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GENT
Jongeren in lastige
situaties krijgen hulp
van lotgenoten
‘Littekens’ heet het nieuwe
platform van Gentenaar Matthieu
Voet (34). Daarop staan verhalen
van mensen die het erg lastig
hebben gehad als jongere maar
erdoor zijn gekomen. Dit om
jongeren die het vandaag nog
lastig hebben te inspireren om
samen met Matthieu hulp, een
opleiding of werk te zoeken.
«Mijn jeugd was ook niet bepaald
zorgeloos. Ik heb aan den lijve
ondervonden dat je op het juiste
moment mensen moet tegenkomen die in je geloven, anders kan
het behoorlijk en voor lange tijd
fout lopen.» Matthieu Voet kwam
hij al heel wat jongeren tegen waar
hij zichzelf in herkende. Om hen en
heel veel andere jongeren in een
gelijkaardige situatie te helpen,
heeft hij Littekens opgericht.
Via dat platform deelt hij verhalen
van mensen die na een zware
tegenslag in de miserie terechtkwamen. Zoals Denis die op zijn
zeventiende zijn onderbeen verloor
in een verkeersongeluk. Zo hoopt
Matthieu om lotgenoten te
inspireren. Om de klik te maken om
hun eigen leven in handen te
namen, en om samen met de
Gentenaar op zoek te gaan naar
hulp, een opleiding of werk. «We
werken samen met JobRoad om
een geschikte werkgever te vinden.
»Een job is een goede manier om je
eigenwaarde en structuur terug te
vinden, en om nieuwe mensen te
leren kennen die je op een frisse manier naar de wereld leren kijken.
Heel wat bedrijven die in die
aanpak geloven hebben ook al
ingetekend.”
Info: https://littekens.org/ (JDHG)

GENT
Inbreker op
heterdaad betrapt

De Gentse politie heeft in de nacht
van zondag op maandag een
inbreker op heterdaad betrapt op
de Dendermondsesteenweg, aan
het station Gent-Dampoort. De
man werd intussen gearresteerd.
De melding kwam binnen bij de
politie omstreeks 4.15 uur. De
ploegen snelden meteen ter
plaatse en sloten de omgeving af,
waaronder het kruispunt met
Nieuwhof. De verdachte, die had
ingebroken in een woning op de
Dendermondsesteenweg, kon al
snel geïdentificeerd worden. «Hij
werd meteen gearresteerd»,
bevestigt Matto Langeraert,
woordvoerder van de Gentse
politie. (DVEG)
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KANKERPATIËNT HEDWIG (61) KOMT TOT RUST IN HUIS MAJIN

«Hier word ik niet als een dutske behandeld»
GENT
Feest in het Majin Huis,
een plek waar kankerpatiënten in Gent sinds
2019 tot rust komen.
Sinds de opening zijn er
1.000 activiteiten geweest, van tai chi tot
massages. Hedwig liep
er binnen voor een tas
koffie. «Ik moest mezelf
toestemming geven om
wat zorg te krijgen.»

SOFIE VAN WAEYENBERGHE

In juni 2020 krijgt Hedwig Joos, dan 60,
het nieuws dat 1 op 9 vrouwen ooit te
verwerken krijgt. Het knobbeltje in
haar borst is een tumor van 2 centimeter. In volle coronacrisis krijgt ze een
ronde chemo, een borstamputatie en
nog een ronde chemo. «De medische
kant van de zaak, daarvan wist ik dat
het goed zat. Maar emotioneel zit je in
een rollercoaster. De vloer verdwijnt
vanonder je voeten en je weet niet hoe
je daarmee om moet.» Zodra corona het
toestaat, gaat Hedwig langs bij Het Majin Huis.

Koffie en tai chi

«Je kan hier in eerste instantie terecht
voor een tasje koffie», vertelt Els Van
den Driessche, coördinator. «Zomaar
binnenwandelen. Maar we organiseren
ook veel versterkende en verbindende
activiteiten. Denk aan tai chi of yoga op
maat van kankerpatiënten. Hier moet

Hier moet ik nooit iets
uitleggen. Hier mag ik
gewoon zijn. De mensen
vragen wat je wil. Een hele
opluchting
HEDWIG JOOS
je je niet schamen omdat je lichaam
nog niet helemaal meewerkt.» Maar er
is ook veel ruimte voor de emotionele
kant. Want kanker, dat kan diepe wonden op de ziel slaan.
«Ik wilde niet als een ‘dutske’ behandeld worden, dat heb ik toen ook tegen
mijn vrouw gezegd», blikt Hedwig terug. «Er was, zelfs in coronatijden, ook
veel steun van vrienden en familie.
Maaltijden, telefoontjes enzovoort.
Maar in het Het Majin Huis moet ik het

Hedwig is de 1.000 cliënt van Majin Huis. foto’s Soﬁe Van Waeyenberghe
nooit uitleggen. Hier mocht ik gewoon
zijn. Ik heb mezelf wat moeten overtuigen, toestemming moeten geven om
mezelf te verzorgen. Zo kan je hier een
verzorgende massage krijgen. Ze vragen aan je wat je wil, dat vond ik zo geruststellend en een opluchting. De sfeer
is rustig, de muziek staat zacht, de therapeute is een professional. Het deed
deugd.» Nadien ging Hedwig ook mee
op wandeling, in de Bourgoyen. Goed
voor het hoofd, en voor het lichaam.
«Nu kom ik vaak aquarellen, daar heb ik
deugd van.» Plezier, dat mag ook. «Je
bent altijd een beetje bang voor een terugval. Er zijn geen garanties, al ben ik
heel positief ingesteld.»

Op zoek naar mannen

Het huis, in het centrum, heeft een keuken voor workshops, een ruimte voor
groepsactiviteiten, een plek voor massages, een bibliotheek en zelfs een winkeltje. «Je kan hier bijvoorbeeld borstvullingen en pruikjes komen halen,
voor wie het niet breed heeft.» Maar er
is ook plaats voor therapie. «We zetten
hard in op mentale gezondheid.»
Intussen zijn er dus 1.000 ‘ontmoetingen’ geweest in Het Majin Huis. De organisatie kijkt uit naar meer naamsbekendheid, en wil ook enkele specifieke
groepen aanspreken. «Mannen zijn
moeilijker bereikbaar. Net zoals anderstalige kankerpatiënten en hun familie», klinkt het.
Voor de gelegenheid kwam ook Schepen voor Gezondheid Rudy Coddens
(Vooruit) een bloemetje brengen naar

Het Majin Huis biedt ruimte voor massages.
Het Majin Huis. «Een plaats zoals deze,
waar mensen gewoon aanwezig mogen
zijn, daar kan ik als schepen alleen
maar achter staan.» Coddens, zelf ooit
afgestudeerd als verpleegkundige, kent
als geen ander het belang van contact.
«Verbinding en versterking, dat is onbetaalbaar.» Hij wil dan ook meer inzetten op samenwerking tussen de ver-
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schillende welzijnsorganisaties in Gent
en Het Majin Huis.
Worstel je zelf met kanker, zin in een
babbel, tasje koffie of meer? Kijk op majinhuis.org. Of ga langs, elke weekdag
tussen 13u en 17u.Het Majin HuisSint-Elizabethplein 79000 GentSteunen? Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar.

