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Voorwoord

De jeugd toont de weg
De toekomst is aan de jeugd. En daar maken we in dit magazine uitgebreid 
plaats voor! 

Jitskje Van de Veire (27), dochter van, is een wervelwind, zaakvoerder van 
twee kapperszaken én woordvoerder van de vzw Wel Jong Niet Hetero. De 
zussen Wiebke (28) en Astrid Barbier (25) staan meer dan hun mannetje in 
de schaakwereld. Lia Iacono (24) getuigt moedig over haar heel moeilijke 
jeugdjaren en werd met veel tijd en geduld weer een spontaan, vrolijk en 
actief iemand. Maar mét littekens. 

Professor Damya Laoui (36) ontwikkelde een vaccin tegen de uitzaaiingen 
van kanker. Arts Servaas Bingé (40) is één van de grote promotoren van het 
periodiek vasten. Sophie Claes (38) wil nu ook het buitenland veroveren met 
haar webshop voor baby- en kinderkledij. En Niels (27), Dimitri (31) en Lars 
(26) van Puzzle in A bag sprongen in het corona-gat om originele puzzels uit 
te brengen.

Allemaal jonge mensen (40 is het nieuwe 30!) die in deze onzalige 
coronatijden de armen niet laten zakken. Hun enthousiasme en ideeën 
kunnen ieder van ons weer wat hoop en perspectief geven. 
Nu nog een prik in onze arm en we zijn er!

Cathy De Waele 
Algemeen directeur, 
LM Oost-Vlaanderen

16 Servaas Bingé  
 over 16:8 methode
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WIN! 
Je kan heel wat nieuwe ecologische producten 
vinden in de LM Zorgshop. Om dit te vieren 
geeft LM een pakket ecologische producten 
weg! Het pakket bevat herbuikbare wattenstaaf-
jes, bamboo tandenborstel, make-up doekjes 
en flosdraad! Wil jij winnen? Stuur voor 30 april 
een e-mail naar wedstrijd.ov@lm.be met als on-
derwerp 'Ecologisch pakket'. Vertel ons waarom 

je graag wil winnen en vermeld je contactgegevens. Veel succes!

We geven trouwens nog prijzen weg in dit magazine, neem verder een kijkje!

LMovl

levens_momenten



Wiebke  
Barbier (28)
studeerde 
Kunstwetenschappen 
(UGent) en Informatie- en 
bibliotheekwetenschappen 
(UAntwerpen) en werkt bij 
Provincie Antwerpen als 
CRM-adviseur. Ze woont in 
Mechelen.  

Astrid  
Barbier (25)  
is de jongste thuis, studeerde 
aan de VUB en is coördinator 
kinder- en jeugdwerking in 
Schaarbeek. 
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Wiebke & Astrid Barbier: koninginnen 
van de Belgische schaaksport
De Netflix-serie ‘The Queens Gambit’ was enkele maanden de meest bekeken reeks op het bekende 
streamingplatform. Ook bij ons gooide de serie hoge ogen, want de schaakborden gingen overal  
vlot over de toonbank. Wij spraken met Wiebke en Astrid Barbier, twee zussen en allebei Belgisch 
kampioen in de schaaksport. “In andere landen was schaken al een heel populaire sport, dat was 
hier nog niet het geval.”

Heel veel mensen hebben de Netflix- 
serie gezien, maar strookt die met de 
werkelijkheid? 
Wiebke: “Over het algemeen wel. Er 
zit natuurlijk veel meer dramatiek in 
de reacties van de spelers en ook de 
verbazing als ze verliezen is overdre-
ven. Maar hoe de spelers een toernooi 
aanpakken en voorbereiden en hoe 
het er ter plaatse aan toegaat is zeer 
realistisch.”
Astrid: “In vergelijking met andere 
films en series waar schaken aan bod 
komt, is dit een veel correctere weer-
gave. Het is duidelijk dat ze met echt 
goede schakers hebben samengewerkt. 
Je ziet dat er hard gewerkt is om alles 
zo waarheidsgetrouw mogelijk weer 
te geven. Er is zelfs gekeken naar de 
manier waarop de spelers hun stukken 
vasthouden zodat ook dat past bij het 
karakter van het personage. Alles komt 
heel natuurlijk over. De makers hebben 
veel oog gehad voor detail. Dat één 
van de bekendste schakers ter wereld 
(Garry Kasparov, red.) eraan heeft mee-
gewerkt, is wel duidelijk.”

Hoe zijn jullie in de schaakwereld 
gerold?  
Wiebke: “Ons vader schaakte, hij heeft 
het ons geleerd en meegenomen naar 
toernooien.”
Astrid: “Ik heb het geleerd van ons 
moeder, want papa vond mij nog te 
jong. Ik zag mijn zus en twee oudere 
broers schaken, dus ik wou dat na-

tuurlijk ook doen. In die tijd was ik nog 
maar vier à vijf jaar, dus ik kon nog niet 
lezen of schrijven. Mijn moeder heeft 
mij dan met rosse centjes de basis van 
schaken geleerd. (lacht)”
Wiebke: “Onze oudste broer en zijn 
beste vriend hadden zich aangesloten 
bij een schaakclub. Zo ben ik daar ook 
ingerold. Astrid had uiteindelijk drie 
mensen voor zich die schaakten, dus 
het was logisch dat zij volgde. Het was 
dus niet zo dat onze vader ons gepusht 
heeft, al heeft hij ons later wel heel veel 
bijgebracht.”

“Je zou klassieke schaak 
kunnen vergelijken 
met een marathon en 
snelschaken met een 
sprint” 
Wiebke, jij werd deze zomer Belgisch 
kampioen in klassieke schaak, Astrid 
jij bent regerend kampioen in blitz- en 
rapidschaak.  
Wiebke: “Het grote verschil tussen 
die twee soorten zit in het tempo. In 
klassieke schaak krijgt iedere speler 
anderhalf uur tijd. Bij rapidschaak krijgt 
iedere speler maar vijftien minuten 
bedenktijd, bij blitzschaak is dat zelfs 
maar vijf minuten. Een klassiek spel 
speel je over uren, terwijl snelschaken 
over minuten gaat.”
Astrid: “Klassieke schaaktoernooien 

worden gespeeld over zeven à negen 
dagen, terwijl blitz- en rapidschaak 
op één dag gespeeld wordt. Daardoor 
vergt de klassieke variant veel meer 
voorbereiding.”
Wiebke: “Je zou het klassieke schaken 
kunnen vergelijken met een marathon 
en het snelschaken met een sprint.”

Is het mogelijk om van de ene discipli-
ne naar de andere te gaan?  
Wiebke: “Bij de wereldtop zijn dat zo-
wel in klassieke schaak als in blitzscha-
ken dezelfde spelers, maar natuurlijk 
heeft iedereen een voorkeur naarge-
lang zijn eigen capaciteiten. Iemand 
die heel snel kan denken, zal beter zijn 
in blitzschaken dan iemand die veel 
tijd nodig heeft.”
Astrid: “Ik ben momenteel regerend 
kampioen in het blitzschaken, maar 
eigenlijk heb ik een voorkeur voor het 
klassieke schaak. Het kan dus zeker 
allebei.”

Welke eigenschappen heeft een goede 
schaker?  
Astrid: “Doorzettingsvermogen en dis-
cipline zijn volgens mij de belangrijkste 
kwaliteiten die je zeker moet hebben. 
Je moet heel veel trainen en studeren, 
kunnen doorbijten is dus noodzakelijk. 
Ook een analytische geest komt zeker 
van pas.”

Hoeveel verdienen Belgische schaak-
kampioenen?  



Wiebke: “Voor ons is het nog steeds 
louter een hobby. Het financiële gewin 
is dus minimaal, maar dat is niet het 
belangrijkste. In België zijn er momen-
teel twee spelers die er professioneel 
mee bezig zijn. De anderen in België 
zijn amateurschakers. Dat wil ook zeg-
gen dat die daar vooral hun vakantie 
aan opofferen want de meeste toer-
nooien zijn in de zomer.”
Astrid: “De wereldtop kan zeker zijn 
brood verdienen door te schaken. 
Zij krijgen een bedrag per gewonnen 
partij, daarnaast worden ook hun hotel- 
en reiskosten volledig vergoed. Het 
verschil met de amateurs is op dat vlak 
groot.”
Wiebke: “Dat klopt. Deze zomer werd 
ik Belgisch kampioen in het klassieke 
schaak. Ik heb daar ongeveer 200 euro 
voor gekregen. Een hobby dus.”

“Eenmaal de mensen 
doorhebben dat je 
wel degelijk goed kan 
schaken, krijg je het 
respect dat je verdient. 
Alleen moet je jezelf 
eerst bewijzen”
De schaakwereld wordt nog steeds 
gedomineerd door mannen. Hoe is het 
om je daarin te moeten bewijzen?  
Wiebke: “Je wordt heel vaak onder-
schat. Dat wordt ook in de serie goed 
afgebeeld. In haar eerste toernooi 
moet Beth (hoofdrolspeelster, red) zich 
inschrijven bij de beginnelingen. Maar 
eenmaal de mensen doorhebben dat je 
wel degelijk goed kan schaken, krijg je 
het respect dat je verdient. Alleen moet 
je jezelf eerst bewijzen.”
Astrid: “Men verwacht niet dat je goed 
kan schaken. Zelfs mensen die niet in 
een schaakclub zitten, dagen ons uit 
met het idee te kunnen winnen. Dat zou 
hetzelfde zijn als een match tennissen 
tegen Kim Clijsters, je wordt hoe dan 
ook afgedroogd.”

Gaat die onderschatting soms gepaard 
met intimidatie of discriminatie?  
Wiebke: “Er zijn vooral slechte verlie-
zers. Die kunnen dan echt kwaad wor-
den als ze verloren hebben tegen een 
vrouw. Vaak hebben ze nog nooit tegen 
een vrouw geschaakt, dus het spreekt 
voor zich dat ze dan ook nog nooit ver-
loren hebben van ons.”
Astrid: “Ik denk niet dat er echt intimi-
datie of discriminatie is. Je valt gewoon 
op. Ik ben naar Brussel verhuisd en heb 
mij daar aangesloten bij een kleine 
schaakclub, daar hadden ze nog nooit 
een vrouw als lid gehad. Iedereen was 
verrast, maar vond dat tegelijkertijd 
heel cool. Ik was daar bij de beste van 
de club en kon op veel respect reke-
nen.”
Wiebke: “In kleinere clubs zijn vrouwen 
nog een rariteit. Maar in grotere steden 
en grotere clubs zitten er al heel wat 
vrouwen in de schaakclub.”

