beschikking stelt zijn
schaars, dus is de commissie verplicht uit
zovele schrijnende situaties de allerschrijnendste te halen. Die personen krijgen dan
een prioritaire status en dus een persoonlijke-assistentiebudget of een grotere kans
om ondersteund te worden door een voorziening.

De overheid heeft de prioriteitencommissies ingevoerd om de schaarse middelen
transparanter en rechtvaardiger toe te wijzen.
Er wordt in het vooruitzicht gesteld dat
tegen 2020 aan de hoogste zorgnoden tegemoet zal worden gekomen. We stellen vast
dat de hoeveelheid en de schrijnendheid van
de vragen niet afneemt, integendeel. Het doel
zal met deze inspanningen (ongeveer 30 miljoen uitbreiding per jaar) niet bereikt worden.
Een zorg- of ondersteuningsgarantie van
ieder persoon met een handicap die daar
recht op heeft, al helemaal niet.
Door de commissies wordt de schaarste
geïnstitutionaliseerd (d.w.z. wordt als systeem
ingebouwd en verankerd), geld en energie
gaan naar de verdeling en niet de bestrijding
van de schaarste, waardoor alle actoren
gewend raken aan het ontbreken van ondersteuning of zorg en de schaarste niet of nauwelijks wordt aangeklaagd.
We leven nochtans in een welvarende
maatschappij waarin – ondanks berichten
over economische crisis – overvloedig middelen aanwezig zijn.

Transparanter?
Er zijn wel criteria voor de toewijzing van een
prioritaire status, maar geen objectiviteit en
geen consequentie in de beoordeling ervan: er
zijn verschillen tussen provincies en zelfs tussen de commissiekamers in Oost-Vlaanderen.
Wie de prioritaire status voor een plaats in
een voorziening krijgt is helemaal niet zeker
dat die ondersteuning of zorg er inderdaad
(snel) komt: het aanbod is te beperkt en onvoldoende aangepast aan de noden. Een jaar

moeten wachten is geen uitzondering. Wie de
status niet krijgt verdwijnt in de anonimiteit:
de meesten wachten al jaren op hun
gevraagde zorg of ondersteuning.
De beperktheid van de middelen bepaalt de
dringendheid en schrijnendheid, niet de nood
van de persoon. Wat gisteren schrijnend werd
bevonden is dat vandaag niet meer als het
voorziene budget op is.
De persoon met een handicap kan niet zelf
zijn aanvraag indienen. Dat doet een contactpersoon. Een handtekening wordt zelfs niet
gevraagd zodat contactpersonen vaak niet de
moeite doen hun cliënten te informeren.
De aanvrager wordt niet gehoord (die
mogelijkheid bestaat in Oost-Vlaanderen
alleen bij een herziening): zulke ingrijpende
beslissingen worden genomen op basis van
een geschreven rapport.
Aan de aanvrager (via de contactpersoon)
wordt de beslissing van de commissie niet
gemotiveerd: hij of zij weet helemaal niet
waarom de aanvraag geweigerd of goedgekeurd werd.
Kunt u zich voorstellen dat u bijvoorbeeld
uw belastingsaangifte niet hoeft te ondertekenen en dat de dienst uw aangifte kan weigeren
zonder enige uitleg?
De hele zorgregie is totaal in strijd met de
bepalingen van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap, dat ook
België heeft ondertekend. Lees artikel 19: “De
staat erkent het gelijke recht van alle personen met een handicap om in de maatschappij
te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden
als anderen en neemt doeltreffende en passende maatregelen om het personen met een
handicap gemakkelijker te maken dit recht

Het
selectiesysteem
is een immoreel
instrument:
personen met
een handicap
ﬁgureren als
concurrenten
(welk dossier is
het schrijnendst?)
en het tekort aan
budget maakt
onze
maatschappelijke
plicht tot bijstand
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onmogelijk

