
Editoriaal  
Ter gelegenheid van het forum over de "Fabriek 
van de armen" dat op 3 oktober 2015 door het 
"Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté" 
werd georganiseerd heb ik aan de verantwoorde-
lijke van dat forum gevraagd of hij kon nagaan 
hoe wij als “centrum voor bijstand aan personen” 
zouden kunnen worden erkend. Hij verwees me 
door naar een persoon die ons ontving en niets 
dan lof had voor ons "Accompagner"-project. 
Maar de volgende dag, op een andere vergade-
ring, negeerde dezelfde persoon ons ronduit.  
Ontgoocheling dus. 

Op grond van ons "dossier" stemde een politieke 
kennis van een van onze bestuurders ermee in 
ons voor te stellen aan een verkozene van haar 
partij die in functie was. Zij gaf ons toen haar 
steun, en... wij bevonden ons voor de persoon die 
ons eerder had ontvangen.  Zonder enthousias-
me werd onze aanvraag voor selectie voorgedra-
gen en dan goedgekeurd.  

Een jonge advocate van de administratie nam 
onze zaak - haar eerste zaak – ter hand en toon-
de zich zeer gemotiveerd om deze tot een goed 
einde te brengen. Ze keek er naar uit.  

Maar het werd een ware hindernisbaan om te 
voldoen aan alle criteria voor erkenning als cen-
trum voor bijstand aan personen. Ons pand was 
ongeschikt. Het duurde meer dan drie jaar om 
een pand te betrekken dat aan de eisen van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis-
sie (GGC) voldeed. Een eerste inspectie heeft 
verbeterpunten aan het licht gebracht. Die wer-
den in acht genomen. En een jaar later, na een 
tweede inspectie, bleek alles volledig in orde te 
zijn.   

Het is dan ook met onverholen vreugde dat wij u 
kunnen meedelen dat op 21 juni 2022 “aan vzw 
‘Les Amis d'Accompagner’, gevestigd in de Dap-
perenstraat 21 te 1081 Koekelberg, voor de perio-
de van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2027 een 
erkenning werd verleend om de opdrachten be-
doeld in artikel 3, 2 lid, 2°, d) van de ordonnantie 
van 7 november 2002 betreffende de centra en 
diensten voor hulpverlening aan personen te 
verzekeren”.  

Ik dank allen die door hun vrijgevigheid, zelfopof-
fering, toewijding en professionalisme dit geluk-
kige resultaat mogelijk hebben gemaakt.  

      Br Guy  

Vijf jaar vrijwilligerswerk 
Ik dank u voor deze 5 jaar van vrij-
willigerswerk. Het is voor mij een 
prachtige ervaring geweest van 
ontmoeting, ontdekking, begelei-
ding en delen. 

Toen ik het 
p e r s o n e e l 
van de ver-
eniging "Les 
Amis d'ac-
compagner" 
o n t m o e t t e , 
kon ik hun 
t e a m g e e s t 
appreciëren. 
B o v e n d i e n 

hebben zij mij met veel vrijgevig-
heid ontvangen, met de gepaste 
middelen om mij als vrijwilliger te 
integreren en met een groot res-
pect voor de vrijheid van de vrijwil-
ligers wat hun beschikbaarheid 
voor begeleidingsopdrachten be-
treft.  

Over vrijwilligers gesproken: wat mij 
het meest raakte was de verschei-
denheid die in de vereniging heerst. 
Het was een genoegen om deel uit 
te maken van een groep mensen 
van verschillende leeftijden, cultu-
ren en nationaliteiten, van verschil-
lende intellectuele niveaus en soci-
ale statussen. Dit is een perfect 
voorbeeld van inclusie waarbij ie-
dereen zich op zijn gemak voelt en 
zijn plaats vindt naargelang zijn be-
hoeften. 

Ik heb veel ontdekkingen gedaan. In 
de eerste plaats door de opleiding 
die ik heb gekregen om mijn ver-
antwoordelijkheid als vrijwillige ter-
reinbegeleider beter te kunnen dra-
gen. Deze opleidingen waren ge-
weldig. Het waren bevoorrechte 
momenten waarop ik me verfrist en 
gevoed voelde en waarop ik me 
toegerust voelde om mijn missie 
voort te zetten met inachtneming 
van de thema's en de realiteiten 
van het terrein.  

