
(PR10/16)

I 16
VRIJDAG 14 MEI 2021 
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Sinds dit seizoen speelt Ibrahima bij KVO

via het succesvolle onderwijstraject Edu-

Foot. Hij volgt middelbare les bij Athena,

krijgt extra uren sport en voetbal, en ver-

blijft op het Internaat aan Zee in Oostende.

Zijn voetbaltalent werd door de Oostendse
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“Naast menselijk drama, is hij ook al de rest kwijt”

Bij een woningbrand in Laken bij Brussel kwamen vorige week de

twee jongere broertjes van KVO’s U15-speler Ibrahima Baldé om het

leven. Los van het menselijke drama zijn ook alle spullen van het

gezin in rook opgegaan. Voetbalclub KV Oostende neemt nu ver-

schillende initiatieven om de jongen en z’n familie te helpen.

DOOR TIMMY VAN ASSCHE

“Eindelijk maak ik mijn droom waar.” David

Vander Maelen (48) vertrekt vandaag vanuit

Saint-Jean-Pied-De-Port, aan de voet van de

Pyreneeën, te voet naar Santiago de Com-

postella, een tocht van 780 kilometer. Meer

dan een maand lang laat hij zijn vrouw en

vier kinderen achter. De opbrengst gaat naar

drie goede doelen.

Met zijn eigen organisatie Hiking 4 Children

zamelt David financiële middelen in voor er-

kende organisaties die zich engageren voor

het welzijn van kinderen. “Ik laat bewust

mijn gezin, bezittingen en mijn veilige thuis-

haven achter”, klinkt het. “Ik wil me veertig

dagen lang eens in de schoenen van de

vluchtelingen plaatsen.” De opbrengst van

zijn pelgrimstocht gaat naar drie goede doe-

len: vzw De Katrol Oostende, vzw Arcade en

het Tibetaanse Cultureel Centrum. Momen-

teel staat de teller op 21.674 euro, maar Da-

vid hoopt nog veel meer in te zamelen. (JRO)

Steunen kan door storting vanaf 5 euro op

BE86 0003 6343 4950 met melding ‘Hi-

king 4 Children’. www.hiking4children.be.

David (48) stapt 
780 kilometer voor
het goede doel

David met echtgenote Mercedes (45) en kinde-
ren Moani (6), Natano (7), Mauro (15) en Noëmi
(17). (foto JRO)

IN DE BLOEMEN

Heidi heeft jarenlang de textielwinkel

Siertex uitgebaat in Torhout. Ze kreeg

het met de paplepel ingegeven want ook

haar moeder Cecile Tailly stond 40 jaar

lang achter de toonbank en vader Valère

deed de markten met textiel. “Eens op

pensioen kwam mijn papa iedere dag

langs om te helpen met raad en daad”,

getuigt Heidi. 

Die zorgzaamheid typeert ook Heidi

want eens haar ouders wat ouder wer-

den, ging ze onvoorwaardelijk voor hen

zorgen, tot de was en de plas toe. Haar

moeder is twee jaar geleden gestorven.

Vader Valère moest even later verhuizen

naar een woonzorgcentrum, Blijvelde in

Kortemark. “Dat was met de start van de

coronacrisis en de lockdown”, zucht

Heidi. “Drie maanden lang heb ik hem

enkel mogen bezoeken van achter een

venster. Na die vreselijke weken moch-

ten we écht op bezoek. Ik wandelde da-

gelijks tot 30.000 stappen, toertjes doen

met papa in de rolstoel. Ik nam soms

zelfs andere bewoners mee.” 

Maar Valère miste Torhout. Sinds enkele

weken woont hij opnieuw in zijn stad, in

wzc Sint-Augustinus. Ook daar is Heidi

niet weg te slaan. “Ik hoor nogal vaak

dat ik ook eens aan mezelf moet denken,

maar ik heb beloofd voor hem te zorgen

tot de laatste snik”, mijmert Heidi. “Ik

zou dit allemaal niet kunnen doen zon-

der mijn gouden echtgenoot Marc Olli-

vier.” En haar dochters Joyce en Jilly, die

ons tipten om Heidi op een bloemetje te

trakteren. “Mijn dochters zijn ook uit

het goede hout gesneden hoor. Toen we

hier thuis ziek waren door corona, heb-

ben ze heel goed voor ons gezorgd.”

(mlt)

Ken jij een vrijwilliger, behulpzame

buur of vriend uit de duizend die een

bloemetje verdient? Laat het ons

weten via mail op bloemetje@kw.be.

Alle vrije tijd van Heidi
gaat naar haar papa

“Als ik mensen kan helpen, dan doe ik dat met alle plezier”, aldus Heidi. (foto mlt)

Een dochter uit de duizend. Zo kan je Heidi Mortier (56) uit

Torhout wel noemen. Al haar vrije tijd gaat naar haar 84-jarige

vader Valère die pal in de coronacrisis moest verhuizen naar

een woonzorgcentrum. “Mijn pa is mijn god”, aldus Heidi.

MENSEN HELPEN MENSEN

_________

“Ik hoor nogal
vaak dat ik ook
eens aan mezelf
moet denken”
_________
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Famiflora zet je graag
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De brand in Laken kostte het leven aan twee broertjes van de U15-speler. (foto Belga)
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scouts in het Brusselse opgemerkt. Vorige

week sloeg echter het noodlot toe, toen in

zijn woonst in Laken brand uitbrak. Kwaad

opzet werd intussen uitgesloten. De gevol-

gen waren evenwel verschrikkelijk. Ibrahi-

ma verloor zijn twee broertjes en zowat al

zijn bezittingen. 

