
 

 

	
Dankwoord Hilde 
 
 

Hilde,  
 
We zijn, en ik mag spreken in naam van het voltallige bestuur, heel blij dat je er hier 
vanavond bij bent. Bekina viert dit jaar haar dertigjarige bestaan. Dat wordt passend 
gevierd. Geen spectaculaire mediastunt. Neen, we kiezen bewust voor onze 
gezinnen. Het moet niet verwonderen dat binnen Bekina in die dertig jaar een aantal 
tradities is ontstaan. Een daarvan is om mensen die zich binnen het nationaal bestuur 
met hart en ziel hebben ingezet, op een lucullische wijze welgemeend dank te 
zeggen. 
 
We staan er te weinig bij stil, maar Bekina draait volledig op vrijwillige inzet. Dat leidt 
soms tot verwondering. Zo bijvoorbeeld de recente vraag van een aantal schepenen 
om het kantoor van Bekina te Antwerpen te bezoeken. Ook op het secretariaat hoor je 
soms verbazing dat Bekina professioneel werkt met uitsluitend vrijwilligers. Dat doet 
deugd, een pluim op onze hoed. 
 
Maar tegelijk, een deugddoende schouderklop voor ieder van ons. Want jullie zijn het 
toch maar - jullie samen - die het schip op koers houden. En er is soms al eens woelig 
water. Dat is overal zo. En door een van die stormdepressies Hilde, heb jij ons 
geloodst.  
 
Op een cruciaal moment nam jij de ledenadministratie op je schouders. Eerlijk gezegd 
een immense opdracht. Je nam de fakkel over van duivel-doet-het-al en Bekinees van 
de eerste uren Bart-Jan Verbeke. En het is algemeen geweten dat het moeilijk is om 
in de sporen te treden van een monument. Ook de materie is, hoewel van 
levensbelang voor een organisatie, niet echt de meeste begeesterende. 
 
Maar je deed het voortreffelijk. Je roeide de ledenregatta met alle riemen die je had. 
Het was alsof die taak je met de moedermelk was meegegeven. En ik hoef u niet te 
overtuigen van het belang van borstvoeding. Het siert u dat u ook voor de bevordering 
van de borstvoeding in Vlaanderen uw steentje bleef bijdragen. Aristoteles zei al: Een 
goede daad verrichten dat is gemakkelijk, de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te 
doen is dat niet.  
 
Die gewoonte, Hilde, is een van je handelsmerken geworden. En zulke vrijwilligers 
moeten we koesteren. Ik herinner me nog je eerste verschijning op het nationaal 
bestuur. Je had een snoepje, een streekspecialiteit, mee voor ieder van ons. Jouw 
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menselijke, warme en zorgzame kant liet je ons toen al zien. Je stelde je binnen het 
bestuur ook heel constructief en hervormingsgezind op.  
 
De papierwinkel van de informatieformulieren is mede door jouw toedoen afgebouwd. 
Je hebt de transitieperiode van volledig papierwerk naar de volledige informatisering 
van de ledenadministratie, mogelijk gemaakt. Je hebt ons daarvoor de tijd gegund. 
Tijd die Bekina echt nodig had. Binnenkort is die stap naar de digitale 
ledenadministratie een feit, en dat was zonder u, Hilde, helemaal niet mogelijk 
geweest.  
 
Daarom Hilde, van ons allemaal, een welgemeende dankuwel, ook aan uw partner, 
voor uw inzet voor Bekina. Wij zullen het niet vergeten, Jij wellicht ook niet, en graag 
Hilde, graag, zien we u nog opduiken bij de activiteiten van Bekina. En nu hef ik, 
samen met jullie allen, het glas. Het ga je goed Hilde, en tot binnenkort. 
 
Dank u voor uw aandacht. 
 
 

Ignace Vandriessche 
6 februari 2016 

 
 