Het was ook een gelegenheid om 
het Brusselse Gewest te ontdekken, 
waar de meeste terreinbegeleidin-
gen plaatsvinden, door de plaatsen 
op te zoeken waar de hulpvragers 
wonen en hen te vergezellen naar 
verschillende plaatsen die mij nog 
onbekend waren.  

Die begeleidingsopdrachten heb-
ben mij een diepgaande ervaring 
bezorgd. Het waren momenten van 
genade, en ze gaven mij de gele-
genheid om bij mensen te zijn die in 
nood zijn en die niets anders vra-
gen dan bij hen te zijn, in wat zij le-
ven, in wat zij zijn, zonder hen te 
oordelen.  

Diit was ook een kans om mijn tijd 
en mijn wezen te delen, een kans 
om deugden en waarden te cultive-
ren, zoals geduld, begrip, medele-
ven, aanvaarding, moed, zelfgave, 
nederigheid, luisterbereidheid, 
doorzettingsvermogen, vreugde, 
creativiteit en flexibiliteit. Het zette 
me er ook toe aan om te beseffen 
dat wij elkaar steeds nodig hebben, 
dat er nog anderen zijn die veel 
meer hulp nodig hebben, en dat wij 
ons beschikbaar moeten stellen om 
hen tegemoet te komen. 

Ten slotte heb ik ook kunnen genie-
ten van uitwisselingen waarbij we 
meer samen met anderen waren, 
hetzij in het delen van ervaringen 
tussen vrijwilligers tijdens de ron-
detafelgesprekken, hetzij bij het 
opstellen van de feedbackversla-
gen na de begeleidingsopdrachten. 
Er waren momenten dat ik me dicht 
bij de anderen voelde wanneer ik 
luisterde naar hun ervaringen, hoe 
zij deze of gene situatie hadden be-
leefd. En dan voelde ik me vrij om 
mijn eigen ervaringen te delen, ge-
zien het respectvolle en vertrouwe-
lijke kader dat openheid mogelijk 
maakte.    
                           Bernadette Mwavita   
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Ik weet niet hoe ik u moet bedanken voor de hulp die u ons gaf 
toen mijn dochter en ik op het dieptepunt waren.  

Sinds we uw gegevens kregen van mevrouw Sylvie Longo van 
het OCMW van Schaarbeek, beginnen we het licht aan het ein-
de van de tunnel te zien dankzij de hulp van Jean-Bosco en uw 
vrijwilliger Luc.   

Mijn dochter en ik hebben allebei kanker. Mijn 50-jarige dochter 
is door de SPF als gehandicapt erkend en moet geopereerd 
worden. Zij heeft drie kinderen, waarvan de oudste dochter ook 
als gehandicapt wordt erkend, maar met een ernstiger handi-
cap dan haar moeder. Gelukkig zijn de andere twee kinderen in 
goede gezondheid en studeren ze goed. 

Hoewel ik 82 jaar oud ben en een niet te opereren kanker heb, 
heb ik mijn dochter altijd gesteund. Onlangs kreeg zij huurop-
zegging voor haar flat, die zij 20 jaar lang had bewoond. We 
hebben een dozijn flats bezocht, elke keer tevergeefs, gezien 
de handicapsituatie. Dit was zelfs zo erg dat mijn dochter, die 
geen oplossing meer zag, zelfmoordgedachten kreeg. Daardoor 
voelde ik me nog slechter. 

Ik heb “Les Amis d’Accompagner" om hulp gevraagd. En daar 
vond ik troost, heel menselijke personen die ons hielpen en 
steunden. Ons moreel werd opgekrikt en, oh gelukkig, we von-
den een flat om mijn dochter en haar kinderen te huisvesten. 
We werden vergezeld door een welwillende vrijwilliger die ons 
de hele tijd bijstond. 

Het geluk en de levensvreugde zijn teruggekeerd, mijn dochter 
en haar kinderen hebben een thuis gevonden. Ik heb vrede te-
ruggevonden en kan eindelijk rusten, met een gerust gemoed 
leven en mij laten verzorgen. 