Hoe kunnen in de toekomst nog meer 
vrouwen en jonge meisjes aan het 
schaken gebracht worden?  
Astrid: “De serie heeft al veel geholpen 
om aan te tonen dat vrouwen wel de-
gelijk kunnen schaken. Zo gaan ouders 
hun dochter misschien ook sneller 
aansluiten bij een schaakclub.”
Wiebke: “Die reflex moet er inder-
daad nog komen. Als meisjes naar de 
schaakclub komen, is dat vaak omdat 
hun broer er ook al is. Maar waarom 
zou de dochter niet alleen mogen ko-
men? Hoe meer meisjes schaken, hoe 
meer er ook gaan bij komen.”

Ook enkele scholen bieden de schaak-
sport al aan. In de eerste resultaten 
zijn al wat voordelen te zien. 
Astrid: “Je leert op een analytische 
manier denken en dat kan een voordeel 
opleveren bij verschillende vakken. 
Maar daarnaast leer je ook veel beter 
plannen, jezelf vertrouwen en omgaan 
met verliezen.”
Wiebke: “Jongeren die goed zijn in wis-
kunde zullen vaak ook goede schakers 
zijn, maar het omgekeerde zie je ook 
vaak. De jongeren die het minder goed 

doen op school, maar die schaaktalent 
hebben, krijgen een enorme boost aan 
zelfvertrouwen.”

“Als voorbereiding op 
een toernooi ga ik altijd 
lopen en zwemmen, zo 
ben ik fysiek in orde. 
Mocht dat niet het 
geval zijn, zou je er na 
een paar dagen al door 
zitten”
Is gezondheid een belangrijk aspect 
voor schakers? 
Wiebke: “Als voorbereiding op een 
groot toernooi en tijdens de wedstrijd 
zijn we vaak bezig met onze gezond-
heid. Tijdens de partij is het belangrijk 
dat we vooral trage suikers eten. Het 
klassieke schaken duurt altijd enkele 
uren, dus je hebt voldoende energie 
nodig. Je moet ervoor zorgen dat je de 
marathon ook effectief kunt uitlopen. 
Als je na een uur al door je krachten zit, 
zal je slecht beginnen spelen.”
Astrid: “Als voorbereiding op een toer-
nooi ga ik altijd lopen en zwemmen, zo 
ben ik fysiek in orde. Mocht dat niet het 
geval zijn, zou je er na een paar dagen 
al door zitten.”
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Sportprikkel
Kriebelt het bij jou ook om te 
beginnen schaken? LM geeft je 
een financieel duwtje in de rug. 
Jongeren onder 18 jaar krijgen 35 
euro per jaar terug. Ben je ouder 
dan 18 jaar en aangesloten bij een 
club? Dan krijg je tot 25 euro per 
jaar terug.
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VOORDELEN IN DE KIJKER

GEBOORTE
 ZWANGERSCHAPSCONSULENTEN

Bij een geboorte komt heel wat administratie kijken. LM 
helpt je graag om goed voorbereid de kraamperiode in te 
gaan. Onze consulent komt gratis langs om al je vragen te 
beantwoorden rond moederschapsrust, ouderschapsver-
lof, kraamzorg, premies aanvragen, kinderopvang en veel 
meer. Je kan bij onze zwangerschapsconsulenten ook
terecht voor uitleg over draagdoeken en afkolftoestellen.

  ZWANGERSCHAPSPAKKET
Vanaf de vierde maand zwangerschap ontvang je een 
zwangerschapspakket met onder andere een bon van  
80 euro voor de LM Zorgshop. Die bon geldt voor iedere 
LM-ouder. Als beide ouders lid zijn, krijg je dus 160 euro.

   GEBOORTEPREMIE
Elke LM-ouder ontvangt bij de geboorte, adoptie of 
pleegzorg een premie van 100 euro. Als beide ouders lid 
zijn, krijg je dus 200 euro.

   CADEAUBON
LM geeft je als ouder 100 euro budget om te spenderen in 
onze webshop www.lmzorgshop.be. Zijn beide ouders lid? 
Dan krijgen jullie samen 200 euro budget. Ook bij adoptie 
en pleegzorg.

   KINDEROPVANG
Je kindje naar de crèche of onthaalouder brengen is goed 
voor zijn of haar fysieke en psychische ontwikkeling. 
Omdat het ook wel een flinke hap uit je budget neemt, 
betalen we voor elk kind jonger dan 3 jaar tot 60 euro per 
jaar terug.

   KINDEROPVANG LEMMIELAND
Al kennis gemaakt met Lemmie? Hij is de mascotte van  
LM Oost-Vlaanderen en kinderopvangdienst Lemmieland in 
Eeklo, Zulte, Deinze en Lokeren. Benieuwd of er nog een 
plaatsje vrij is? Mail naar info@lemmieland.be.

 BEGELEIDING VOOR EN NA DE BEVALLING
Perinatale kinesitherapie, zwangerschapsyoga of  
-zwemmen? LM geeft 45 euro bovenop de mogelijke 
wettelijke terugbetaling. Per zwangerschap worden 
maximaal  
9 sessies (5 euro per sessie) vergoed.

 BORSTVOEDINGSPREMIE
Als mama ontvang je een premie van 125 euro per periode 
van 2 maanden borstvoeding. De maximale tussenkomst 
bedraagt 375 euro.

   KRAAMZORG
Om de eerste weken met je baby vlot te laten verlopen kan 
je de hulp inschakelen van iemand die zal helpen met 
huishoudelijke taken. Voor elk kind ontvang je een 
tussenkomst van 5 euro per uur voor maximum 30 uur 
ofwel 150 euro per pasgeborene.

HOERA, EEN BABY! ONTDEK AL ONZE GEWELDIGE BABYVOORDELEN. 
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Lia
Iacono (24) 
woont samen met haar 
vriend in Westende en 
heeft Siciliaanse roots.  
Ze studeerde communica-
tiemanagement en houdt 
van reizen en sporten. Fo
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“De littekens herinneren mij aan een  
periode waar ik nooit naar terug wil”
Als je Lia Iacono (24) uit Westende vandaag opzoekt op sociale media, krijg je de ene positieve bood-
schap na de andere te zien. Lia staat heel optimistisch in het leven, maar dat was ooit anders. Jaren-
lang sneed en kraste ze zichzelf. Ze sloot zich volledig af van de buitenwereld en niemand kon tot 
haar doordringen. “Enkele jaren geleden had ik nooit durven dromen dat ik hoop, kracht en motivatie 
zou uitstralen naar anderen.”

Hoe gaat het met jou?  
“Over het algemeen gaat het zeer goed 
met mij. Al moet ik toegeven dat ook 
voor ons de coronamaatregelen wel 
beginnen door te wegen. Elke dag heeft 
dezelfde structuur: opstaan, werken, 
sporten, nog even tv kijken en slapen. 
Ik ben iemand die vaak nieuwe uitda-
gingen nodig heeft, die komen in deze 
periode niet zo vaak voorbij. Ook onze 
hobby’s, crossfit en fitness, kunnen we 
al even niet meer uitvoeren. We probe-
ren er thuis het beste van te maken.”

Jouw naam verraadt je zuiderse roots. 
Van waar ben je afkomstig?  
“Ik ben geboren en getogen in Wes-
tende, dat hoor je waarschijnlijk wel 
aan mijn accent (lacht). Mijn vader is 
afkomstig van Sicilië, Italië. Een paar 
jaar geleden heeft hij daar een huis 
gekocht. Ik ben er ondertussen al vaak 
geweest en probeer er toch een tweetal 
keer per jaar langs te gaan. Ik merk dat 
mijn roots daar liggen. Het eten, de 
mensen, de omgeving, … Ik kom daar 
thuis. Ik zou het niet erg vinden om 
daar even te verblijven en de mensen 
er echt te leren kennen.”

Je reist veel, en niet alleen naar Sicilië.  
“Van zodra het kan, vertrekken mijn 
vriend en ik op roadtrip door Europa. 
We gaan verschillende plaatsen 
aandoen zoals Italië, Frankrijk, Spanje 
en Portugal, maar ook enkele Balkan-
landen, als we daar nog tijd of budget 

voor hebben. Mijn vriend en ik hebben 
het gevoel dat onze toekomst ergens 
anders ligt dan in België. Om de wereld 
te zien, gaan we nu rondtrekken met 
de Defender en daktent. Niet vlug van 
hotel naar hotel. Dan heb je misschien 
alles gezien, maar je bent er nooit echt 
geweest. We willen niet meegaan in het 
clichébeeld van de maatschappij: huis, 
tuintje, kindje en een nine to five job. 
Een surfshop openen aan het strand of 
een cafeetje in de bergen is veel meer 
iets voor ons.”

“Ik sneed en kraste 
mezelf zodanig dat ik 
in een bepaalde roes 
terechtkwam. Vergelijk 
het met alcohol- of 
drugsgebruik”
Jouw jeugd verliep niet zoals die van 
een normale tiener. Hoe kwam dat?  
“Als kind was ik altijd heel vrolijk, 
gelukkig en actief. In mijn puberteit is 
dat helemaal omgeslagen. Er was niet 
één bepaalde aanleiding, maar thuis 
was het niet altijd even gemakkelijk. 
Beetje bij beetje ben ik in een depres-
sie gesukkeld. Mijn toevlucht zocht ik 
in mezelf pijn doen. Ik sneed en kraste 
mezelf zodanig dat ik in een bepaalde 
roes terechtkwam. Vergelijk het met 
alcohol- of drugsgebruik. Dat was voor 

mij een uitweg uit de problemen op dat 
moment. Eens je in het sukkelstraatje 
zit, is het moeilijk om eruit te geraken.”

Waarom snijdt een jonge tiener zich-
zelf?  
“In het begin deed ik dat voorname-
lijk uit nieuwsgierigheid. Het klinkt 
misschien raar, maar het bracht een 
bepaalde structuur in mijn leven. Ik kon 
er altijd op terugvallen als ik boos of 
verdrietig was. Als ik mezelf fysiek pijn 
deed, werd het mentaal ook lichter. Ik 
wist ergens wel dat het niet de juiste 
manier is om met problemen om te 
gaan, maar in die periode in mijn leven 
was ik volledig radeloos. Ik wist niet 
wat er in mij omging of waar ik mee 
bezig was. Ik was ziek.”

