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Rode Kruis trekt naar de
deelgemeenten met cursussen

Optiek en Hoorcentrum Christiaens
is provinciaal ambassadeur
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AVELGEM

WEST-VLAAMSE MOHAMED (7) GAAT VOL VOOR DE WINST IN TOP MODEL BELGIUM

“Hij kreeg zelfs al een aanbieding
voor een filmrol in 2021”
AVELGEM Op zondag 23 februari staat de halve finale
van Top Model Belgium Kids Academy op het programma in Espace Magnum in Colfontaine, in Henegouwen. Avelgemnaar Mohamed is een van de 500
kinderen die er zullen dingen naar een finaleplaats.

sociale media.
“Het is gek hoe snel het gaat”,
vertelt Ramzi. “Mohamed leerde
op korte tijd op de catwalk lopen
en deed ook al enkele fotoshoots.
Het gaat er heel professioneel aan
toe hoor. Of hij kans maakt om te
winnen? Ik denk het wel. Ze zeggen vaak dat deelnemen belangrijker is, maar Mohamed en ik
zouden graag winnen. Dan gaan
er heel wat deuren voor hem
open.”

Heel wat mensen slaagden in een opleiding en kregen een brevet. (foto GJZ)

ZWEVEGEM De Zwevegemse Rode Kruisafdeling kende een druk
jaar. De cursussen komen ook
naar deelgemeenten, te beginnen
met Moen.
Op de nieuwjaarsreceptie in de
lokalen van het Rode Kruis werden brevetten uitgereikt aan de
mensen die geslaagd waren in
één van de cursussen van vorig
jaar. Eerst gaf voorzitter Geert
Vancauwenberghe een kort overzicht van hun werkjaar. “Bij het
overlopen van de cijfers merken
we dat 2019 een druk jaar was. Zo
voerden we 85 diensten uit op diverse activiteiten en verzorgden
daarbij een 500-tal mensen. Daarnaast werden we ook 15 keer opgeroepen om mensen naar het
ziekenhuis over te brengen.”
De voorzitter maakte ook gebruik
om de EHBO en de reanimatie in
het daglicht te stellen. “Zwevegem is een Hart-Veilige gemeente. Geregeld horen of lezen we in
de media dat dankzij een cursus
reanimatie opnieuw iemand kon
gered worden. Onze ploeg staat
klaar om mensen verder op te leiden zodat we de naam hart-veilig
nog meer glans kunnen geven.
We willen dit jaar dus onze afdeling nog meer op de kaart zetten.
De gemeente beloofde alvast
steun.”

DEELGEMEENTEN
Daarna mocht Elien Derycke, verantwoordelijke leergangen, de
mensen die geslaagd waren het
passende brevet overhandigen.
Slaagden voor de basiscursus
EHBO: Christiane D’Ath, Ruben
Deroo, Conny Goethals, Pascal
Jamart, Youri Nuyttens, Fatima
Semmahi en Indra Vanneste. Emmanuel, Conny en Indra slaagden
ook in hun opleiding ‘Helper’, net
als Bert Vandenberghe.
De volgende opleidingen EHBO
en Helper starten respectievelijk
op 20 april en 14 mei. De cursussen bestaan uit zes sessies van elk
2 uur en worden telkens afgesloten met een examen.
Het Rode Kruis trekt ook naar de
deelgemeenten. “Blijkbaar is de
verplaatsing vanuit de deelgemeenten naar ons lokaal een
drempel. Vandaar dat we besloten hebben om vanaf dit jaar zelf
naar de deelgemeenten te trekken. We zouden ieder jaar een andere deelgemeente aandoen, te
beginnen met Moen. Uiteraard
mogen mensen uit de andere
deelgemeenten ook naar Moen
komen om er de cursussen te volgen”, geeft Elien Derycke nog
mee. (GJZ)

Meer info: vorming@
zwevegem.rodekruis.be

‘Soep met Babbeltjes’ brengt buren samen
MOEN In hun traject naar betere huurdersparticipatie van de sociale huisves-

tingsmaatschappij Eigen Haard, is men nu meer wijkgericht gaan werken. Vorige
week ging voor het eerst het initiatief ‘Soep met Babbeltjes’ door. Deze eerste
editie, waarbij je bij een tas soep wat kan bijpraten met de buren en enkele
organisaties, was gericht op de inwoners van de Olieberg, Zilverberkenlaan en
Beukenlaan in Moen. De bewoners lieten het zich smaken. Dit is een samenwerking van de Gemeente Zwevegem, Logo Leieland, Groep Ubuntu x8K en
Eigen Haard. Dit initiatief zal ook naar andere plaatsen komen. (GJZ-foto GJZ)

DOOR JAN STEENHOUDT

Het team van Optiek en Hoorcentrum Christiaens is trots op de titel: “Dit is een mooie beloning voor 15 jaar hard werken.” (gf)

