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De Witte Ranke

De vzw Keurbroederschap De Witte
Ranke zet zich in voor Poperinge en
onze streek. Ze behartigt de belangen
van het toerisme, de hop(scheuten) en de
streekgastronomie. De vzw bestaat dit
jaar 35 jaar. Marleen, Martine en Nele
zijn uitgeroepen tot keurgezellinnen.
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“Toen Marleen bij De Witte Ranke kwam, was ik al lid. Ik werd haar
meter in 2016 en Marleen werd op haar beurt meter van Martine in
2017. Het plaatje klopt”, vertelt Nele. De drie dames hebben een
speciale band die moeilijk onder woorden te brengen is.“We zijn alle
drie weduwe geworden op een volledig andere manier, dit schept een
band. We begrijpen elkaar op vlakken die anderen niet of moeilijk
kunnen begrijpen”, aldus Martine.
“Het is meer dan elkaar begrijpen. We hebben emotionele wonden
waarmee we leven. Wonden die we niet zelf gekozen hebben. We
zijn daardoor anders. Wanneer je erge dingen meemaakt heb je twee
keuzes. Ofwel laat je je kop hangen ofwel ga je er kracht uithalen en
doe je er iets mee. Alle drie hebben we er iets mee gedaan. Dat is een
connectie tussen ons”, zegt Nele.

Schenk een glimlach
See and Smile vzw mag delen in de
140ste verjaardagsvreugde van Made
in Inox. De organisatie See and Smile
opereert mensen in Azië en Afrika
met oog- en tandproblemen. “Made
in Inox wil een volledige missie, ter
waarde van 10.000 euro financieren
als verjaardagsgeschenk. Dat is een
fantastisch initiatief”, zegt de Poperingse vrijwilligster Martine D’hondt.

Martine D’hondt

De Poperingse Martine D’hondt (60) is operatie-assistente in het Jan Ypermanziekenhuis. “Door dokter-oogarts
Vandamme kwam ik in contact met See and Smile vzw.
Dat is een organisatie waarbij een groep Belgische dokters en verpleegsters mensen, doorgaans verstoken van
de meest elementaire geneeskundige zorg, met oog- en
tandproblemen in Azië en Afrika opereren om hen zo weer
een menswaardig bestaan geven. Mijn eerste missie was in
Burundi en daar assisteerde ik drie weken. Na het overlijden van mijn man was ik blij dat ik me kon vastbijten in
iets. Van mijn beroep heb ik mijn hobby gemaakt. Mijn
kinderen waren trots dat ik dit wilde doen”, zegt Martine.
Op 31 augustus 2019 vertrok Martine op haar 14de missie naar Cascas - Senegal. Per jaar neemt ze deel aan een
tweetal missies. “Een groot deel van mijn verlof spendeer
ik aan die missies, maar het doet enorm veel deugd om die
mensen te kunnen helpen. Mijn kennis kan ik aanbieden
aan mensen die niets hebben en die het echt wel nodig
hebben. Het is niet zomaar je koffer maken en vertrekken.
Op voorhand moeten we toelating krijgen om te mogen
vertrekken, materiaal moet aangekocht worden, vrijwilliger
moeten gezocht worden... Veel mensen daar zijn analfabeet
dus moeten we een tolk regelen en zorgen dat we speciale
afleeskaarten meehebben. De missie zelf is zwaar. Elk dorp
krijgt één dag. Om 8 uur beginnen de consultaties en operaties”, vertelt Martine.