Je werd door de jaren heen ook enkele 
keren opgenomen. 
“Ik werd vier keer opgenomen in de psy-
chiatrie. Daartussen verbleef ik ook vaak 
in het ziekenhuis. Mijn laatste opname 
in de instelling was de langste, maar 
ook de beste. Daar heb ik de klik kunnen 
maken. Ik ben stap voor stap weer aan 
mezelf beginnen bouwen, dat was de 
enige manier om ooit opnieuw te kun-
nen functioneren in de maatschappij.”

De eerste opnames waren vruchteloos. 
Waardoor kon je dan plots wel de knop 
omdraaien?  
“Tijd en geduld waren voor mij de sleu-
tels tot succes. Ik was een heel koppig 

MIJN LICHAAM Let op: dit interview gaat over 
automutilatie. Heb je nood aan een 
gesprek? Bel gratis en anoniem met 
Tele-Onthaal.
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persoon. Daarbovenop zat ik ook nog 
eens in mijn puberteit, dat was geen 
goede mix. Diep vanbinnen wist ik dat 
er iets mis was. Stap voor stap begin je 
hulp te aanvaarden van therapeuten, 
psychologen en psychiaters. Daarbij 
werd ik ook ondersteund door medica-
tie. Na een tijdje had ik een goeie band 
met iedereen die daar werkte. Ik voelde 
me meer en meer op mijn gemak. Dat 
zorgde ervoor dat ik op tijd kon aange-
ven als het niet goed ging met mij.”

“Mijn vriendinnen 
gingen uit, dronken hun 
eerste pintje of gaven 
hun eerste kus, terwijl ik 
in het ziekenhuis lag” 
Kreeg je in die periode veel steun van 
ouders, vrienden of familie?  
“Mijn mama en mijn familie hebben 
mij altijd gesteund, maar uiteindelijk 
moest het vooral van mezelf komen. 
Tijdens de moeilijkste periode was ik 
14 à 15 jaar. Ik ging naar het middel-
baar, maar zag mijn vrienden niet zo 
veel meer. Op die leeftijd is het logisch 
dat dat snel verwatert. Zij gingen uit, 
dronken hun eerste pintje of gaven hun 
eerste kus, terwijl ik in het ziekenhuis 
lag. Ondertussen zijn we acht jaar later 
en ben ik enorm veel gegroeid en vol-
wassener geworden. Ik ben terug Lia, 
een spontaan, vrolijk en actief persoon. 
De mensen nemen mijn littekens er 
gewoon bij.”

Heb je schrik om ooit te hervallen?  
“Nu niet meer. Ik ben een paar keer 
hervallen, dus in het begin was die 
schrik er wel. Nu weet ik aan welke 
personen ik iets heb. Ik geef op tijd en 
stond aan als het te veel geweest is of 
als ik even rust nodig heb. Ik kan met 
99,99% zekerheid zeggen dat ik nooit 
meer op het punt zal staan waar ik tien 
jaar geleden stond.” 

De restanten van die periode zijn nog 
te zien op je lichaam. Hoe ga je daar-
mee om?  

“Ook dat is een lang proces geweest. 
Tijdens de opnames werk je aan de oor-
zaken van het probleem. Eens ik thuis-
kwam, startte er eigenlijk een nieuw 
proces van verwerken. Ik was toen 
16, het besef dat ik er voor altijd ‘zo’ 
zou uitzien, kwam hard binnen. Elke 
ochtend word je opnieuw geconfron-
teerd met je verleden. Vanaf dan ben 
ik maniakaal beginnen sporten. Het is 
een manier om zelfverzekerder te zijn 
over mijn lichaam. Ik voel me letterlijk 
en figuurlijk sterker. Ik zie mezelf weer 
graag en kan in short of bikini rondlo-
pen zonder mij daarvoor te schamen. 
Ik heb het gevoel dat ik opnieuw gezien 
mag worden, die littekens zijn bijzaak.”

Je verspreidt nu positieve bood-
schappen via sociale media. Is het je 
bedoeling om daar anderen mee te 
inspireren?  
“Dat is voor mij ongelofelijk belangrijk. 
Ik geloof sterk in de leuze ‘een gezon-
de geest in een gezond lichaam’. Zorg 

dragen voor mijn lichaam is sowieso 
ook goed voor mijn mentaal welzijn. 
Vroeger had ik heel negatieve gedach-
ten. Nu is dat zodanig gekanteld dat ik 
echt zorg draag voor mijn lichaam. Ik 
voel me gezonder en fitter.”

Ondertussen behaalde je ook je 
bachelor in het communicatiemanage-
ment. Wil je daar iets mee doen in de 
toekomst?  
“Daar heb ik voorlopig nog geen idee 
over. Afstuderen was voor mij al een 
hele prestatie want in het middelbaar 
heb ik twee jaar gemist. Ik heb dat 
uiteindelijk kunnen inhalen bij de exa-
mencommissie in Brussel, al was het 
niet eenvoudig. Toen ik op mijn diepste 
punt zat, dacht ik zelfs niet meer aan 
studeren. Dat ik ondertussen mijn  
bachelordiploma heb kunnen behalen, 
is uitzonderlijk. Daar ben ik trots op.”

@liaiacono
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KEN JE RECHT 

Terugvordering coronapremie
Bedrijven of zelfstandigen die een “coronapremie” ontvingen wegens een verplichte sluiting, kunnen 
soms worden geconfronteerd met een terugvordering. Dit is natuurlijk een onaangename verrassing. 
Het gaat vaak over winkels, toonzalen en eetruimtes, die het zeer moeilijk hebben in deze tijden.

Welke stappen kunnen er worden on-
dernomen ? Binnen de 30 dagen vanaf 
de terugvordering kan er per e-mail een 
bezwaarschrift worden ingediend bij 
de Vlaamse overheid (coronacorrec-
tie@vlaio.be).

Er moet worden aangetoond dat het 
bedrijf beschikt over:
a. een eigen fysieke vestiging;
b. die vrij toegankelijk is voor het 
 publiek;
c. waar men in normale omstandig 
 heden producten verkoopt of dien- 
 sten verleent en ook dagdagelijks  
 klanten ontvangt;
d. die verplicht moest sluiten door de  
 opgelegde maatregelen vanuit de  
 Nationale Veiligheidsraad.  

Er zal een terugvordering worden in-
gesteld, indien de overheid meent 
dat - achteraf bekeken - een van deze 
criteria niet werd vervuld. Vaak gebeurt 
die herziening naar aanleiding van een 

controle. Het is dus belangrijk dat er in 
het bezwaarschrift wordt duidelijk ge-
maakt waarom het bedrijf wél voldeed 
aan die voorwaarden.
Het is raadzaam om de bedrijfsacti-
viteit gedetailleerd te beschrijven in 
de e-mail. In de bijlagen worden best 
gevoegd:
a. fotomateriaal van de vestiging   
 (zowel de binnen- als buitenkant)  
 en de ruimte die verplicht gesloten  
 werd;
b. een bewijs van uitbating;

De terugvordering wordt opgeschort 
gedurende de behandelingstermijn van 
het bezwaar. 
Indien de overheid het bezwaar ver-
werpt, kan het bedrijf beroep aante-
kenen bij de burgerlijke rechtbanken. 
Bedraagt de terugvordering minder dan 
5.000 euro, dan is de vrederechter be-
voegd. De rechtbank van eerste aanleg 
oordeelt over alle hogere terugvorde-
ringsbedragen.

Heb je een juridische vraag? 
Je kan Anthony spreken in alle LM-kan-
toren in Oost-Vlaanderen. Maak een af-
spraak of stel je vraag op 0473 22 17 80
of advocaat.roegiers@proximus.be.
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OP DE GEZONDHEID VAN

“Ik wil een steunpilaar zijn voor alle  
jongeren die worstelen met zichzelf” 
Jitske Van de Veire omschrijft zichzelf als wervelwind, bosslady en woordvoerder van de vzw Wel Jong 
Niet Hetero. Op haar 14de kwam de dochter van presentator Peter Van de Veire uit de kast. Nu inspi-
reert ze jongeren die worstelen met hun lichaam en geaardheid. Daarnaast is ze op 27-jarige leeftijd 
eigenaar van twee kapperszaken. Het is duidelijk, Jitske is veel meer dan haar achternaam. 

Hoe heb jij het afgelopen (corona)jaar beleefd?  
“Eerlijk? Shitty. Het is veel geweest het afgelopen jaar. De 
eerste lockdown was al heftig, maar de tweede nog veel 
zwaarder. Ik heb twee zaken, de Wakko Kapper in Gent & 
Antwerpen, en werk mij normaal gezien kapot. Het is deel 
van mijn identiteit. Van de ene op de andere dag viel alles 
weg. Ik voelde mij schuldig ten opzichte van klanten en 
personeel en je kan daar niets aan doen. Frustrerend. Nu is 
het opnieuw heel druk. Ook dat is mentaal opnieuw even 
wennen en zoeken.”

Je bent nog maar 27 en al eigenaar van twee zaken.   
“Dat is pittig. Ik moet eerlijk toegeven dat ik dat wel onder-
schat heb. Plots word je gebombardeerd van kapper tot 
ondernemer. Ik doe dat zeer graag en merk dat ik daar echt 
mijn drive in vind, want ik wil er nog dingen bij doen. Het 
evenwicht tussen kapper en manager zijn, is nog zoeken. Ik 
doe het allebei heel graag.”

“Ik had al heel mijn leven het gevoel 
dat ik anders was dan al mijn 
vriendinnen. Alleen kon ik er op jonge 
leeftijd de vinger nog niet op leggen”
Je valt op vrouwen. Hoe en wanneer heb je dat ontdekt?  
“Ik had al heel mijn leven het gevoel dat ik anders was dan al 
mijn vriendinnen. Alleen kon ik er op jonge leeftijd de vinger 
nog niet op leggen. In de lagere school had ik wel eens een 
liefje, maar in het middelbaar was ik helemaal niet geïnte-
resseerd in jongens. Op mijn veertien jaar had ik mijn eerste 
vakantieliefje en dat bleek een meisje te zijn. Je voelt je al 
je hele leven anders en plots kon ik benoemen wat het was. 