MENSELIJK DRAMA

“Toen we het dramatische nieuws verna-

men, staken we binnen de jeugdwerking

Se’Academy de koppen bij elkaar”, begint

directeur Rik Coucke. “De jongen krijgt

psychologische bijstand vanuit de club en

in z’n internaat in Oostende. Hij is intussen

alweer komen trainen om zo toch een beet-

je z’n gedachten te verzetten.” Zijn trainer

Wesley Deschacht nam intussen al het ini-

tiatief tot een kledij-inzameling. “De dood

van zijn broertjes is een menselijk drama,

maar daarnaast is de jongen ook quasi al

z’n spullen en kledij kwijt”, zegt Deschacht,

die samen met Stijn Lammers Ibrahima co-

acht. “Dat weegt uiteraard niet op tegen

het verlies van z’n broertjes, maar we wil-

len hem en z’n familie toch zoveel mogelijk

helpen met materiële zaken. Ik lanceerde

op Facebook een oproep om kledij binnen

te brengen en daar werd al massaal gehoor

aan gegeven. Na overleg met KVO zal er nu

ook vanuit de club ondersteuning komen.

Ibrahima is een sterke en snelle jongen die

over veel talent beschikt. Hij speelt als 14-

jarige op een hoger niveau dankzij zijn fy-

sieke verschijning en kracht – meer dan

1,80 meter groot en schoenmaat 45. Hij is

geen jongen van veel woorden, maar je

merkt dat deze gebeurtenissen sporen heb-

ben nagelaten.”

OPROEP

“Wij roepen onze fans op om zoveel moge-

lijk kledij binnen te brengen in onze fan-

shop”, vult pers- en communicatieverant-

woordelijke Bram Keirsebilck aan. “Ook

KVO als club zal een duit in het zakje doen.

Zo overhandigen we de jongen sportkledij

en wenden we 500 euro crowdfundingsgeld

aan om te spenderen bij onze partner De-

cathlon. Last but not least krijgt Ibrahima

ook 500 euro kledijkrediet bij partner A-

Mode. We schenken ook nog eetbonnen

voor in de supermarkt. Het zijn pleisters op

de wonde van het grote verdriet, maar als

we hem en zijn familie ook maar een klein

beetje kunnen helpen, zijn we al tevreden.” 

Kledij kan worden binnengebracht in de

KVO-fanshop in de Leopold Van Tyghem-

laan 62 of in het jeugdcomplex op De

Schorre in de Sportparklaan 1. Ibrahima

zelf heeft de maat large en schoenmaat 45. 
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“Naast menselijk drama, is hij ook al de rest kwijt”

Wesley Deschacht, Stijn Lammers, Nils Vanneste en Bram Keirsebilk van KVO zetten een steunactie op voor de 15-jarige speler. (foto Peter Maenhoudt)

_________

“Als we hem en zijn
familie ook maar
een klein beetje
kunnen helpen, zijn
we al tevreden”
_________

De Walhoeve vzw, een organisatie in de

jeugdzorg in Westvleteren, pakt uit met het

experimentele project cAnnect, een out-

doorproject waarbij jongeren trektochten

ondernemen per kano. Om het project ver-

der uit te bouwen, zoeken ze vrijwilligers

om mee te helpen.

Info: www.cannect.be of 0470 10 21 80.

Wie helpt mee?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke

week op zoek naar een baasje voor een

beestje, want niet alle huisdieren vinden

makkelijk een nieuwe thuis. Deze week

gingen we langs bij Marleen Steen. Zij

zoekt een nieuwe thuis voor Micky (11),

een jack russell terriër-kruising die on-

langs zijn baasje verloor. 

Micky had tot eind vorig jaar een mooi

leven bij zijn baasje, de papa van Marleen.

Maar toen de man ziek werd, was er nie-

mand die voor zijn hondje kon zorgen.

Micky bleef dus helemaal alleen in zijn ver-

trouwde huisje in Zarren bij Kortemark wo-

nen. De buurman en Marleen zelf komen

dagelijks trouw op bezoek. “Maar we mer-

ken dat hij toch eenzaam is en zouden hem

zo graag weer in een gezin zien terechtko-

men”, aldus Marleen. Zelf kan ze de zorg

voor het diertje niet op zich nemen en ook

bij een vriendelijke verpleegkundige vond

Micky zijn draai niet. “Hij is dan ook niet

gewend aan drukte. Hij ging nog nooit

wandelen en is het niet gewend om in de

auto te zitten”, legt Marleen uit. “Maar het

is wel een heel lief dier. Van mensen die hij

niet kent, moet hij niet veel hebben. Maar

met een snoepje en wat geduld, kan je zijn

vertrouwen winnen. Hij wordt niet graag

opgepakt, maar geniet wel enorm van aait-

jes op zijn buikje en soezen in zijn mandje

naast de kachel.” Marleen zoekt voor Micky

een rustige, nieuwe thuis, zonder kinderen.

Mensen met veel tijd en vooral veel geduld.

(Annelies Nollet)

Heb jij de tijd en het geduld die nodig

zijn om Micky in huis te nemen? Stuur

dan een bericht naar warm@kw.be.

Micky (11) is eenzaam bestaan beu

Marleen met Micky. (foto AN)

BEESTJE ZOEKT BAASJE
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Welke West-Vlaming kunnen we helpen? Laat het weten aan warm@kw.be of De Krant van West-Vlaanderen, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

WARM WEST-VLAANDEREN


