Speech Nationale Familiedag Planckendael
Op zondag 28 augustus
2 0 1 6 k wa me n h e e l w a t
l e d e n v a n B e k in a b ij e e n
i n P la n c k e n d a e l i n
Mechelen. We vierden er
o n s d e rt i g ja ri g b e s t a a n
van onze vereniging.
H i e rn a a s t v in d j e d e
speech van onze
v o o rz i t te r me t e e n
t e ru g b l ik e n e e n
v o o ru i t b l ik .

Een heel goeie morgen, beste leden van Bekina, ouders, kinderen en jongeren.
Ik heet jullie van harte welkom op onze nationale familiedag, waarmee we het 30jarige bestaan van onze vereniging vieren. Vijf jaar geleden organiseerden we een
congres voor het 25-jarig bestaan, maar deze keer wilden we vooral iets doen voor
onze leden zelf. Vandaar een nationale familiedag hier in Planckendael.
Bekina bestaat dit jaar inderdaad al 30 jaar en is daarmee één van de oudste
verenigingen voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders in Europa. We gaan zelfs
Nederland voorop op dit gebied. En dat allemaal door het wetenschappelijk
programma Labyrint op de toenmalige BRT waar - misschien zelfs voor het eerst over hoogbegaafdheid werd gesproken. Na de uitzending ergens in september van
1985, kwamen er heel wat reacties binnen op de redactie van mensen die meer
informatie wensten. Daarom is er op 1 december 1985 een grote vergadering belegd
voor alle geïnteresseerden. Ik vraag mij af of ze toen wel hebben beseft dat er zo'n
honderd mensen aanwezig zouden zijn? Daarna is er dan besloten om hier in
Vlaanderen een vereniging op te richten en is Bekina als vzw definitief van start
gegaan in '86.
Waar staat onze vereniging voor? Eigenlijk hoef ik dat aan jullie leden niet meer uit te
leggen, hoop ik. Wij zijn een vereniging gevormd door enkel en alleen maar
vrijwilligers, vooral ouders van hoogbegaafde kinderen, die ervoor zorgen dat
hoogbegaafdheid op de kaart wordt gezet in Vlaanderen en ervoor zorgen dat onze
kinderen aan hun trekken komen. En dat kan op allerlei manieren gebeuren. Onze
vrijwilligers van de vier verschillende regioteams organiseren activiteiten voor onze
kinderen. Onze teams hebben deze zomer niet stilgezeten en er is opnieuw een ruim
aanbod gaande van spelnamiddagen, sportactiviteiten, museumbezoeken of
gebarentaal aanleren. Steeds weer proberen we uitdagende activiteiten te zoeken
waar deze kinderen zo naar snakken. Kijk gerust op de site om de verschillende
activiteiten van het volgende werkjaar te bekijken. Naast de gewone activiteiten
organiseren onze teams ook jaarlijks een meerdaags kamp, iets waar de kinderen elk