Mijn eerste idee was wel: ‘waarom moet ik dat nu weer voor 
hebben?’ In die tijd was er nog geen sociale media en ook 
de rolmodellen in de media waren schaars. Het enige wat ik 
voor handen had, was een foldertje dat beschikbaar was in 
de lokale sporthal. Maar dat is niet wat een jongere op die 
leeftijd nodig heeft hé.”

Wat waren de reacties van vrienden en familie toen je uit de 
kast kwam?  
“Ik heb daar veel geluk mee gehad. Toen ik op vakantie bij 
een meisje in de tent bleef slapen, had mijn mama het al 
snel door. Ook voor mijn papa was het snel duidelijk. Mijn 
ouders zijn allebei jong van geest en zijn daar heel open in. 
Ook mijn vriendinnen hebben er nooit een probleem van ge-
maakt. Mijn coming-out is een zeer positief verhaal. Ik besef 
dat niet iedereen zoveel geluk heeft.”

Hoe ervaar je het om holebi te zijn in de huidige maat- 
schappij?  
“Veel mensen denken dat we hier in België niet te klagen 
hebben. In vergelijking met andere landen klopt dat mis-
schien, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. Al 
mijn vrienden in de holebigemeenschap hebben al eens 
een negatieve ervaring meegemaakt. Dat zorgt ervoor dat ik 
mij steeds heel bewust ben van alles wat ik doe. Met mijn 
lief hand in hand lopen of een kus geven op straat zullen we 
niet zomaar doen. Als ik de mensen vertel over mijn lief is de 
eerste vraag: ‘wat doet hij?’ Als ik vertel dat het een meisje 
is, kom ik eigenlijk elke keer weer een beetje uit de kast.”

Wat vind je van de representatie van de LGBTQ+-gemeen-
schap in de media? 
“Er zijn nog steeds weinig gezichten die openlijk uit de kast 
zijn. Als lesbische vrouw heb je Dorianne Aussems van MNM. 



Jitske 
Van de Veire (27)
is eigenaar van twee 
kapperszaken, Wak-
ko Kapper in Gent & 
Antwerpen. Ze is ook 
woordvoerder van de 
organisatie Wel Jong 
Niet Hetero. 
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Bij de mannen heb je Jani Kazaltzis en James Cooke. Beken-
de trans personen zijn Senne Misplon en Bo Van Spilbeeck. 
Samen zijn die op twee handen te tellen. België is er nog 
lang niet, maar je moet ergens beginnen.”

Je bent woordvoerder van Wel Jong Niet Hetero. Hoe ben je 
daartoe gekomen?  
“Ik ben daar ingerold via mijn vriend Senne Misplon (webi-
nar Gender en seksualiteit, red.). Vroeger had de organisatie 
altijd één woordvoerder, maar ook voor hen was het nodig 
om aan hun imago en diversiteit te werken. Het is fijn om 
woordvoerder te mogen zijn van zo’n organisatie. Ze leveren 
daar heel goed werk. Hun bereik is de jongste tijd enorm 
gestegen.”

Op sociale media ben je ook voorvechter van body positivity. 
Welke weg heb je daarvoor moeten afleggen?  
“Op mijn achttiende ben ik mij heel bewust geworden van 
mijn lichaam. Rond die leeftijd begon ik vrouwelijke vormen 
te krijgen. Ik had al snel het gevoel dat ik zwaarder was dan 
mijn vriendinnen, wat achteraf bekeken niet waar was. Ik ben 
daardoor in een depressie gesukkeld en heb een eetstoornis 
ontwikkeld. Mijn vriendinnen en ik hadden het gevoel dat 
ons lichaam nergens gerepresenteerd werd, terwijl we eigen-
lijk normale maten hadden. Ook op sociale media zagen we 
enkel het perfecte plaatje. Pas op, ik vind dat mooi en heb 
veel bewondering voor mensen die daar dag in dag uit aan 
werken. Maar daardoor voelde ik me snel minderwaardig.”

Dus besloot je een dagboek bij te houden op Instagram? 
“Ik ben foto’s beginnen delen op sociale media. Bij veel 
mensen deed het deugd om een doorsnee lichaam te zien. 
Nadat ik eens te gast was in de ochtendshow op MNM en 
bij Van Gils & Gasten, kreeg ik er plots 10.000 volgers bij. 
Een tiental jaar geleden was er nog geen sprake van body 
positivity of zelfliefde. De foto’s die ik plaatste waren voor 
veel mensen choquerend. Al waren die toen nog heel braaf 
(lacht). Als je jezelf niet vertegenwoordigd ziet in de media 
en de maatschappij is het logisch dat je daar complexen 
over krijgt. Ik merk dat jongeren zich kunnen optrekken 
aan mensen zoals ik. Wij tonen onszelf in alle eerlijkheid 
en kwetsbaarheid. De authenticiteit die ik breng, spreekt 
jongeren aan.” 

"Als je jezelf niet vertegenwoordigd 
ziet in de media en de maatschappij 
is het logisch dat je daar complexen 
over krijgt"
Je krijgt veel positieve reacties. Hoe ga je om met de kritiek?  
“De negatieve reacties kunnen hard zijn op sociale media. Je 

krijgt een olifantenhuid. Ik ben een heel gevoelig persoon en 
wil dat iedereen mij leuk vindt. Maar als je zo’n groot plat-
form hebt, dan gaat dat natuurlijk niet. Je kan niet iedereen 
meekrijgen op je kar en dat hoeft ook niet. Ondertussen ben 
ik 27 en ben ik daar wat rustiger in geworden. De bagger die ik 
van tegenstanders over me heen krijg, neem ik er dan wel bij.”

Zelf had je nooit echt rolmodellen. Probeer je dat zelf wel te 
zijn?  
“Ik vind dat een eng woord. Ik wil een steunpilaar zijn voor 
alle jongeren die worstelen met hun geaardheid of lichaam. 
Het is fijn dat de veertienjarigen van vandaag iemand heb-
ben naar wie ze kunnen opkijken. Dat is veel fijner dan zo’n 
foldertje ophalen in de sporthal. (lacht)”

Je bent ook het gezicht van ‘What the cup?!’, een actie van 
LM waarbij elk vrouwelijk lid tussen 14 en 25 jaar een gratis 
menstruatiecup kan aanvragen. Is het een thema waar je 
veel mee bezig bent? 
“Zeker en vast. Ik merk dat daar nog steeds veel taboe rond 
is. Als ik in het kapsalon sta en ik heb mijn regels, dan ver-
stop ik mijn maandverband als ik naar het toilet ga, uit angst 
dat mensen mij vies zouden vinden. Dat is absurd. Ik vind 
de cup ook een heel fijn alternatief. Zo’n campagnes zorgen 
ervoor dat er gepraat wordt over menstruatie. Het zou de 
normaalste zaak van de wereld moeten zijn.”

Je hebt ook je eigen lijfspreuk ‘lief zijn’. Vanwaar de keuze 
voor die twee woorden?  
“Het is erg universeel, hapklaar en kan in verschillende talen 
makkelijk vertaald worden. Respectvol zijn is misschien al 
wat moeilijker. Maar ‘lief zijn’ kan je zeggen tegen een kleu-
ter van drie jaar en die zal het ook begrijpen.”

Het is zo populair dat je het nu ook op T-shirts laat drukken. 
“Het is een beetje uit de hand gelopen inderdaad (lacht). Ik 
doe dat samen met Flâneur, jonge student-ondernemers uit 
Gent. Mijn deel van de opbrengst gaat integraal naar Huis 8. 
Dat is een vzw die zich inzet om kansarme jongeren aan een 
therapietraject te helpen. Zij kunnen dat geld beter gebrui-
ken dan ik.”  

@jitskevandeveire
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Wil je de menstruatiecup  
uitproberen ? 
Dat kan. LM biedt alle vrouwelijke leden 
tussen 14 en 25 jaar een gratis 
menstruatiecup aan.

Scan de QR-code en 
vraag hem aan!

Of haal er eentje op 
in een LM-kantoor.
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“Ik ben geen voorstander van diëten”
Ze doen allemaal aan inter-
mittent fasting of periodiek 
vasten, van Louis Talpe tot Luc 
Steeno. Servaas Bingé, huis-
arts, ondernemer en sport-
dokter besloot om er een boek 
over te schrijven met gezonde 
recepten. Zelf is hij al 20 kilo 
kwijt door de 16:8 methode. 
“Het komt erop neer om een 
maaltijd over te slaan.”

Wat is de 16:8 methode?
“Je eet 16 uur niet en 8 uur wel. Voor de 
meeste mensen is dat ongebruikelijk. 
Wij beginnen om 8 uur met ons ontbijt 
en we stoppen om 10 uur ’s avonds met 
eten. Hierdoor werkt onze spijsverte-
ring heel de dag door. Als we slapen 
kan ons lichaam maar 8 uur per dag 
rusten. Steeds meer wetenschappers 
zijn het erover eens dat dit geen ge-
zonde manier is van leven. Er is meer 
wetenschappelijk bewijs dat de 16:8 
methode gezonder is. Je lichaam gaat 
meer afvalstoffen verwerken en je krijgt 
veel meer energie. Ik hanteer de metho-
de zelf en ik ben meer geconcentreerd 
door mijn 16 uur vasten.”

Gelden die positieve effecten ook voor 
mensen met gezondheidsproblemen?
“Voor bepaalde patiënten is het inder-
daad beter. Ik denk aan mensen met 
chronische ziekten zoals diabetes of 
met hart- en vaatziekten. Maar het is 
ook gunstig voor mensen die lijden aan 
de ziekte van Parkinson en Alzheimer. 
Voor hen zou de ziekte door de 16:8 
methode vertragen. Voor diabetespa-
tiënten is er een recent onderzoek 
geweest, waar ze patiënten drie dagen 
per week 16 uur niets te eten gaven 
om het lichaam te laten rusten en dat 

gaf mooie bloedwaarden. Er is zeker 
een toekomst voor deze methode in de 
geneeskunde.”

Slaat je methode niet vooral aan bij jon-
ge mensen?
“Ja dat klopt, de jongere generatie 
is daar meer mee bezig. Zij zien hun 
grootouders in een rusthuis zitten met 
pillendozen en denken bij zichzelf dat 
willen wij niet. Daardoor staan zij meer 
open om hun levensstijl te veranderen. 
Daar komt bij dat jonge mensen ambi- 
tieus zijn en de beste versie van zich-
zelf willen zijn, om hun doelen te berei-
ken. Daarvoor moeten ze gezond zijn.”

