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‘Erfenis van onze stichter
Glorieux is verzekerd’
Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes delen hun huis
met andere religieuzen en leken op gevorderde leeftijd
Christof BOUWERAERTS
Religieuze
congregaties
in
Vlaanderen krijgen tegenwoordig te maken met een almaar
voortschrijdende vergrijzing van
hun populatie. Grijs is wel wijs,
maar wat doe je als gemeenschap
op de dag waarop meer dan de
helft van je leden zorgbehoevend is geworden en ook de andere helft niet meer behoort tot
de jongste generaties?
Ook de broeders van OnzeLieve-Vrouw van Lourdes uit
Oostakker krijgen ermee te maken. „Sinds 2012 daalde ons aantal snel”, zegt broeder Jozef De
Block. „Daardoor beseften we dat
we uiteindelijk allemaal hulpbehoevend zouden worden. We
wilden echter voorkomen dat we
zouden worden verspreid over
diverse woon-zorgcentra en dat
ons gemeenschapsleven daardoor zou verdampen.”
Het Broederhuis aan de SintJozefstraat in Oostakker, waar

de congregatie zich 130 jaar geleden vestigde om een school uit
te bouwen, is ook het laatste in
het Belgische district. „De voorbije dertig jaar groeide het almaar meer uit tot een rusthuis
voor oude medebroeders”, zegt
broeder Jozef. „We beschikken
hier dan ook over de nodige infrastructuur. Plotseling kwam
het huis echter voor de helft leeg
te staan. En dat in een tijd waarin
zo veel nood is aan opvang.”
Op zoek naar een geschikte oplossing richten de broeders en
CM Midden-Vlaanderen in 2015
samen de vzw Zorgcampus Glorieux op. „In die eerste fase besloten we ons huis open te stellen voor andere religieuzen op
leeftijd”, herinnert broeder Etienne Colman zich. „Geen vanzelfsprekende keuze. Zo vroegen
we ons aanvankelijk af of we ook
wel zusters zouden opvangen.”
Enkele kleine gemeenschappen die net op zoek zijn naar een

nieuw onderkomen gaan op het
aanbod in. Nog wat later doen
de broeders een volgende stap
en nemen de eerste leken hun intrek in het Broederhuis.
De zorgsector ondergaat vandaag heel wat ontwikkelingen
en al gauw beseffen de broeders
dat ze hun project maar beter inbedden in de structuur van een
gevestigd woon-zorgcentrum.
Die nieuwe partner vinden ze
in vzw Woon- en Zorgcentra De
Foyer, dat de woon-zorgcentra
Weverbos in Gentbrugge, De Zilvermolen in Zwijnaarde en, vanaf december 2017, het nieuwe Zilversterre in Gent omvat.
„Ook voor ons is dit een behoorlijk nieuw, want uniek project”,
zegt Ronald De Buck, afgevaardigd bestuurder van De Foyer.
„Het sluit echter prima aan bij
onze visie op ouderenzorg, waarin betrokkenheid bij de gemeenschap centraal staat. Bovendien
stellen we vast dat bij het ouder
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Broeder Etienne: „We kozen niet voor een aparte vleugel, maar
delen het leven met de andere bewoners.” © Els Caboor
worden religieuze vragen vaak
opnieuw komen bovendrijven.
Voor mensen die daarmee bezig
zijn, is het Broederhuis natuurlijk een uitstekende context.”
„We kozen er bewust niet voor
om met onze gemeenschap een
aparte vleugel te betrekken”, vervolgt broeder Etienne. „We delen ons leven echt met de nieuwe
bewoners. We eten samen en gebruiken dezelfde ontspanningsruimte. Iedereen is ook welkom
voor de gebedsmomenten in de
kapel.” „En door de nabijheid
van school en bedevaartsoord zowel als door het feit dat hier be-

hoorlijk wat buitenlandse broeders langskomen, zijn we niet
gescheiden van de rest van de wereld”, vult broeder Jozef aan.
Begin dit jaar droegen de broeders formeel het beheer over
aan vzw De Foyer, die nu instaat voor de zorg van de bewoners van het Broederhuis. „Door
de inbedding in onze vzw kunnen we bewoners die later meer
zorg vereisen snel opnemen in
een van onze andere voorzieningen”, zegt voorzitter Roger Claeys. „Ook de broeders kunnen rekenen op die ondersteuning. We
garanderen hen bovendien dat
ze in het Broederhuis kunnen
blijven tot de laatste overlijdt.”
„Toch was het een heuse stap”,
zegt broeder Jozef. „Generaties
broeders bouwden het onderwijscomplex hiernaast uit en beheerden alles zelf. Het beheer
van de school gaven we al eerder
uit handen. Nu deden we echter hetzelfde met ons eigen huis.
Toch voelen we dat De Foyer onze eigenheid echt respecteert. We
dachten er bovendien grondig
over na en praatten er vaak over
met elkaar. Voor ons is dit een
manier om dienstbaar te zijn, zolang het lukt.”
Op termijn wil De Foyer de
campus Glorieux omvormen tot
een heus woon-zorgcentrum.
„Zo wordt deze site ook in de toekomst gebruikt voor onderwijs
en zorg. Kortom, de overdracht
van de erfenis van onze stichter
Stefaan Modest Glorieux en van
onze congregatie is verzekerd”,
klinkt het bij de broeders.

Zangavond Jokri
vrijdag 24 november

„Ik zou wat meer willen zingen,
maar ik durf niet.” „Wij zingen
wel graag, maar we zingen altijd
hetzelfde.” „Onze Jokri-groep
kan niet zingen en ik krijg het
hen niet aangeleerd.” Op vrijdag
24 november organiseert IJD
Jongerenpastoraal Vlaanderen
van 19.30 tot 22 uur de zangavond Samen (nieuwe liederen) leren
zingen! Je komt toch ook? in de SintPieterskerk in Gent (Sint-Pietersplein). Onder leiding van Werner
Van Acker en een muzikaal ensemble wordt samen gezongen,
nieuwe liederen aangeleerd en
stilgestaan bij hoe je geschikte
liederen uitkiest voor een viering. Deelnemen is gratis, maar
aanmelden is vereist.
Info vindt u op www.kerknet.be/ijd-gent,
of via 09 235 78 48 of ijdgent@ijd.be.
Aanmelden op www.regi.ijd.be.