Afwijzingen
Zou u de volgende aanvragen afwijzen?
● Een hoogbejaarde vrouw die alleen instaat
voor de zorg van haar inwonende dochter en
kleinkind, beiden met een verstandelijke
beperking, vraagt voor hen ondersteuning.
● Een vrouw met een handicap, al tien jaar in
de psychiatrie, vraagt beschermd wonen
omdat ze geen psychiatrisch probleem heeft
maar nergens anders terecht kan.
● Een man met een niet-aangeboren hersenletsel die onterecht in de psychiatrie is beland,
vraagt een tehuis.
● Een jongvolwassene is uit een internaat
voor jongeren met een handicap gestapt
omdat ze zich bij de minderjarigen niet thuis
voelt en zelfstandiger wil gaan leven. Zij
vraagt een persoonlijke-assistentiebudget
(dat nota bene minder kost dan een internaatsplaats).
● Een vrouw, rolstoelafhankelijk, met twee
jonge kinderen en een partner die fulltime
werkt, vraagt een beperkt persoonlijke-assistentiebudget.
De commissie vond deze situaties niet dringend of schrijnend. Dit zijn maar enkele voorbeelden van afgewezen aanvragen, zonder
vermelding van verzwarende omstandigheden.

● De beperktheid van de middelen bepaalt de schrijnendheid, niet de nood van de persoon.

© Hollandse Hoogte

ten volle te genieten en volledig deel uit te
maken van, en te participeren in de maatschappij.” Doet de staat zijn plicht in de aangehaalde voorbeelden?
Het selectiesysteem is een immoreel
instrument: personen met een handicap figureren als concurrenten (welk dossier is het
schrijnendst?) en het tekort aan budget maakt
onze maatschappelijke plicht tot bijstand in
nood onmogelijk.
Ethisch gezien is het lidmaatschap van die
commissie onhoudbaar: niemand kan in eer
en geweten dringende en schrijnende vragen
afwijzen. Mensen uit voorzieningen en verwijzers worstelen ook met dit probleem, maar
zetelen er beroepshalve in en kunnen dus niet
anders dan hun geweten aan de kant schuiven. In de reglementen van de commissie
wordt absolute trouw aan het systeem geëist:
kritiek wordt niet geduld.
Daar en in allerlei overleg-, advies- en
beleidsorganen zijn de vertegenwoordigers
van de personen over wie het gaat (de personen met een handicap) steeds in de minderheid. Meestal fungeren wij als excuustruus.
Onze stem om een status wel toe te kennen
maakt zelden het verschil.
Voortdurend wordt de zorgregie bijgestuurd en bijgeschaafd om toch maar te proberen het systeem draaiende te houden en
aanvaardbaar te laten overkomen, maar deze
kleine ingrepen veranderen niets aan de
grond van de zaak.

Geen oplossing
De conceptnota van minister Vandeurzen die
een basisuitkering voor iedereen en persoonsvolgende financiering belooft, legt bloot dat
het vandaag grondig mis gaat. Dat groepen
die afhankelijk zijn van het geld van de overheid zoals voorzieningen en budgethoudersverenigingen de voorstellen (voorzichtig)
positief onthalen maar belangenverenigingen
van personen met een handicap juist niet, zegt
veel. In elk geval gaat het om een idee voor de
toekomst, voor een volgende regering. Daar
hebben we vandaag niets aan. Wij moeten
durven zeggen dat een grotere solidariteit van
onze samenleving en dus meer gemeenschapsgeld nu nodig zijn om personen met
een handicap een volwaardig bestaan te
garanderen waarop zij net zoals iedereen
recht hebben.
Uit naïviteit hoopten wij in de commissie
het verschil te kunnen maken, meer ondersteuning of zorg te garanderen voor personen
met een handicap. Het systeem maakt dit
onmogelijk. De selectie van de allerschrijnendsten zal blijven bestaan als wij ze niet
categoriek afwijzen, publiekelijk aanklagen
en bestrijden. Uit gewetensnood en als protest
tegen dit crisisbeleid willen wij niet langer
gedwongen worden om de ene dringende en
schrijnende vraag van een lotgenoot te valoriseren en de andere te ontkennen.
Wij slaken een luide alarmkreet naar de
overheid en onze samenleving: stop dit
onrecht, maak meer middelen vrij.