"Gewoontes veranderen 
is altijd moeilijk. Vraag 
dat maar aan stoppende 
rokers"
Is het makkelijk om je eetgewoonte aan 
te passen aan de 16:8 methode?
“Voor de ene gaat dat makkelijker dan 
voor de andere. Normaal ben je het al 
gewoon na een week. Maar gewoontes 
veranderen is altijd moeilijk. Vraag dat 
maar aan rokers die proberen te stop-
pen. In dit geval moet je lichaam de 
gewoonte afleren om rond 8 uur ‘s mor-
gens eten te krijgen. Je kan de 16:8 me-
thode ook toepassen in stappen door 
te ontbijten om 8 uur en te stoppen om 
20 uur. Dat is de 12:12 methode. Eens 
je dat gewend bent kan je uitbreiden 
naar de 16:8 methode. Het komt erop 
neer om een maaltijd over te slaan.”

Een dieet lijkt me makkelijker?
“Ik ben geen voorstander van diëten, 
want dat begrijpen mensen als een 
tijdelijke ingreep in je eetgedrag. Waar-
door ze nadien terug hervallen in hun 
oude eetgewoonte en dat is nadelig 

voor je gezondheid. Daarom pleit ik 
voor de 16:8 methode omdat het je 
eetgewoonte op een duurzame manier 
kan veranderen. Je kan het makkelijk in 
je levensstijl integreren.

”Vind je veel gehoor bij andere dokters 
om je methode toe te passen bij patiën-
ten?
“Het gros van mijn collega’s is er nog 
niet mee bezig. Zij zitten nog altijd in 
dat korte termijn denken: ‘voor chole-
sterol geef ik dat pilletje en voor suiker 
dat’. Terwijl de jongere generatie dok-
ters meer bezig zijn met levensgewoon-
ten. Zij denken aan de gezondheid van 
hun patiënten op langere termijn.”

Moeten dokters vandaag anders te werk 
gaan?
“De manier hoe we het normaal doen, 
dat wil zeggen een zieke persoon komt 
binnen en die heeft hulp nodig van 
een dokter, dat moet blijven bestaan. 
Er zullen altijd mensen ziek zijn en die 
moeten we uiteraard helpen. Alleen 
pleit ik ervoor dat dokters meer moeten 
bezig zijn met levensstijlgeneeskunde. 
En dan gaat het over voeding, bewe-
ging en slaap. Dokters moeten proac-
tiever worden. De allereerste arts in de 
geschiedenis, Hippocrates zei: ‘laat 
voedsel het medicijn zijn en het medi-
cijn voedsel zijn.’ Daar moeten we als 
dokters terug meer naartoe.”

Vanwaar komt die fascinatie voor voe-
ding?
“Door mijn werk als sportdokter bij Lot-
to-Soudal. Ik combineerde dat met mijn 
huisartspraktijk. Daar was ik het ge-
woon dat patiënten een probleem heb-
ben, dat ik als dokter moest oplossen. 
Met die instelling ben ik sportdokter 
geworden en daarmee kwam ik niet ver. 
Want die atleten zijn niet ziek en heb-
ben een andere vraagstelling. Zij willen 

MIJN BOEK
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Servaas Bingé (40)  
is huisarts en sportarts. 
Door zijn werkervaring 
in het wielrennen is zijn 
visie op de geneeskunde 
veranderd. Hij staat voor de 
'Healthitude': gezond blij-
ven door goede gewoontes 
in je levensstijl.



de beste versie van zichzelf worden. Ik 
had toen niet de kennis om op die vraag 
te antwoorden en ik moest bijstuderen 
om iemand die gezond is, gezond te 
kunnen houden. En dat is anders dan 
iemand die ziek is, gezond maken.”

Hoe heb je de recepten in je boek geko-
zen?
“Ik heb samengewerkt met gezond-
heidscoaches. Samen hebben we voed-
zame recepten geselecteerd en die dan 
geplaatst in de volgorde van je dag. Het 
spreekt voor zich dat je de meest voed-
zame maaltijd in het begin van je dag 
eet, omdat je die energie nodig hebt 
om je dag door te komen. We hebben 
erop toegezien dat alles gezond is en 
dat we zo veel mogelijk onbewerkte 
producten gebruiken.”

Wat is het probleem met bewerkte pro-
ducten?
“Die bevatten meestal snelle suikers, 
slechte vetten, veel zout, bewaarmid-
delen enzovoort. Hoe onbewerkter, 
hoe gezonder.  De bewerkte producten 
staan soms heel ver van de natuur en 
ons lichaam is daar eigenlijk niet voor 
gemaakt, waardoor we lijden aan de 
welvaartsziekten zoals diabetes en 
obesitas.” 

Wat is je favoriete recept?
“Ik heb er een paar hoor (lacht). De 
snickers, die kan ik ondertussen al snel 
maken. Ik neem die dan mee als ik ga 
fietsen. Dat zijn natuurlijke energiere-
pen. Ik ben ook een kaasliefhebber, 
dus voor de ‘mac and cheese’ mogen 
ze mij altijd wakker maken. Als het past 
in mijn voedingsschema.”

Ben je een goeie kok?
“Ik ben geen talent, maar mijn liefde 
om te koken is aan het groeien. Koken 
is goed doen voor jezelf. Het is net zo-
als sporten een moment om je zorgen 
even te vergeten en alles los te laten.” 

Gezonde producten kosten veel geld, 
vind je dat daar iets aan moet verande-
ren?

“De prijzen mogen inderdaad naar be-
neden, maar je mag niet vergeten dat in 
gezonde producten veel werkuren krui-
pen. Daarom dat je best een moestuin 
hebt (lacht). Maar ik denk dat die si-
tuatie in de toekomst gaat verbeteren. 
Als je nu een supermarkt binnenstapt 
is het eerste wat je ziet de afdeling 
groenten en fruit. Ik probeer mijn kar 
daar al zo vol mogelijk te laden zodat ik 
er geen koekjes en chips meer bijkrijg 
(lacht). Zo vermijd ik thuis de verleiding 
om ongezond te gaan eten.”

Krijg je veel vragen uit de sportwereld 
over het toepassen van de 16:8 methode?
“Ja, ik krijg vragen van atleten uit 
verschillende sporten. Dat gaat van 
voetballers tot gewichtheffers. Zij wil-
len weten of je de 16:8 methode kan 
gebruiken om tot betere resultaten te 
komen. Het antwoord hierop is ja. Je 
raakt sneller op je streefgewicht en het 
is ideaal voor spieropbouw. Ik denk er 
sterk over na om in de toekomst hier-
over nog een webinar te organiseren. Ik 
voel uit de vragen die ik krijg dat er een 
grote interesse is uit de sportwereld 
naar de 16:8 methode.”

Is het voedingspatroon van een voetballer 
niet anders dan dat van een wielrenner?
“Een voetballer moet voor 90 minuten 
wendbaar zijn, terwijl een wielrenner 
een langere inspanning moet afleggen 
in dezelfde houding. Ze hebben een 
andere soort voeding nodig. Maar je 
kan die voeding toepassen in de 16:8 
methode, zodat een voetballer en een 
wielrenner hun spieren beter kunnen 
opbouwen en sneller tot hun streefge-
wicht komen.” 

Je volgende boek zal dan meer gewijd zijn 
aan sport?
“Ik heb voor mezelf een pauze inge-
last. Ik heb ook een sterke interesse in 
slaappatronen. Ook dat is belangrijk 
om de beste versie van jezelf te wor-
den. En dan gaat het niet alleen over 
sporters, want een ondernemer of ou-
ders met kinderen doen op hun eigen 
manier ook aan topsport.”
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WIN !
LM geeft drie 
exemplaren van 
‘16:8’ weg. Wat 
moet je daarvoor 
doen? Stuur 
voor 30 april een 

e-mail naar wedstrijd.ov@lm.be 
met als onderwerp ‘16:8’. Vertel 
ons waarom jij dit boek wil winnen 
en vermeld je contactgegevens. 
Veel succes!

HAVERMOUT-

SNICKERS
INGREDIËNTEN
4 stuks
- 10 zachte dadels
- 2 el havermout
- 10 walnoten
- 10 pinda's
- 1 el raw cacaopoeder

BEREIDING
Ontpit de dadels en snijd ze in 
stukjes. Doe ze samen met de 
havermout in een kom en prak met 
een vork.

Hak de noten grof en voeg ze toe 
aan het mengsel. Vervolledig met 
het cacaopoeder.

Rol het deeg uit met een deegroller 
op een vel bakpapier tot het onge-
veer 2 cm dik is. Laat dit vervol-
gens minstens 1 uur opstijven in 
de koelkast.

Snijd in repen.
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LM ZORGSHOP

Zitcomfort

COVID-19

Nieuwe producten

€ 169,15

Revitive Aerosure
Ademhalingshulpmiddel dat kortademig-
heid en hoesten bij mensen met COPD 
drastisch helpt verminderen.

€ 165,75

CO2-meter
LCD-scherm biedt alle nodige informa-
tie om de luchtkwaliteit nauwkeurig te 
analyseren.

€ 8,46

Herbruikbaar oorstokje
Gemaakt uit silicoon, waardoor het 
herbruikbaar, duurzaam en flexibel is. 
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

€ 25,07

Make-up spiegel
Makkelijk in elke stand of hoek te draai-
en. Magnetische houder afneembaar.  
5x vergrotende hoge kwaliteit spiegel.

  € 1.156,00

Werkstoel Vela Salsa 100      
Deze zit-sta-stoelen stimuleren een 
actieve zittende, halfzittende en staande 
houding.

€ 18,19

Bota zitbal 
Het gebruik van een zitbal bevordert een 
actieve, ergonomische zithouding en 
werkt rugontlastend en spierversterkend.

LM Zorgshop

De vermelde prijzen op deze pagi-
na zijn exclusief voor leden van 
LM Oost-Vlaanderen (15% korting).

Bezoek onze webshop en bekijk 
het volledige aanbod. 
Bestellen is eenvoudig. Maak ge-
bruik van 50 gratis afhaalpunten.
www.lmzorgshop.be

€ 27,20 /per 10 stuks

FFP2 masker
Beschermkingsklasse FFP2 beschermt 
tegen schadelijke stoffen, zoals vaste en 
vloeibare stofdeeltjes en aerosols.