Duizendmaal DANK aan de vrijwilligers van "Les Amis d'Accom-
pagner". Ik zal uw welwillendheid nooit vergeten. Ik moedig alle 
mensen aan die alle hoop hebben laten varen om deze vereni-
ging om hulp te vragen, zij zullen het niet berouwen. 

Monique 

 

Ik ben twee jaar vrijwilliger geweest bij de vereniging. Ik had al 
een paar terreinbegeleidingen uitgevoerd toen ik door COVID 
werd getroffen. Ik werd dan vrijwilliger bij het onthaal van 
hulpvragers, omdat buiten mijn comfortzone treden voor mij 
nog steeds een echte uitdaging was. 

Het is zo dat ik op 4 juli voor een moment "naar de andere kant" 
ben overgestapt: van vrijwilliger naar gebruiker. Om gevolg te 
geven aan een oproeping van de FOD Sociale Zekerheid voelde 
ik me hulpeloos. Daarom vroeg ik om een terreinbegeleider om 
mij bij te staan.  

Ik moet zeggen dat ik erg in paniek was bij het idee van deze 
afspraak. Er werd voor mij gezorgd bij de vereniging zelf, en ik 
was heel blij dat ik door Sidi begeleid zou worden. We ver-
trokken naar het metrostation Ribeaucourt en vanaf het begin 
concentreerde ik me op mijn begeleidster om een angstaanval 
te voorkomen.  

Ik kon niet zeggen waar ik was, ik voelde me als het ware het 
enige licht in de schaduw van mijn angst. Uiteindelijk bereikten 
we onze bestemming, maar ik was niet in staat zijn om mijn 
stappen terug te volgen. Alles ging goed, en mijn verbazing 
was des te groter omdat de dokter die ons ontving niet veel 
vragen stelde. Hij beschikte over mijn gegevens en ik had hem 
mijn laatste psychiatrisch verslag gebracht. Zijn analyse was 
snel, en hij vertelde me koud en droog dat er aan het eind van 
de dag een vergadering met zijn collega's zou plaatsvinden en 
dat mij binnenkort een beslissing zou worden toegezonden. 
Nauwelijks tien minuten verstreken tussen het binnenkomen 
en het verlaten van het gebouw. 

Mijn beschermengel stelde me gerust, maar de druk viel plots 
weg en ik voelde me flauw in de tunnel naar de metro. Sidi rea-
geerde op een uitstekende manier door me te steunen en ge-
rust te stellen. Tijdens de terugreis stelde ons gesprek me ge-
rust, en zo kon ik rustig naar huis gaan. 

Ik dank de vereniging voor haar bestaan, en omdat zij ter be-
schikking staat voor alle hulpvragers, zelfs, zoals in mijn geval, 
vrijwilligers. Efficiënte en professionele zorg ! 

Stéphane 

Getuigenis van een geholpen familie  Vrijwilliger en gebruiker 

Op 9 mei had de VZW de eer en het genoegen mevrouw Nawal 
Benhamou, de minister belast met o.a. het project "Sociale Co-
hesie", in haar lokalen te verwelkomen. 

De minister had de gelegenheid te luisteren naar de verant-
woordelijken en het vaste personeel van de VZW die haar de 
werking van de verschillende diensten uitlegden, met bijzonde-
re nadruk op de terreinbegeleiding die ons specifieke karakter 
uitmaakt.  

Wij danken mevrouw Benhamou voor haar aanwezigheid en 
voor haar belangstelling voor onze werking en hopen op een 
constructieve samenwerking in de toekomst! 

Ministerieel bezoek 

Nog een kopje ? Jawel, sinds drie weken kunnen onze ge-
bruikers opnieuw hun dorst lessen met koffie of thee en 
zich troosten met koekjes. 

Het is veel aangenamer om, na een lange en pijnlijke COVID
-periode, onze gebruikers deze kleine lekkernij van les 
Amis d’Accompagner met een glimlach te zien aanvaar-
den, voordat zij door de dienstdoende sociaal-juridisch 
hulpverlener worden ontvangen. 

Peggy V.B. 

Opnieuw koffie na covid 



 "Begeleiding en erkenning" door Gérard  Warnotte 

  Gérard Warnotte, vrijwilliger bij de vereniging, voormalig terrein-

begeleider en sociaal-juridisch hulpverlener, schrijft al vele jaren 

voor de vereniging. Hier nodigen wij u kennis te nemen van zijn be-

schouwingen rond begeleiding en erkenning, beide vectoren van 

emancipatie. 

