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ldealisten

Z,ebestaannog, idealisten die in eigen huis en keuken andermans
ld, laat staan eeri deftig statuut.

kwetsbarekinderen.DeEgertjeswí::ïff :td;'$ïffij"fïlïï:ï
kinderen met allerlei zorgen: of ze een mentale, een motorische

redden ze het niet. Elke vorm van idealisme eindigt als er geen
brood op de prank komt. vijf ja- n::1.#ffÉfffitjË,S;;.a:ffiË

bouwen. Dat vernieuwende is

De mensen die echr zors tr"ï'iJ.?liï:fiï11ïïï11
nodig hebben, vinden die gronden samen, maar dat

teiten heeÍt de baby nu een ofÍiciële naam: ,Marie Peeters'.Onr
loopt het gerechtelijk ondezoek en is de moeder nog niet gevr
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waarbij de ouders ingescha-
keld worden in de crèche.
Vandeurzen zegt dat het niet
aan crèches als De Egeltjes is
om kinderen dag en nacht op
te vangen. Daar is dan weer
andere gespecialiseerde hulp

De bevoegde stadsambtenaar
moest zelfs even te rade gaan bij
de collega's inAntwerpen omgeen
administratieve fouten te maken.
"Daat hebben ze meer ervarins
met dergelijke zaken. Voor ons ii
dit de eerste keer dat we met een
vondeling te
makenkrijgen",
zegt de beamb-
te. "Er komen
veel meer ad-
ministratieve
en juridische
verplichtingen
bij kijken. Er
moest zelfs
een pv door de
politie worden
opgemaakt en
bijgevoegdwor-
den dat de baby
als vondeling
werd achterge-
la|en."

Familienaam
Defamilienaam
varl het kindje
-werd vooraf
door het perso-
neel en de bur-
gemeester be-
paald, "Je staat
daar niet bij stil tot je een keuze
moet maken. "Wij wilden dat de
baby in alle anonimteit kan op-
gr oeien", ze gt burgemeester Veerle
Heeren. "Daarom hebben we niet
gekozen voor een familiena amzo-
als 'De Kleine', die in Antwerpen
wel aan vondelingen wordt toege-
kend. Wij hebben uiteindelijk ge.
opteerd voor een oeroude Vlaamse
naam. het is dus Marie Peeters
geworden. Er zijn Íal van mensen
iíie zo heten, waardoorhaarnaam
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nooit zal leiden tot soec
haar verleden."
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waarhet kindje de beste
opvang kan krijgen. I
mogelijkheden wordt o.
"Er gaat heel wat voo
aan vooraf en er staa
meteen en pleeggezin tt
king",zegt burgemeest
"Er wordt op toegezir
kind niet te vaak van
moet veranderen. De
gaat daarom uit naar
dat later ook in aanm(
komen voor adoptie.

voor, pleeggezinnen bijvoor-

oren geslagen worden. andere'app'
die een dag na de lance je eigen'hu1s
en tuin kanje duidelijk dat daar veel
technologie aan te pas komt.
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baby Marie hebben die ook niet gevonden. Want dan kunnen we
nog zoveel mooie kantoren als we willen inrichten om iedereen
gepast te ontvangen, voor sornmige mensen is het feit dat ze aan
een loket of een bureau hun problemen moeten gaan uitleggen, een
stap te ver. En dat zal altijd zo blijven. Dus móeten we áé rolen
ook omkeren en op zoek gaannaar mensen met problemen. Dan
hoeven we misschien geen kinderen meer op te rapen in een berm.
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