‘Ze lieten de blinden zien’. Terwijl we enkel katarakt
hadden verwijderd.”
Haar missies liggen Made in Inox nauw aan het hart.
“Marleen leerde ik kennen bij vzw Keurbroederschap De
Witte Ranke. Ze is mijn meter”, legt Martine uit. “Via een
benefietactie hoopt Made in Inox een volledige missie te
kunnen bekostigen. “Eén missie kost vlug 10.000 euro.
De medicatie, steriele materialen en implantlenzen moeten worden aangekocht en dat kost heel veel geld. Alle
apparaten zijn wel eigendom van See and Smile vzw. Als
vrijwilliger ontvang je geen tegemoetkoming en betaal je je
eigen eigen vliegticket. “
Vorig jaar werd in Made in Inox tijdens de Vierdaagse
van de IJzer de aftrap van de benefietactie ‘Schenk een
glimlach’ voor See and Smile gegeven.
Voorlopig staat de teller nu op 6.352,63 euro


“Het is zwaar, maar ik haal er heel veel voldoening uit.
Kindjes die een bril krijgen en eindelijk hun omgeving
scherp kunnen waarnemen, dat is fantastisch.” Per
missiedag worden zo’n 200 mensen geconsulteerd, zeker
een 100-tal mensen moeten ze teleurstellen wegens
tijdsgebrek. “Sommige mensen hebben nog nooit hun eigen
kind gezien. Ze zijn volledig blind door katarakt. Operatief
is dat eenvoudig te verhelpen. Door ons kunnen ze weer
zien. In een Afrikaanse kerk zijn een priester dat de blanken
waren gekomen en er een mirakel was gebeurd.

Actie tot eind november 2019.
Lees- & zonnebrillen worden nog steeds
ingezameld voor een tweede leven.
Badeendjes aan 5 € als steun
en giften blijven welkom.
40 € voor een bril • 120 € voor een oogoperatie
Rek. nr. IBAN BE30 6451 2772 7211
- vanaf 40 euro fiscaal attest verkrijgbaar Vermelding: “Donatie Martine - Made in Inox - 140jaar”

Kleinere giften - zonder fiscaal attest
Rek. nr. IBAN BE38 0636 4704 2272
Vermelding: “Schenk een glimlach”

Op 4 oktober om 19:30 uur is Martine te gast in
Made in Inox met haar “missie”verhaal.

Het hart staat centraal
Wie binnenstapt in de Forge de Belles Histoires in Made in Inox maakt kennis met het
immaterieel erfgoed en vindt er tijd voor ontmoeting in en met verbindende verhalen. In
het kunstwerk van Nele Boudry en haar vriend Bob Kimberly staat de mens centraal.
“Het ontwerpen is altijd een proces. Ideeën borrelen en groeien en door alles samen te voegen,
kom je uiteindelijk tot een geheel”, vertelt Nele.
“Je gelooft in je eigen voorstel. Het rijkste en
boeiendste moment is wanneer je het voorstel
kan overbrengen en als dit goed onthaald wordt.
Het is als een vuurstokje dat brandt.” En of het
vuurstokje brandde: de glasgravure van St. Eloi,
het bronzen engeltje op aambeeld en het geschilderd portret van Isabel zijn 3 kunstwerken
van Nele die je de “Raison d’être” van Made in
inox laten voelen.
Voor de Forge de Belles Histoires droomde Pol
van een wolkenhemel. Ook hiervoor was Nele
de uitgelezen kunstenaar en dit samen met Bob.
“Voor ons de aanzet om een verhaal te vertellen
‘met het plafond’. Een wolkenhemel die zowel

de geest als het contact met het hogere opent”
zegt Nele.
“In het kunstwerk staat de mens centraal. Waarom en hoe is het mogelijk als mens om iets te maken.. In metaal in dit verhaal? Het heeft te maken
met inspiratie en creativiteit, materiaal en werktuigen en de noodzakelijke lichtbron. Het licht komt
uit het hart van de engel die ook alle elementen
verbindt. De engel die in het kunstwerk ondersteboven hangt is meteen de aanmoediging om anders te gaan denken. Als we bij de engel komen,
komen we bij Marleen. Het hart staat centraal.”
De symbolische lichtstraal van de engel tot in het
smidsevuur geeft het creatievermogen over aan
de mensen van Made in Inox, nu is het aan hen
om het te ‘maken’ ”.

Nele Boudry