" Eenieder heeft recht op een levensstandaard die toerei-
kend is voor de gezondheid en het welzijn van hemzelf en 
zijn gezin”. (Artikel 25 van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens). Onze samenleving, die er prat op 
gaat een mekka te zijn voor de eerbiediging van dit recht 
en de sociale bescherming van haar burgers, tracht met 
wisselende doeltreffendheid aan deze eis te voldoen.  

Er zij echter op gewezen dat zij draconische voorwaarden 
oplegt aan degenen die in precaire omstandigheden leven 
om sociale bijstand te verkrijgen. Het is een ware hinder-
nisbaan voor mensen die zich machteloos en hulpeloos 
voelen tegenover een administratief doolhof dat zij niet 
begrijpen, wat hun gevoel van vernedering en schaamte 
nog versterkt. 

Een tekst van George Orwell, geschreven in de jaren veer-
tig, werpt een scherp licht op een van de meest ondraag-
lijke aspecten van armoede en sociale uitsluiting: de ver-
nedering en het gevoel van schaamte van hen die versto-
ken zijn van de materiële middelen om in hun levenson-
derhoud te voorzien. 

Orwell is vooral bekend om zijn baanbrekende boek “1984”, 
waarin hij met onverbiddelijke precisie de werking van een 
totalitaire samenleving beschrijft, een samenleving die veel 
gelijkenis vertoont met de onze van vandaag.  

Deze heldere kijk op de maatschappij was het resultaat van 
een levenslange inzet voor hen die door de maatschappij 
worden afgewezen. In een column van 6 oktober 1944 
schreef hij: "Onze maatschappij is niet alleen zo georgani-
seerd dat wie geld heeft, luxegoederen kan kopen (...). Het 
is ook zo georganiseerd dat degenen die geen geld hebben 
het elke dag moeten bekopen met kleine vernederingen en 
volstrekt onnodige ongemakken" (Orwell, Kroniek 1943-
1947: 256-257). 

Deze tekst is zo actueel dat hij een van de meest schok-
kende verschijnselen van sociale uitsluiting illustreert. Het 
is inderdaad zo dat de "armen" die een beroep willen doen 
op sociale bijstand het duur moeten betalen door lange en 
ingewikkelde administratieve procedures, altijd onder de 
verdenking een "profiteur" te zijn die misbruik maakt van 
zijn situatie. 

Dit is een vaststelling die ik vaak heb gedaan tijdens op-
drachten voor de vereniging Accompagner, aan de zijde 
van mensen die bij verschillende organisaties - OCMW's, 
Mutualiteiten, re-ïntegratie-instellingen, enz. - de docu-
menten moeten verkrijgen die hun recht geven op mate-
riële en financiële hulp. 

Die terreinbegeleiding helpt zeker mensen die vaak ten 
einde raad zijn wanneer zij met ingewikkelde procedures 
worden geconfronteerd, maar onthult ook het verborgen 
gezicht van de sociale bijstand. Deze wordt een bron van 
vernedering en schaamte voor degenen die er een beroep 
op moeten doen, ondanks de "goede wil" van de sociale 
werkers die bij wet verplicht zijn de regels toe te passen. 

Het is de paradox van onze maatschappij: zich opwerpen 
als de kampioen van de sociale bescherming en tegelijker-
tijd de marginaliteit benadrukken van degenen die zij ge-
acht wordt te beschermen door de toename van het aan-
tal wettelijke voorschriften en administratieve procedures, 
die soms alleen voor vakmensen begrijpelijk zijn.  

Een dergelijke situatie leidt tot een vraagstelling op drie 
niveaus: 

- Sociale uitsluiting manifesteert zich in de "minachting" 
van degenen die in onzekerheid leven: een ontkenning van 
"sociale erkenning". 

- De ervaring leert dat het aanvragen van sociale bijstand 
een hindernisbaan is voor degenen die recht op hebben. 

- De sociale bijstand stuit op hindernissen: het gewicht 
van stereotypen en de perverse effecten van een sys-
teem van regels die soms onbegrijpelijk zijn voor de recht-
hebbenden en soms zelfs voor degenen die hen helpen. 

