Killiaanwandeling
g
Samenvatting
De Killiaanwandeling is een jaarlijks (op de tweede woensdag van de paasvakantie) terugkerende
‘integratiewandeling’ georganiseerd door beschut wonen Este en de (‘reguliere’) wandelclub WSVNeteland (Duffel). Deelnemers en medewerkers zijn gewone burgers (ongeveer 420) en expsychiatrische patiënten (ongeveer 80) verblijvend in Este en/of cliënten van het ontmoetingshuis De
Passant (Duffel), en leden van de vzw Psylos. Het project verlaagt de drempel voor lidmaatschap van
een wandelclub in de gemeente (sociale inclusie), bevordert de destigmatisering van expsychiatrische patiënten, stimuleert het lotgenotencontact, en bevat tevens een moment van
‘omkeerbare integratie’: het wandeltraject loopt door het PCS St-Norbertushuis (Duffel), gaat voorbij
het activiteitencentrum ‘De Spie’; De Passant dient als controlepost waar men kan rusten en iets
eten en drinken.

Beschrijving
André Liekens, medewerker van beschut wonen Este, is een gepassioneerde natuurliefhebber en
wandelaar. Hij is sinds lang lid van de (reguliere) wandelclub WSV-Neteland. Deze club organiseerde
jaarlijks een grote wandeling in de omgeving van Duffel. Hij zag hierin een kans om onze bewoners bij
dit evenement te betrekken. Dankzij ‘geruststellende‘ voorlichting (kwartiermaken) slaagde hij erin
bestuursleden warm te krijgen voor zijn integratieproject. Op een bijeenkomst met voorzitters van
verschillende wandelclubs uit Vlaanderen en bestuursleden van Psylos en André Liekens zelf, werd
benadrukt om ‘zo normaal mogelijk’ om te gaan met ex-patiënten….
Het project heeft verschillende doelstellingen:
- Verlagen van de drempel om lid te worden van een wandelclub in de eigen gemeente
(sociale inclusie)
- Lotgenotencontact
- Destigmatisering van de psychiatrische patiënt: door direct contact met de gewone burger
is er kans dat eventuele vooroordelen vervagen…..
- Omgekeerde integratie (en destigmatiserend): het wandeltraject loopt door de (groene)
campus van het PC Sint-Norbertushuis, gaat langs het activiteitencentrum De Spie; het
ontmoetingshuis De Passant dient als controlepost en bewoners serveren er voedsel en
drank.
Het wandelproject maakt deel uit van het project Beschut wonen Este en het ontmoetingshuis De
Passant. De aspecten ‘omgekeerde integratie’ en destigmatisering zijn in dit project sterk aanwezig:
gewone burgers maken kennis met ex-psychiatrische patiënten (via de wandeling en organisatie
ervan) en komen in contact met de ‘wereld’ van de psychiatrie (het PC, De Spie en De Passant). De
onderliggende visie is het zogenaamde sociale rehabilitatiemodel. Rehabilitatie, in de zin van sociale
inclusie, is gebleken uiterst moeilijk te zijn, en in vele gevallen onmogelijk. Het nog altijd negatief
geladen beeld van de psychiatrische patiënt en van de psychiatrie in onze samenleving, blijft het
sociale integratieproces bemoeilijken. Met dit wandelproject willen we een bescheiden bijdrage
leveren aan de positieve beeldvorming van de psychiatrie en de ex-psychiatrische patiënt.
Voor meer informatie kan u terecht bij de contactpersoon.