Lezersbrieven
Reageren?
lezers@demorgen.be

Arm maar gezond
Dat de scholingsgraad de aanleiding zou zijn om kinderen met
een zakje chips naar school te
sturen, is kort door de bocht.
Mijn moeder én grootmoeder
waren laaggeschoold maar wisten dat een goed ontbijt de start
moest zijn van elke dag. Veel geld
was er in die generaties zeker niet
maar wel vlijt en verantwoordelijkheidszin.
Het kost echter meer moeite
om een goed ontbijt op tafel te
zetten en een boterhammendoosje te vullen met een lekkere
en gezonde lunch dan je kind
geld te geven voor een smos of

een zakje frieten. De school kun
je niets verwijten, daar wordt met
alle mogelijke middelen de strijd
aangegaan tegen de snelle calorierijke hap. Maar de ouders verantwoordelijk stellen voor hun
kroost is niet modern en zeker
niet links genoeg. De fout doorspelen naar de politiek, die nalaat
de nodige maatregelen te treffen
en de maatschappij die
bepaalde mensen zou discrimineren, is een trend geworden.
Als je in staat bent om de
enquête van Dieter Vandebroeck
te begrijpen en juist in te vullen,
kun je ook de eenvoudigste principes van een gezond dieet bevatten. Maar dan moet je ’s morgens

vroeger op en kan je niet zo lang
voor tv of voor de computer blijven zitten.
Lucienne Colpaert,
Dendermonde

Arm maar
gezond (2)
Laaggeschoolden zijn dikker,
kleiner en vinden zichzelf lelijker. (DM 16/5) Hoe ongelijker de
welvaartsverdeling in een land,
hoe lager de gemiddelde scholing, zo blijkt ook. The Spirit
Level (Wilkinson-Picket 2009),
een bijzonder relevant boek ter-

zake, wijst op nog heel wat
andere nefaste gevolgen van
sociale ongelijkheid. Toch wordt
er vanuit Europa vooral aangedrongen op strenge besparingen,
die vooral de zwakkeren in de
samenleving treffen en zo de
kloof tussen arm en rijk nog groter maken. Ook in de VS zijn het
de armsten die het hardst werden getroffen door de crisis, want
daar is de sociale bescherming
bijna onbestaande. Intussen kan
het feestje in Wall Street niet stuk.
Blijkbaar is er wereldwijd geen
politieke wil om de strijd tegen
sociale ongelijkheid aan te gaan.
Francis Wildemeersch, Gent

Westers denken
als dogma? (1)

Beste mijnheer De Vos, dat mensen te weinig naar elkaar luisteren
zoals u schrijft in uw lezersbrief
(Westers denken is dogma geworden, DM 16/5), daar kan ik het met
u eens zijn. Maar als respect
opbrengen voor diversiteit en een
veranderende samenleving betekent dat ik het eens moet zijn met
standpunten die diametraal
ingaan tegen principes waar
decennia lang voor gevochten is
(en nog steeds niet volledig zijn
gerealiseerd), dan bedank ik feestelijk voor uw vorm van diversiteit.
En zeker bekamp ik dan de over-

tuiging dat men met respect moet
kijken naar mensen die hun religieuze overtuiging plaatsen boven
burgerlijke wetten. Ik heb het
recht om ervoor te zorgen dat dergelijke meningen geen plaats krijgen in een maatschappelijk aanvaard discours en dat publieke
instanties dergelijke ‘meningen’
actief bekampen. Maakt dat van
mij in uw ogen een bange, blanke
man, dan is dat maar zo.
U verwijst, terecht, naar voortdurende openlijke en verdoken
discriminatie op velerlei vlak. U zal
me steeds aan uw zijde vinden om
dat te bekampen. Maar sta mij toe,
als homo, om supergevoelig te zijn
aan pogingen om een discours van

discriminatie op basis van gender
of seksuele voorkeur langs de achterdeur weer te introduceren. Of
Verlichtingsfilosofen zich al dan
niet omdraaien in hun graf is een
stelling die ik graag voor uw rekening laat.
Pablo Fernandez Alonso,
Sint-Jans-Molenbeek

Westers denken
als dogma? (2)
Fatih De Vos heeft de verkeerde
denkrichting gekozen om de westerse aanval op de islam in vraag te
stellen: de Verlichting.

Verlichtingsfilosofen waren niet
bijzonder gelovig. In het beste
geval waren ze, zoals Voltaire, deïsten (gelovend in een vaag soort
god, die zich van zijn schepping
niets aantrok), in het ergste geval
zuiver atheïst. David Hume was zo
atheïstisch als het maar kon, maar
durfde het niet goed zeggen.
Voltaire wel. Hij viel de godsdienst
aan waar mogelijk. En Baron
d’Holbach was een van de meest
materialistische atheïsten die je
kunt indenken. Zelfs Lessing, theoloog en zoon van een dominee,
was een deïst, al preekte hij voor
tolerantie tusen de godsdiensten.
Bert Herregods, Gent