(Sociale uitsluiting en "minachting": een ontkenning van 
"sociale erkenning" Axel Honneth, Duitse socioloog en filo-
soof, auteur van een recent boek). 

The Contempt Society, betoogt dat de huidige kapitalisti-
sche samenleving minachting koestert voor al diegenen 
die volgens de succesnormen van het systeem 
"verliezers" zijn (Honneth, 2006). 

Volgens die auteur is minachting het resultaat van een 
ontkenning van "sociale erkenning". Hij beschouwt immers 
"sociale erkenning" als de basis voor de vorming van een 
autonome en vervulde identiteit. Dit hangt af van de be-
trekkingen rond wederzijdse erkenning die de mensen on-
derling tot stand weten te brengen. 

Hij en andere waarnemers nodigen uit tot een herover-
weging van het belang van persoonlijke gevoelens in de 
ontwikkeling van kapitalistische samenlevingen, of het nu 
gaat om minachting, teleurstelling of het verlangen er-
kend te worden. 

Axel Honneth wijst erop dat een samenleving kan falen 
wanneer haar culturele klimaat de voorwaarden voor 
"zelfverwerkelijking" fundamenteel in twijfel trekt. 

“Erkenning” kan plaatsvinden in drie verschillende norma-
tieve sferen ( Honneth, 2006: 20): 

- de sfeer van liefde en vriendschap: het idee is dat alleen 
de emotionele banden die een mens met een kleine groep 
verbinden, hem of haar dat zelfvertrouwen geven zonder 
hetwelk hij of zij niet vol vertrouwen aan het leven kan 
deelnemen; 

- de juridisch-politieke sfeer: een individu wordt erkend 
als rechtssubject indien hij zijn handelingen kan zien als 
een uiting van zijn eigen autonomie, die hem in staat stelt 
zelfrespect te bereiken; 

- de sfeer van sociale consideratie: de persoon ervaart 
zelfrespect omdat hij of zij erkend wordt in de waarden 
die hij of zij uitdraagt en die bijdragen tot de ethische 
doelstellingen die door de samenleving zijn vastgesteld. 

Het is deze "sociale erkenning" die mensen in precaire si-
tuaties wordt ontzegd: onbemind bij anderen, uitgesloten 
van rechten, hun sociale waarde ontzegd. 

Deze aanvallen op de "sociale erkenning" leiden tot de er-
varing van minachting, die een directe bedreiging vormt 
voor het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde 
van de getroffenen. 

Zonder dit zelfvertrouwen en dit gevoel van eigenwaarde 
wordt het steeds moeilijker om het hoofd te bieden aan 
precaire situaties, of die nu verband houden met het werk, 
het gezin of de gezondheid.  

(Wordt vervolgd) 



Welkom                                        Opleiding van onze vrijwilligers: empathie  
Hallo allemaal,  

Mijn naam is Sophie, ik ben de nieuwe as-
sistente belast met de sociaal-juridisch 
begeleiding.  Sommigen van u zullen mij 
herkennen, aangezien ik van 2006 tot 
2010 bij Accompagner heb gewerkt. Dat 
maakt ons er niet jonger op! Hoewel ik al 
het genoegen heb gehad om enkele an-
ciens te ontmoeten die nog steeds de-
zelfde glimlach en passie hebben als 
vroeger! 

Gedurende mijn hele loopbaan ben ik 
mensen naar “Accompagner” blijven 
doorverwijzen voor ondersteuningsop-
drachten op het terrein.  Of het nu gaat 
om gebruikers van de Liberale Mutuali-
teit, binnen de Brailleliga of het Horus 
Centrum van het Brugmann-ziekenhuis, 
waar ik werkte. 

Vandaag ben ik blij terug te zijn in gloed-
nieuwe kantoren, met een uitgebreid 
team van vrijwilligers en een vast team 
vol geweldige energie.  Ik wil hen allemaal 
bedanken voor hun vertrouwen en hun 
warme onthaal.  

Ik hoop een zachte en geruststellende 
wind te brengen, en met u allen nieuwe 
uitdagingen te delen.   