€ 8,46 

Make-up schijfjes
Deze bamboe herbruikbare make-up 
remover pads zijn ideaal voor elk type 
huid. Milieuvriendelijk en zacht.



20

“Ik hoop over anderhalf jaar het 
kankervaccin te testen op patiënten”
Professor Damya Laoui van de VUB heeft samen met andere onderzoekers een vaccin ontwikkeld 
tegen de uitzaaiingen van kanker. Met haar innovatief onderzoek viel ze al meermaals in de prijzen. 
“Het is mijn ambitie om mensenlevens te redden.”

Waarom ben je bio-ingenieur geworden?
“Ik wilde aanvankelijk zoölogie stude-
ren, want ik wilde heel graag reporter 
worden en natuurdocumentaires 
maken voor de BBC. Ik kon dat enkel 
studeren in Gent, waardoor ik een kot 
nodig had. Daar hadden mijn ouders 
geen geld voor. Een van mijn vrienden 
vroeg of ik niet samen met hem voor 
bio-ingenieur wilde studeren in Brus-
sel. Hij zei dat ik met die studie ook 
mijn reportages kon maken (lacht).”

Waarom koos je kanker als specialisatie?
“In mijn master moest ik mij speciali-
seren. Ik kon kiezen tussen onderzoek 
naar cacao, bierbrouwen en kanker. 
Ik koos voor het laatste, omdat ik iets 
wilde doen voor de maatschappij. 
Ik wilde dolgraag de wetenschapper 
worden, die het geneesmiddel zou 
vinden tegen kanker. Je kan dat naïef 
noemen, maar dat moet je drijfveer zijn 
als wetenschapper. Het is mijn ambitie 
om mensenlevens te redden.”

Je bedoelt het kankervaccin?
“Dat is een van onze wetenschappelij-
ke onderzoeken. Ik hoop in de nabije 
toekomst het kankervaccin te mogen 
testen op patiënten, maar er moet nog 
veel gebeuren om die therapie in het 
ziekenhuis te krijgen.”

Zoals?
“Er is nog veel administratie. De eerste 
prik zal pas voor over anderhalf jaar 
zijn. Ik vind dat super spannend, want 
dan zal pas blijken of al onze weten-
schappelijke inspanningen hebben 
geloond. Dan zullen we weten of we 
eindelijk mensenlevens redden.”

Hou je rekening met een mislukking?
“Ja. Als dat zo is, zal dat een grote 
ontgoocheling zijn. Al die jaren van 
onderzoek zijn dan voor niets geweest. 
Dat kan zomaar gebeuren, maar een 
goede wetenschapper moet zich daar 
kunnen overzetten. We weten dat het 
vaccin werkt bij muizen. Door verder 
onderzoek gaan wij ervan uit dat het 
ook werkt bij mensen. Je kent dat En-
gels gezegde: ‘the proof of the pudding 
is in the eating’.”

Heb je een persoonlijk verhaal over 
kanker?
“In mijn familie zijn er mensen gestor-
ven aan die ziekte. Mijn vader is eraan 
overleden. Dat was geen makkelijke 
periode.”

Wat vind je moeilijk aan je job?
“De blijvende strijd om geld (zucht). 
Je kan goede wetenschappers hebben 
en goede onderzoeksresultaten, maar 
ik moet mijn mensen kunnen blijven 
betalen. Zo hebben we nu een nieuwe 
technologie nodig en die kost 30.000 
euro. Daarom is het belangrijk dat je 
als wetenschappelijk laboratorium aca-
demische beurzen kan binnenhalen. Je 
moet ook kijken welke beurzen.”

“Soms denk ik dat ik 
meer een CEO ben van 
een bedrijf dan een 
wetenschapper” 
Hoe bedoel je?
“Het is belangrijk om prestigieuze beur-
zen binnen te halen, zodat je later de 

financiering krijgt van kleinere beurzen. 
Daarom moet ik als directeur van mijn 
laboratorium strategisch nadenken 
over hoe ik mijn laboratorium in de 
markt zet. Mijn laboratorium moet een 
goede reputatie hebben om kans te 
maken op zo’n beurs. Soms denk ik dat 
ik meer een CEO ben van een bedrijf 
dan een academische wetenschapper. 
Dat vind ik vervelend.”

Waarom?
“Omdat ik minder bezig ben met weten-
schappelijk onderzoek. Ik ben in de 
eerste plaats wetenschapper en geen 
manager. Als die rollen omdraaien is 
dat nefast voor de wetenschap.”

Je hebt Algerijnse roots. Is er meer diver-
siteit in de academische wereld dan toen 
jij student was?
“Ja, maar het kan beter. Mijn klassen 
zijn over het algemeen nog altijd wit. Ik 
vind dat we meer aandacht moeten be-
steden aan de levensomstandigheden 
en de leeromgeving van studenten.“ 
“In mijn les zit een jongen van Con-
golese afkomst. Door corona moest 
hij zoals alle andere studenten thuis 
studeren. Ik weet dat die jongen zeer 
begaafd is, maar die haalde net vol-
doende op zijn examens. Ik vond dat 
vreemd. Ik ben dan te weten gekomen 
in welke omstandigheden hij moest 
studeren. Hij deelde zijn studieruimte 
met zijn zeven broertjes en zusjes. 
Hij moest als oudste op die kinderen 
passen, want de ouders waren gaan 
werken. Hoe kan je in zo’n situatie 
uitblinken op school?”

MIJN LEVENSMOMENT
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Damya Laoui (36) 
is professor bio-ingenieur 
aan de VUB. Ze is bekend 
door haar onderzoek naar 

een vaccin tegen kanker©
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“Na vijftien jaar is een nieuwe uitdaging 
leuk en spannend”
Robby Vandereyt (45) runt al meer dan vijftien jaar een evenementen- en artiestenbureau. Door de 
coronacrisis zag hij zijn inkomsten smelten als sneeuw voor de zon. Zoals het een echte ondernemer 
betaamt, bleef Robby niet bij de pakken zitten. Naast events heeft deze Diepenbekenaar nog een 
andere passie: gezonde voeding. Macado, het bedrijf dat op 1 september het licht zag, bedient ieder-
een die op zoek is naar gezondere voeding. “Alles wat ik doe in mijn leven doe ik met passie, dat is 
met Macado niet anders.”

Een evenementenbureau en een we-
reldwijde pandemie, dat zijn niet de 
beste vrienden. 
“Jammer genoeg niet. In het begin 
dachten we dat het niet zo lang zou 
duren, zoals iedereen. We hadden een 
overvolle agenda voor 2020 en heel 
goede vooruitzichten. Enkele weken 
later hadden we al door dat we hier 
niet meteen vanaf zouden zijn. Tijdens 
de eerste maanden hadden we best 
nog veel werk. Boekingen annuleren, 
of zoeken naar een nieuwe datum. 
Jammer genoeg is dat geen werk waar 
omzet aan vasthangt.”

De evenementensector wordt aanzien 
als een leuke branche, maar het is hard 
werken. 
“Mijn evenementenbureau PartyFun 
bestaat al meer dan 15 jaar. We hebben 
ons nog geen moment verveeld. De eer-
ste weken kon ik dus best wel genieten 
van de rust. Maar al snel zie je andere 
sectoren opnieuw opstarten en dan 
wil je mee. We zijn niet op de eerste de 
beste kar gesprongen van de desinfec-
tiemiddelen of beachbars. Het evene-
mentenbureau is ooit gestart vanuit een 
passie, dat moest nu opnieuw zo zijn.”

Je was al langer bezig met gezonde 
voeding, die toch lekker is. Je vond 
nergens echt je gading, dus besloot je 
het zelf te maken. 
“Zo zou je het kunnen zeggen. Ik eet 

al lang ketogeen, wat wil zeggen dat 
ik koolhydraatarm probeer te eten en 
dus pasta, rijst, aardappelen en brood 
mijd. Vooral brood miste ik. Er bestaat 
wel koolhydraatarm brood, maar vaak 
is dat niet lekker. Zo ben ik mijn eigen 
brood beginnen bakken.” 

Maar brood alleen volstond niet, dus 
besloot je nog producten toe te voegen 
aan je gamma. 
“Naast ons brood maken we nu ook 
twee soorten suikervrije granola. De 
andere producten die we verkopen, 
voeren we in vanuit Engeland, Neder-
land en Duitsland.”

“Ons magazijn konden 
we snel herinrichten. 
En de inkomhal van 
ons gebouw hadden we 
groot genoeg gemaakt, 
daar is nu onze winkel” 

Je had natuurlijk al heel wat faciliteiten 
die je kon hergebruiken voor Macado. 
“Ons magazijn konden we snel herin-
richten. En de inkomhal van ons gebouw 
hadden we gelukkig groot genoeg 
gemaakt, dus daar is nu onze winkel. 
We hebben ook serieus geïnvesteerd in 
professionele ovens, mengers en koe-
lingen. Op een gegeven moment moet 

je de keuze maken. We bakten veertien 
uur per dag in gewone ovens. Ofwel pro-
fessionaliseer je, ofwel stop je ermee. 
Daarnaast hadden we ook al heel wat 
kennis in huis, waaronder marketeers 
en een graficus. Die mensen hebben 
zich wat moeten omscholen, maar doen 
dat nu fantastisch.”

Een geluk bij een ongeluk, want door 
corona kon je een nieuwe passie tot 
leven brengen.
“Voor de coronacrisis was er nooit spra-
ke van geweest om zoiets op te starten. 
Maar na vijftien jaar is het ook wel leuk 
om eens een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Het was niet gemakkelijk, want 
ik moest in die sector helemaal van nul 
beginnen.”

Eens de evenementensector opnieuw 
mag opstarten zal je dus twee bedrij-
ven moeten runnen. 
“Veel klanten van PartyFun vragen 
of we nog opnieuw gaan opstarten. 
Natuurlijk wel, dat blijft mijn grootste 
passie. Maar Macado zal daarnaast so-
wieso ook blijven bestaan. We hebben 
ondertussen al heel wat vaste klanten. 
Zij zijn zo tevreden dat ze alle gezon-
de en lekkere voeding op één plaats 
kunnen aankopen, we kunnen hen niet 
teleurstellen.” 

www.macado.be 
@macaodo.keto.lifestyle
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Robby 
Vandereyt (45) 
woont en werkt al zijn hele 
leven in Diepenbeek. Hij 
runt al 15 jaar een evene-
mentenbureau en sinds 
kort leidt hij een bedrijf in 
gezonde voeding.
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Sophie Claes (38) 
is oprichter en zaak-
voerder van de Gele 
Flamingo, een web-
shop voor baby's en 
kinderen met focus 
op duurzaamheid en 
kwaliteit.
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“Door corona krijgen we vijf keer meer 
bestellingen binnen”
The sky is the limit voor zaakvoerster Sophie Claes van De Gele Flamingo. Haar webshop voor baby- 
en kinderkledij is een belangrijke speler geworden op de Belgische e-commercemarkt, waardoor 
ze haar blik richt op het buitenland. “Het is tijd om andere markten te gaan verkennen.”

