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‘Extra geld voor gezonde kinderen, en wij
moeten maar bedelen’
02/06/2016 om 11:54 door Van onze medewerkster Raïssa Dhondt,
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‘Als het potje van de kinderbijslag groter kan worden, waarom dan dat van de zorg niet?’
Goedele Devroy, moeder van een zoon met meervoudige handicap, roept op Facebook om een
reddingsboei van Vlaanderen.
‘Dit is een uiting van persoonlijke frustratie’ zegt Goedele Devroy. U kent haar als wetstraatjournaliste voor
de VRT, maar daarnaast heeft ze nog een tweede, even veeleisende job: de zorg voor haar zoon Quinten. Hij
wordt morgen, op 3 juni, achttien, maar kan niet meer dan een gemiddelde eenjarige. Vorig jaar kreeg
Goedele een lang geanticipeerde burn-out, vandaag kan ze nog steeds niet voltijds werken.
Toen bleek dat het budget voor de kinderbijslag, nochtans een gesloten enveloppe, verhoogd zou worden,
fulmineerde Goedele op Facebook. ‘Wat fijn dat de Vlaamse regering de ontzettend schrijnende problematiek
van tweeverdieners met een of twee gezonde jonge kinderen gaat oplossen!’ schreef ze sarcastisch.
Vandaag verduidelijkt ze zich nog eens: ‘Ik ben voor alle duidelijkheid niet tegen het nieuwe systeem van
kinderbijslag. Ik vond het alleen erg vreemd dat de regering voor dat nieuwe systeem extra geld kan beloven
in deze tijden van besparing. Het geld voor de kinderbijslag is een gesloten enveloppe zoals dat heet, net

zoals het budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De noden daar zijn toch een
heel pak groter en schrijnender, maar budgetverhogingen komen er daar maar zeer mondjesmaat. Als dan
blijkt dat er voor de kinderbijslag plots wel honderd tot vierhonderd miljoen gevonden kan worden, dan heb
ik het daar inderdaad wel even moeilijk mee. ’
Ligt onze regering dan niet wakker van de budgettekorten en wachtlijsten voor mensen met
een beperking?
‘Jawel, er is niemand die de problemen ontkent en alle partijen zijn van mening dat er meer budget nodig is.
En ze staan niet stil, de hervorming van minister Vandeurzen die volgend jaar ingaat belooft bijvoorbeeld
verbetering. Maar gehandicaptenzorg is nooit de hoogste politieke prioriteit. Daarom gaat het zo langzaam.
Voor ouders van kinderen met een handicap, die jaren en jaren wachten op broodnodige hulp, is dat
natuurlijk zeer moeilijk. De potjes koken over. Alleen, we zijn slechts een kleine groep, dus blijft het: “sorry,
meer geld hebben we voorlopig echt niet”. Daarom moeten we druk op de ketel blijven zetten.’
Welke inspanningen moet de Vlaamse overheid dan doen?
‘Het persoonsvolgend budget (het nieuwe financieringssysteem dat vanaf volgend jaar de zorgbudgetten
toekent aan de mensen met een beperking zelf in plaats van aan de voorzieningen), is een heel belangrijke
stap in de goede richting. Maar het zal niet alle problemen kunnen oplossen en zeker niet onmiddellijk. Dat
kan alleen met een gevoelig groter budget voor gehandicaptenzorg dan nu voorzien is. Iedereen weet dat we
er met het extra geld dat de Vlaamse regering al beloofd heeft niet gaan komen. Extra budget voor
gehandicaptenzorg is geen weggegooid geld he. Dat is geld voor “jobs, jobs, jobs”, ook op lange termijn.’
Goedele zocht samen met een aantal andere ouders van kinderen met een beperking ondertussen maar zelf
naar een oplossing. Ze leggen binnenkort de eerste steen voor een huis waar ze hun kinderen kwaliteitsvolle
zorg hopen te kunnen geven. ‘Dat project, de vzw Bindkracht, wordt volledig gedragen door ouders van
kinderen met een handicap, allemaal mensen die al twee jobs hebben dus. Het kost heel veel energie om dat
er ook nog bij te nemen. En als het huis er staat, zal de Vlaamse overheid niet genoeg geld kunnen geven om
voldoende personeel aan te werven. Wij als ouders zullen zelf elk jaar opnieuw zo’n 50 a 60.000 euro aan
giften bijeen moeten bedelen bij particulieren en bedrijven. Je kan je voorstellen dat dat nogal stresserend is.’
Wie de vzw Bindkracht wil steunen kan een gift storten op het rekeningnummer BE81 1450 4009 6324 met
vermelding ‘project Bindkracht’.