AVELGEM Optiek en Hoorcentrum Christiaens werd
verkozen tot provinciaal ambassadeur van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’,
waarbij mensen konden stemmen op hun favoriete
winkelier. Dat is geen klein bier als je weet dat ze de
beste waren van 47 gemeenten en 300 winkeliers.
Dat de driekoppige jury uiteindelijk koos voor Optiek en Hoorcentrum Christiaens, mag voor lokale
inwoners geen verrassing zijn.
Wie de winkel in het centrum van
Avelgem een beetje kent, kan dat
beamen. Het pand zelf oogt rustig, uitgebalanceerd en modieus
en huisvest een jonge gedreven
bende, gedragen door roergangers Griet Meersschaert (36) en
Michaël Christiaens (40).
“Dat hele event, met moderator,
publiek en jury, was één spannende bedoening”, steekt Griet,
kleuteronderwijzeres van opleiding, van wal. “Die andere straffe
winkeliers waren ook stuk voor
stuk toffe persoonlijkheden, en
hadden leuke zaken met een visie. Dat wij uiteindelijk mochten
winnen, daar ben ik nu nog altijd
niet goed van. Een schouderklopje? Het is meer dan dat! Een
mooie bekroning van 15 jaar lang
gepassioneerd
ploeterwerk
(lacht), daar komt het op neer.”

GEEN WEBSHOP
Het initiatief van OCWest, Unizo
en Leiedal wil de lokale handelaars ondersteunen. Dat is ook
nodig, vindt Griet. “Mensen staan

_________
“Interesse
hebben in de
klant achter de
bril, dát is ons
succesrecept”
GRIET MEERSSCHAERT

_________

er niet bij stil wat lokale handel
bijdraagt aan de gemeenschap.
Sponsoring voor allerlei verenigingen, om maar iets te noemen,
nemen de kleine handelaars voor
hun rekening. De webshops -op
zich een uitstekende trend- versluizen al het geld naar het buitenland. Zelf hebben we er ook
geen, want wij willen de klant leren kennen. Door te kijken naar je
stijl, ogen, haar en karakter kunnen we je een persoonlijk aangemeten bril aanbieden. Empathische interesse hebben in de klant
achter de bril: dat is ons succesrecept!”

KROKO LUNETTES
Niet alleen de warme uitstraling
en de klantvriendelijkheid van
Christiaens scoorde goeie punten
bij de jury, ook de meerdere dimensies van de winkel vallen in
de smaak. Michaël, die er even is
komen bijzitten, geeft uitleg. “We
hebben een optiekwinkel, een
hoorcentrum én een kinderoptiek, Kroko Lunettes. Onze brillen
zijn stuk voor stuk door ons uitgekozen. De nieuwste trends, gecombineerd met onze persoonlijke smaak en het verhaal achter de
bril, zijn zowat onze ankerpunten
op dat vlak. Ook ecologische argumenten spelen mee. We trekken soms naar buitenlandse
beurzen, op zoek naar nieuwe
trends.”
“Het idee van Kroko Lunettes
kwam er ook door mijn pedagogische achtergrond”, pikt Griet in.
“Kinderen moeten trots kunnen
zijn op hun bril. Vroeger was het
soms een straf als je een bril
moest dragen, dat is nu anders.
Wij hopen met onze brillenboetiek (boven in de winkel, red.) kinderen te helpen om zich goed te
voelen in hun vel, mét een bril.”

COCKTAILAVOND
Wie Optiek Christiaens eens van
dichtbij wil bekijken, kan terecht
in de Doorniksesteenweg 35 te
Avelgem, óf op hun Instagram- en
Facebookpagina. Tijdens de Avelgemse Opendeurweek in maart
organiseren Griet en Michaël wellicht een cocktail- en zonnebrillenavond.
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Ramzi Sahli (40), de vader van
Mohamed, steekt zijn trots tijdens
het interview niet onder stoelen
of banken. Zijn zoontje heeft talent, dat staat vast. Ook Mohamed is erbij, maar slaagt er in al
zijn enthousiasme niet in langer
dan een minuut op z’n stoel te
blijven zitten.
“Maar als het om een fotoshoot
zou gaan, dan zat hij nu al een
halfuur onbewogen te poseren”,
glimlacht Ramzi. “Hij heeft wel
veel energie en is speels, dat zeker. Hij doet niet voor niets aan
karate, volgt breakdansles en toneelschool.”