Als vrijwillig terreinbegeleidster heb ik 
zowel de verplichting als het voorrecht 
om drie opleidingssessies per jaar bij te 
wonen. Ze zijn gericht op het verbeteren 
van onze benadering van hulpvragers 
met verschillende achtergronden en uit 
verschillende landen, maar vaak in grote 
nood. Een opleiding rond empathie is on-

getwijfeld onontbeerlijk voor het vrijwilli-
gerswerk dat ons oog in oog brengt met 
personen in moeilijkheden, die bovenal 
behoefte hebben aan een luisterend oor 
en begrip.  Dit thema is complementair 
aan het thema van de interpersoonlijke 
communicatie dat eerder dit jaar werd 
behandeld. 

Die opleiding van een halve dag was rijk 
aan uitwisselingen en zeer interessant. 
Wij kennen Marc, de opleider, goed, en 
door zijn steun aan onze verschillende 
activiteiten is hij een expert geworden op 
ons gebied van sociale actie! 

Onze opleider begon met ons een foto te 
tonen van Carl Rogers, een protestantse 
dominee en therapeut, en vroeg ons wat 
we ervan overhielden. Alle deelnemers 
waren het erover eens dat die man sere-
niteit en wijsheid lijkt te belichamen. 

Vervolgens werkten wij als volgt met 
groepjes: een spreker (A) moet door een 
andere spreker (B) worden aangehoord. 
Vervolgens moeten de andere twee leden 

van de groep (C en D) observeren hoe B 
de expressie van A vergemakkelijkt. Dit 
kan ook gebeuren via non-verbale com-
municatie. Na afloop van die oefening 
werd een kleine debriefing gehouden 
over hoe A zich door B gehoord voelde. 

Empathie gaat over luisteren, delen, en 

niet oordelen. Het is zoals een zender die 
uitzendt en een ontvanger die werkt als 
een schotelantenne. Tijdens de discussie 
onderstreepten wij het belang van een 
positieve non-verbale houding en van 
respect voor het anderszijn van de ander. 
De houding ten opzichte van de ander 
kan ook worden aangepast aan de cul-
tuur van de hulpvrager of de begeleider. 
Soms kunnen uitwisselingen zeer verrij-
kend zijn, zelfs met iemand van wie we 
de taal niet verstaan, door middel van ge-
baren of een glimlach. 

Soms kunnen wij echter het gevoel heb-
ben dat wij bij de ander niet goed overko-
men, ook al waardeert hij of zij ons op zijn 
of haar eigen manier!  

Samenvattend kunnen we stellen dat 
empathie, samen met respect en authen-
ticiteit, een onmisbaar element is voor 
het goed functioneren van een vereni-
ging die als motto heeft: "Samen, stap 
voor stap".      

                                                                      Ilaria 

Attention!  

Dorénavant, vous pouvez recevoir l’édition française sur demande à  
"Accompagner", Secrétariat, rue Sergijsels 23, 1081 Koekelberg (mathilde.biette@accompagner.be)

Les amis d’Accompagner N.N. 
0879.434.959 
 
Onthaal en briefwisseling  
Emile Sergijselsstraat 23 
1081 Koekelberg 
T: 02.580.20.30 
bruxelles@accompagner.be 

Ambulante begeleiding  
02.580.20.33 
 
Website  
ww.accompagner.be 

Sociale zetel  
Dapperenstraat 21 
1081 Koekelberg 
Bankgegevens 
IBAN   BE25 1142 6095 4582  
BIC      CTBKBEBX 

Ons steunen?   
Met een gift op rekening  
IBAN BE25 1142 6095 4582  van “Les Amis d’Accompagner“  
met als mededeling “Gift”. Wij bezorgen u voor elke gift = of > 40 
euro’s gecumuleerd in de loop van het jaar tijdens het eerste 
kwartaal van 2023 een jaarlijks fiscaal attest. 

Uw persoonsgegevens 
Wenst u geen informatie van ons meer te ontvangen, wilt u liever de “Lettre Info“ via mail   
 kunt u dit aanvragen per post of via mail naar mathilde.biette@accompagner.be. 
Wilt u dat uw gegevens worden verwijderd uit onze gegevensbank, kunt u dit aanvragen  
per post of via mail naar arnaud.de.temmerman@accompagner.be. 

Verantwoordelijke redacteur : Guy Leroy, Dapperenstraat 21 - 1081 Koekelberg 
(bruxelles.pre@accompagner.be) 
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