Hoe ben je met je bedrijf begonnen?
“Ik ben begonnen in 2013 toen mijn 
dochter tien maanden oud was. Ik was 
op zoek naar een bepaalde stijl van 
kledingaccessoires voor mijn dochter 
en ik vond deze niet in België. Ik moest 
dat altijd bestellen in het Verenigd 
Koninkrijk of Amerika. Na een tijdje 
begon ik te beseffen dat ik dat gat in de 
Belgische markt kon dichten. Ik heb die 
Engelse en Amerikaanse leveranciers 
gecontacteerd en zo ben ik begonnen 
met dertig producten te verkopen.”

En waarom een webshop?
“Omdat ik dacht dat daar toekomst in 
zat. Je moet dat een beetje aanvoelen. 
Ik was toen nog geen ondernemer in 
hoofdberoep. Ik combineerde dat met 
een voltijdse job. Makkelijk was het 
zeker niet. Ik begon met het aanmaken 
van een Facebookpagina en niet veel 
later kreeg ik al likes. Mensen tagden 
elkaar, dus ik kreeg veel meer volgers. 
Ik organiseerde dan veel acties en gaf 
staaltjes weg, waardoor ik feedback 
kreeg en wist welke producten ik moest 
verkopen. Zo is het allemaal gegroeid.”

Heb je de webshop zelf gemaakt?
“Ja, ik heb in het begin alles zelf ge-
maakt. Voor sommige zaken moest ik 
veel bijleren. Maar moeilijk gaat ook. 
Zo heb ik mezelf bijgeschoold in  
informatica om de webshop zelfstandig 
online te krijgen. Zodra de webshop 
online ging, kwamen de bestellingen 

binnen. De omzet die ik maakte, inves-
teerde ik opnieuw in de aankoop van 
nieuwe producten. Ik denk dat we nu 
13.000 producten verkopen.”

“Ik denk dat we nu 
13.000 producten 
verkopen” 
Van 30 naar 13.000 in 8 jaar. Dat is een 
hele evolutie. Hoe kijk je daar op terug?
“Ik sta daar op zich niet bij stil, omdat 
je altijd bezig bent met het volgende 
doel te bereiken. Ik heb het pas door 
als andere mensen daar iets over zeg-
gen. Daar komt bij dat ik enorm kritisch 
ben voor mijn bedrijf. Ik weet waar de 
werkpunten zijn en waar het nog beter 
kan.”

Waar kan het nog beter?
“De geboortelijsten kunnen volgens 
mij nog beter. In het begin kreeg ik veel 
vragen of ik geen online geboortelijsten 
kon aanbieden. Ik heb lang nagedacht 
hoe ik dat concreet zou uitwerken. Ik 
wilde dat de klanten alles zelf kunnen 
doen en niet dat ze een e-mail moesten 
sturen met hun wishlist. Dat zou enorm 
veel werk voor ons zijn. Het moest ge-
bruiksvriendelijk zijn zonder aankoop-
verplichting, de klant moet zelf online 
zijn lijst kunnen samenstellen en als 
het moet nog wijzigen. Met die criteria 
hebben we dat verder uitgewerkt en ik 
ben blij met het resultaat.

”Wat is de volgende stap voor je bedrijf?
“Het is denk ik tijd om andere markten 
te gaan verkennen. Daarom willen we 
uitbreiden naar de Nederlandse e-com-
mercemarkt. 25% van alle pakketjes 
die we versturen gaan al naar Neder-
land. Dus daar is wel een potentieel om 
door te groeien. Daarnaast zijn we nog 
andere markten aan het bestuderen.”

Had je veel last van corona?
“Corona was voor ons een zegen, want 
we zijn enorm gegroeid. We kregen vijf 
keer meer bestellingen binnen dan voor 
corona. Ik heb zelf nog moeten mee-
helpen in het magazijn om pakketjes 
klaar te maken voor verzending. Soms 
zat ik dozen dicht te plakken, terwijl ik 
met mijn andere hand telefoons zat te 
beantwoorden. Maar gelukkig is alles 
goed verlopen.”

“België loopt enorm 
achterop als het gaat 
over e-commerce” 
Wat zijn de moeilijkheden die jij 
ondervindt als Belgisch ondernemer?
“Dat België enorm achterop loopt 
als het gaat over e-commerce. Onze 
uitbreiding naar Nederland loopt een 
beetje vertraging op, omdat er in België 
een groot gebrek is aan kennis over de 
werking van buitenlandse e-commerce-
markten.”
www.degeleflamingo.com
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“Een huzarenstuk, maar het is gelukt”
Het Gentse bedrijf ‘Puzzle in A bag’ is dit jaar verkozen tot Oost-Vlaamse starter van het jaar. De start-
up boekt succes met de verkoop van unieke puzzels via een webshop. In een mum van tijd was alles 
uitverkocht. We spreken met Niels Desot, een van de ondernemers. “Alle sterren stonden gunstig 
voor de verkoop van onze puzzel.”

Niels Desot (l) - Business Lead (27)
Dimitri Devroe (r) - Product Lead (31)
Lars Dombrecht (m) - Designer (26)
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Hoe is Puzzle in A bag ontstaan?
“Het idee kwam door onze werkzaam-
heden bij dear digital. Dat is onze eer-
ste start-up. Dear digital geeft digitaal 
marketingadvies aan e-commercebe-
drijven. We hebben bewust gekozen 
voor e-commercebedrijven, omdat we 
ons daarin willen specialiseren. Het 
is ons doel om leider te worden in die 
nichemarkt. Wij leren andere bedrijven 
hoe ze de marketing moeten doen voor 
hun webshop, maar we hebben nooit 
zelf een webshop gehad (lacht). Zo is 
het idee gegroeid om een eigen web-
shop te bouwen en onze marketings-
trategieën in de praktijk te brengen. 
Zo kunnen we aan onze klanten laten 
zien dat de adviezen van dear digital 
werken.”

Waarom puzzels?
“Ik ging op bezoek bij mijn zakenpart-
ner Dimitri en we dachten na over wat 
we gaan verkopen op die webshop. 
Zijn vriendin was ondertussen aan 
het puzzelen en zo zijn we op dat idee 
gekomen. We vonden een designer om 
een ludieke puzzel te ontwerpen. Hij 
was heel erg gemotiveerd en werkte er 
dag en nacht aan. Na twee maanden 
was de puzzel klaar. We kregen dan 
persaandacht en de verkoop was niet 
meer bij te houden.”

Mede door corona?
“Dat klopt. Het was lockdown en de 
eindejaarsperiode zat eraan te komen. 
Dus alle sterren stonden gunstig voor 
de verkoop van die puzzel. We hebben 
nu 1.800 mensen die op een wachtlijst 
staan om een te kopen.”

“We gaan 200.000 euro 
investeren”
Hoe zie je de toekomst?
“We hebben nu twee bedrijven, die 
gaan we van elkaar scheiden. De 
bedrijven zullen genoeg middelen 
krijgen om afzonderlijk te groeien. We 

gaan 200.000 euro investeren in Puzzle 
in A bag. De kwaliteit en het design 
van de volgende puzzel zal daardoor 
verbeteren. We gaan meer adverteren 
in het buitenland, om daar te groeien. 
De vraag zal zijn of we het werk voor 
Puzzle in A bag en dear digital goed 
kunnen combineren.”

Hoe zal de volgende puzzel eruitzien?
“Dit jaar gaan we er nog drie maken. 
De volgende zal te koop zijn in mei. 
Het design van de nieuwe puzzel is de 
fysieke werkelijkheid van het internet. 
Het internet is druk met veel adver-
tising, daarom kozen we voor Times 
Square in New York. De drukste plek op 
de wereld met de meeste reclame. Je 
ziet daar veel taxi’s rondrijden en wie 
zijn de taxi’s van het internet? Google, 
want die zoekmachine brengt je naar 
de plaats waarnaar je op zoek bent. 
Een beetje zoals een taxi in het echte 
leven.”

“De koper moet onze 
puzzel origineel vinden”
Hoe bedenken jullie die concepten?
“We zijn eerst gaan kijken wat voor 
soorten puzzels worden verkocht. Tot 
onze grote verbazing bleken dat meest-
al klassieke designs te zijn zoals schil-
derijen en landschappen. Er was ruimte 
in die markt voor een niche. Wij wilden 
puzzels verkopen met moderne designs 
die een culturele boodschap bevatten. 
De koper moet onze puzzel origineel 
vinden. Dat doen we door onszelf de 
vraag te stellen: wat als? Bijvoorbeeld 
wat als het internet een fysieke realiteit 
wordt? Meestal komen daar leuke 
ideeën uit en vallen die puzzels op. Zo 
hebben we een puzzel mogen maken 
voor Google.”

Vertel.
“Iemand had ons gecontacteerd met de 
vraag om voor zijn bedrijf een exclu-
sieve puzzel te maken. We hadden 

daar niet veel zin in, want het was 
enorm druk met Puzzle in A bag en dear 
digital. Dimitri is toch eens gaan kijken 
wie die persoon was en voor welk 
bedrijf die werkte. Zo zijn we te weten 
gekomen dat hij werkte voor Google 
Benelux. Zij wilden dat we een puzzel 
maakten op één maand tijd. Normaal 
duurt het design en de productie van 
een puzzel vier maanden. We gingen 
akkoord met die korte deadline (lacht). 
Het was een huzarenstuk, maar het is 
wel gelukt.”