INNEMEND KIND
“Hij is een innemend kind. Op de
speelplaats van de basisschool De
Toekomst in Avelgem wordt hij
dan ook doodgeknuffeld door de
meisjes uit het middelbaar, die er

in een aangrenzend gebouw zitten.”
Ramzi wordt al aangeklampt van
in de tijd dat Mohamed nog een
baby was. “Wat een mooie jon-

_________

De foto’s van
de jongeman
gaan nu al
viraal op
sociale media
_________
gen! Waarom doet hij niet wat
modellenwerk?”, vragen ze dan.
Ik heb die boot altijd wat afgehouden, maar toen hij deze zomer op vakantie in Tunesië door
de hotelmanager werd gevraagd

DIVERSE AANBIEDINGEN

Mohamed Sahli neemt op zondag 23 februari deel aan de halve finale van Top
Model Belgium Kids Academy.

te poseren op glijbanen en andere
attracties, dacht ik: waarom hem
eens niet laten proberen?”
Ramzi en zijn vrouw zochten het
internet af, stootten op Facebook
op een pagina van Top Model
Belgium, en schreven Mohamed

in. Nog geen week later kregen ze
een bericht in de bus. Hun zoontje was geselecteerd voor de modellenwedstrijd, en mocht meedoen aan enkele repetities. Nog
geen twee maanden later gaan de
foto’s van de jongeman viraal op

Die deuren staan nu al op een
kier, want Mohamed kreeg al diverse aanbiedingen. “Kledingmerken, winkels: noem maar op.
Hij kreeg zelfs al een voorstel voor
een filmrol, in 2021. Ik twijfel nog.
Het moet niet té snel en té veel
komen. School komt nog altijd op
de eerste plaats, en daarom weigerden we al fotosessies tijdens
de schooluren. Daaraan toegeven
zou onverantwoord zijn. Maar
goed, hopelijk mag hij in mei naar
de finale in Antwerpen, dat zou al
een goed begin zijn!”

Stemmen op Mohamed kan tot
22 februari, door TMBKIDS510
te sms’en naar 6659.

GO! ATHENEUM VERWELKOMT 25 BUITENLANDSE LEERLINGEN VOOR ERASMUS+ PROJECT

Andere culturen leren kennen
AVELGEM Maandagavond hebben een 100-tal aanwezigen, inclusief burgemeester en schepencollege van
Avelgem, in het Atheneum in Avelgem het Erasmus+
project feestelijk afgetrapt. Het project is een initiatief
van de Europese Unie en biedt jongeren de kans om
een week lang kennis te maken met de cultuur en de
taal van andere lidstaten.
DOOR JAN STEENHOUDT
“Van maandag 3 tot zaterdag 8
februari is het Atheneum de gastschool voor een 25-tal Letse, Portugese, Italiaanse, Deense en
Spaanse jongeren”, vertelt Hilde
Overbergh, als leerkracht Engels
nauw betrokken bij het project.
“Per land maakten er vijf leerlingen en twee leraren de oversteek.
Zij worden ondergebracht bij onze eigen studenten.”
Onder hen enkele vijftienjarige
Portugese studenten: Hugo, Latitia, Joana, Nono en Beatrice. “We
zijn hier al sinds zaterdag”, zegt

Hugo opgewekt. “We kijken echt
enorm uit naar deze Erasmusweek. Het is eens iets anders, en
zo maken we hopelijk ook nieuwe
vrienden en leren we veel bij over
België.”
Dat is ook de bedoeling, want het
project, geleid door coördinerend
leerkracht Stephanie Decroix,
probeert Europese leerlingen
dichter bij elkaar te brengen, zodat ze elkanders gewoonten en
gebruiken beter leren kennen. De
jongeren werden maandag in
kleine, multinationale groepjes
verdeeld.
“Op maandag, woensdag en
vrijdag concentreren de leerlin-

Leerkrachten van het Atheneum, burgemeester en schepenen trapten het Erasmus+ project op gang. (foto JS)

gen zich op enkele topics die de
onderlinge culturele verschillen
blootleggen, zoals bijvoorbeeld
de verscheidenheid in feestdagen”, legt Hilde Overbergh uit.
“Daarnaast is het belangrijk dat
de leerlingen spelenderwijs ook
gemeenschappelijke,
Europese
waarden ontdekken.”
Dinsdag trokken de leerlingen
naar Ieper. Daar bezochten ze
Flanders Fields en woonden ze de
Last Post bij. Op donderdag stond

er een trip naar het Europees Parlement in Brussel op het menu.
Vrijdag zullen alle nieuwe ervaringen en gemaakte vriendschappen gekoppeld worden aan de
voorstelling van door leerlingen
gemaakte filmpjes en andere projecten.

MOTIVATIEBRIEF
De 15-jarige leerlingen die zélf
naar een lidstaat van de EU wilden voor een week, dienden een

motivatiebrief te schrijven. Uit
die groep kregen 25 leerlingen
witte rook. De selectie bestond uit
een gelijk aantal ASO, TSO en
BSO-leerlingen, zodat alle jongeren de kans kregen om van een
ervaring in het buitenland te
proeven. In het begin van dit
schooljaar vertrokken reeds vijf
Avelgemse scholieren naar Denemarken. In april is het de beurt
aan een tweede groep, die deze
keer richting Spanje trekt.
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