jaar opnieuw naar uitkijken. Er worden vriendschappen voor het leven gevormd. En
dat is dan ook waar Bekina met zijn activiteiten vooral op mikt: onder gelijkgestemden
zijn, vrij je mening mogen geven of interesse mogen tonen in iets zonder dat je erop
afgerekend wordt, zonder dat je wordt aangekeken. 'Hier mag ik mezelf zijn', is iets
wat we regelmatig horen. En dat geeft voldoening als vrijwilliger, daarvoor doen we
het.
Uiteraard mogen we ook onze tieners of Brightsparks zoals ze genoemd worden, niet
vergeten waarvoor we sinds 2013 vanuit Bekina Nationaal een aantal zaken
organiseren. Er is een samenwerking met de VUB, het RITCS en andere organisaties
om uitdagende masterclasses te geven. En we koppelen er graag een reis aan
speciaal voor de jongeren van het secundair onderwijs. Zo zijn we de eerste keer naar
het CERN in Genève geweest, het jaar erop naar de Ardennen, vorig jaar naar
Zeeland en dit jaar naar Echternach. Steeds leerrijk en ontspannend tegelijk.
Om hoogbegaafdheid op de kaart te zetten, verzet onze werkgroep Didactiek heel wat
werk. De werkgroep bestaat opnieuw uit een aantal vrijwilligers, nu vooral
leerkrachten en tevens ouder van hoogbegaafde kinderen, jongvolwassenen
ondertussen, waarvan er een paar ook zelf bij de werkgroep zijn gekomen. Vanuit hun
ervaring worden ze heel veel gevraagd om voordrachten te geven aan scholen en
lerarenopleidingen. Ook bespreken ze materialen en spelletjes waarvan verondersteld
wordt dat ze OK zijn voor hoogbegaafde leerlingen, maar niet altijd OK zijn dus. Er
werd ook in samenwerking met Plantyn een compactmap gemaakt van een
rekenmethode. Je mag onze werkgroep gerust vragen voor jullie school!
Bekina is in die dertig jaar heel wat veranderd, ook omdat er gewoonweg veel
veranderd is in onze wereld. Vroeger had je geen tientallen activiteiten of
zomerkampen die door tal van organisaties gegeven worden. Bekina was toen nodig
om breinvoedsel te bieden aan onze kinderen en dat blijven we doen. We kunnen ten
opzichte van andere organisaties hierin nog steeds het verschil maken door nog
steeds uitdaging te bieden, maar waarbij je tegelijk andere hoogbegaafde kinderen en
jongeren ontmoet. Daarop zetten we in!
Vroeger had je ook geen internet om snel even iets op te zoeken over
hoogbegaafdheid; een vereniging was toen broodnodig om de juiste informatie te
verstrekken. We blijven dit met Bekina doen, al beseffen we dat we hierin niet meer
alleen zijn. Toch kunnen we ook hierin het verschil maken, in die zin dat we daarbij als
ouders samenkomen, kunnen praten met anderen die hetzelfde beleven, opnieuw
zonder schroom om aangekeken te worden, net zoals onze kinderen op hun
activiteiten. En hierin zit de kracht van het woord 'vereniging': je bent niet meer alleen.
Jullie hebben ongetwijfeld al gemerkt dat er ook qua vormgeving heel wat veranderd
is ten opzichte van vroeger. Het nieuwe logo is speels geworden, kleurrijk, met een
energieke uitstraling. Ook de nieuwe site is op deze nieuwe huisstijl gebaseerd. Met
de site werden ook een aantal zaken geautomatiseerd zodat onze vrijwilligers iets
minder werk hebben aan administratie. Lidmaatschap, inschrijvingen en betalingen
gebeuren nu online.

Met de nieuwe huisstijl zijn er uiteraard nieuwe folders ontworpen en ook affiches.
Zodat we de buitenwereld kunnen laten weten dat we er zijn, want we blijven nodig,
ondanks het grote aanbod van activiteiten en informatie.
Ondertussen zijn we nog steeds met een behoorlijk aantal leden: zo'n 300 gezinnen
zijn lid, een totaal van meer dan 1000 individuele leden dus. Jullie kunnen alvast jullie
steentje bijdragen aan het verder op de kaart zetten van Bekina: wanneer elk van
jullie een paar affiches en folders meeneemt en die verspreidt in jullie scholen en
bibliotheken, zal de naam Bekina opnieuw bekend worden.
En dat is dan ook het laatste waarover ik het wil hebben: de volgende stap die we
zullen nemen is Bekina opnieuw te lanceren in de media. We willen laten weten dat
we er zijn! Het volgende werkjaar zullen artikels verschijnen in kranten en tijdschriften,
zullen we de pers van ons laten horen. Ook hier wil ik graag een beroep doen op
jullie: als je een goed, succesvol verhaal hebt, dat mag gehoord worden, kom er dan
gerust mee naar ons zodat we stof hebben om over te schrijven. Of als je zelf mensen
kent in de media, spreek ze aan of geef hun gegevens door! We willen ervoor zorgen
dat Bekina er nog eens 30 jaar bij doet!
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