Loopt België achter in de e-commerce-
sector?
“Ja. Als je vandaag een webshop zou 
opstarten en je adverteert in België 
en Nederland, dan gebeuren 70% van 
je aankopen in Nederland. Dat is een 
groot verschil met België. Een van de 
bekendste webshops, Bol.com, is dan 
ook een Nederlands bedrijf. Al de ken-
nis over e-commerce zit daar. In België 
moeten we veel inhalen.”

www.puzzleinabag.com

WIN !
LM geeft drie puzzels van Puzzle 
in A bag weg. Wat moet je daar-
voor doen? Stuur voor 30 april een 
e-mail naar wedstrijd.ov@lm.be 
met als onderwerp 'Puzzel'. Maak 
een originele foto van jezelf of een 
familielid dat aan het puzzelen is. 
De winnaar maken we bekend op 
op onze Instagrampagina  
@levens_momenten. 
Veel succes!
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KORT EN KRACHTIG

Bijna alle 
zelfstandigen 
willen vaccin
87 procent van de Belgische 
zelfstandigen wil zich zo snel 
mogelijk laten vaccineren tegen 
het coronavirus. De helft doet dat 
om zo snel mogelijk weer normaal 
aan het werk te kunnen. Nog eens 
40 procent doet het in de eerste 
plaats uit bezorgdheid voor de 
gezondheid. 

Een werkgever op 
drie wil vaccinatie 
aanmoedigen
Een derde van de Belgische werk-
gevers is van plan zijn personeel 
aan te moedigen om zich te laten 
vaccineren tegen het coronavirus. 
De rest vertrouwt op de bereidheid 
van de werknemers om dat te 
doen.
Een werkgever op drie wil dat zijn 
personeel zo veel mogelijk naar de 
werkplek kan komen. Slechts één 
op tien geeft voorkeur aan tele-
werk. De rest kiest voor een combi-
natie van telewerken en aanwezig 
zijn op het bedrijf.

Verpleegkundige 
hoogste knelpuntberoep
Verpleegkundigen staan bovenaan de nieuwe 
top 10 van knelpuntberoepen van de VDAB.
 1. Verpleegkundige
 2. Technicus industriële installaties
 3. Conducteur werf/werfleider
 4. Schoonmaker bij mensen thuis
 5. Onderhoudsmechanicien
 6. Calculator bouw
 7. Technicus studiebureau bouw
 8. Bestuurder trekker-oplegger
 9. Analist ontwikkelaar ICT
 10. Boekhouder-accountant

Herstartlening
voor kleinhandel
De Vlaamse regering lanceert een 
herstartlening voor de kleinhandel 
zodat ze makkelijker nieuwe voorraden 
kunnen financieren. Het gaat om een 
lening tegen 1 procent rente over twee 
tot drie jaar. Organisatoren van events 
kunnen een terugbetaalbaar voorschot 
vragen voor een evenement dat plaats-
vindt tussen juni 2021 en mei 2022. 
Wordt het evenement geannuleerd, 
dan moet het voorschot niet worden 
terugbetaald. De leningen zijn een 
reactie op de vaststellingen van 
de nationale bank dat kmo’s en 
zelfstandigen moeilijker bankkre-
diet krijgen. Ondernemingen die 
moeite hebben om hun leningen 
af te lossen kunnen tot eind juni 
wel uitstel van betalingen vragen 
bij hun bank.

Helft jongeren 
ziet zichzelf 
ondernemen
Jongeren tussen 16 en 30 jaar zien 
zichzelf later een eigen bedrijf starten. 
Ze willen daarmee in de eerste plaats 
een eigen idee of droom realiseren. 
Maar ook de flexibiliteit tussen werk en 
privétijd en het idee hun eigen baas te 
zijn, spelen hierin mee. 



Belastingvrije vergoeding voor thuiswerk
Werknemers die minstens vijf dagen 
per maand thuiswerken kunnen van 
hun werkgever een belastingvrije ver-
goeding krijgen van 129,48 euro per 
maand voor kantoorkosten. Van april 
tot juni dit jaar wordt dat bedrag tijde-
lijk verhoogd tot 144,31 euro. Er komt 
20 euro bij voor het gebruik van de 
eigen pc als de werkgever die niet ter 
beschikking stelt, 20 euro voor het ge-
bruik van de eigen internetverbinding 
en 5 euro per gebruik van een eigen 
accessoire zoals een printer of een 
tweede scherm. Ook een billijk bedrag 
voor de aankoop van een bureaustoel 
of ladenblok is mogelijk. De werkgever 
is niet verplicht deze bedragen toe te 
kennen en kan ook een lager bedrag 
geven.
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Startcentrum zelfstandigen
Sociaal verzekeringsfonds
Ondernemingsloket
Aanvullende verzekeringen 

www.incozina.be
info@incozina.be
050 40 65 65

Op de pagina’s Vrij Ondernemen van onze zelfstandigenorganisatie LVZ vind je boeiende verhalen en nieuws van 
en voor zelfstandigen en ondernemers. Meer over het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen op www.lvz.be

Startcentrum zelfstandigen
Sociaal verzekeringsfonds
Ondernemingsloket
Aanvullende verzekeringen

Belgische export  
8 procent gedaald
De uitvoer van Belgische producten 
naar het buitenland daalde in 2020 
met 8 procent, het slechtste resultaat 
sinds de recessie van 2009. De import 
zakte nog meer, met 9,5 procent. De 
export deed het in december wel al 
beter (+ 2,5 procent tegen december 
2019), na een daling met 25 procent in 
april en mei.
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GEZONDHEIDSACTIVITEITEN

Webinar  
Hoofdpijn tips en tricks
Hoofdpijn, niks is zo vervelend. Deze 
pijn ben je liever kwijt dan rijk. Maar 
hoe word je deze kwaal meester, welke 
soorten hoofdpijn zijn er en wat kan 
je er concreet aan doen? Prof Dr. Jan 
Versijpt, coördinerend Neuroloog van 
de Hoofdpijnkliniek UZ Brussel schenkt 
jou enkele nuttige en bovendien verlos-
sende tips & tricks.
- Woensdag 28 april van 20u tot 21u30
 Door: Prof Dr. Jan Versijpt
 Prijs: 4 euro

Webinar De kracht van 
(buiten)spelen
Hoe vaak spelen onze kinderen nog 
buiten? Minder dan vroeger? Te vaak 
gekluisterd aan allerlei schermen? Of 
niet? En wat vinden we daar eigenlijk 
van? Een lezing over het belang van 
buitenspelen voor onze kinderen en 
hoe je hen daartoe kan stimuleren. 
Boeiende kaders, visies en inzichten 
over spelen, gekruid met allerlei con-
crete tips. I.s.m. VCOK vzw
- Maandag 3 mei van 20u tot 21u30
 Door: Bart Straetman - speelmakers
 Prijs: 3 euro

Lezing: relaties en 
seksualiteitsbeleving 
bij ouderen *
De gedachte dat ouderen wel degelijk 
verlangen naar verschillende vormen 
van affectie, leidt nog te vaak tot ge- 
gniffel en onwennigheid. Tijd dus om 
het taboe eens en voorgoed te verbre-
ken. Tijdens de voordracht wordt dieper 
ingegaan op wat seksualiteit inhoudt, 
welke vormen er zijn en zien we hoe het 
verlangen naar intimiteit niet ‘vergrijst’.
- Donderdag 6 mei van 14u tot 16u
 Prijs: 5 euro
 Blauwe zaal Liberas
 Kramersplein 23, Gent

Webinar  
Gender & seksualiteit

We komen allemaal vroeg of laat in 
contact met gender- en seksuele 
diversiteit. Iemand uit je jeugdbewe-
ging is homoseksueel, een collega op 
het werk maakt een transitie door als 
trans man of je kind vertelt je dat hij 
biseksueel is. Senne Misplon zal vanuit 
zijn eigen ervaring als transpersoon, 
maar ook vanuit zijn opgebouwde 
expertise een toegankelijk verhaal 
brengen.
- Dinsdag 11 mei van 20u tot 21u30
 Door: Senne Misplon
 Prijs: gratis

Gozz kleding: infostand 
en opmeting *
GOZZ maakt functionele en modieuze 
kledij voor kinderen en volwassenen 
met een mentale en/of fysieke be-
perking. Ze ontwerpen de kledij op 
maat en volgens de behoeften van de 
klant. Op deze infonamiddag kan je 
kennismaken met hun assortiment 
en een gratis opmeting aanvragen. 
De plaatsen voor een bezoek zonder 
opmeting zijn onbeperkt. Hiervoor kan 
je vrij langskomen tussen 13 uur en 17 
uur. Afhankelijk van de dan gelden-
de coronamaatregelen zullen wij het 
maximum aantal toegelaten bezoekers 
waarborgen.
- Woensdag 26 mei van 13u tot 17u
 Door: Gozz 
 Prijs: gratis
 Blauwe zaal Liberas
 Kramersplein 23, Gent

DIY – ecologische 
poetsproducten *
Samen met Anne Drake leren we onze 
ecologische voetafdruk te verkleinen 
zonder in te boeten aan comfort en 
stijl. In haar boek “Ecologie op hoge 
hakken” heeft ze heel wat tips ver-
zameld die ze graag met ons deelt. 
Tijdens deze dynamische workshop 
maak je vijf verschillende ecologische 
poetsproducten. Deze neem je achteraf 
mee naar huis.
- Donderdag 3 juni van 19u tot 21u
 Door: Anne Drake
 Prijs: 20 euro
 LM-kantoor 
 Arthur Scheirisstraat 31, Zottegem

Reizend speeltheater: 
Knibbel Knabbel Knuis *
Verteltheater over het thema gezond-
heid voor 3- tot 8-jarige fijnproevers. 
Gezonde voeding, eetpatronen, 
milieuvriendelijk eten, onthaasting, 
seizoenen, smaak en feest vormen de 
ingrediënten van deze smaakmaker. 
Inspirerend, zoet verpakt en luchtig 
gepresenteerd.
- Zondag 13 juni om 10u
 Door: Kip Van Troje
 Prijs: 5 euro
 Sporthal Groenhof, 
 Groenstraat 46, Oudenaarde

Hoe inschrijven ?
- in je LM-kantoor
-  bel naar 09 223 19 76
-  mail naar info.ov@lm.be
-  online via de agenda op 
 www.lm.be/oost-vlaanderen

* Fysieke activiteiten zijn onder voorbehoud 
van de meest recente corona ontwikkelin-
gen en maatregelen. LM betaalt jouw deel-
nameprijs direct terug indien de activiteit 
geannuleerd wordt wegens COVID-19. 
Moet je jouw deelname zelf annuleren we-
gens persoonlijke redenen? Geen probleem. 
Wij betalen jouw deelnameprijs ook terug.


