
Inhuldiging geboorteboom, 23 april 2017

Aan alle kinderen, ouders en grootouders,

van harte welkom!

Onlangs vertelde iemand mij dat het meest originele geschenk dat hij

bij de geboorte van zijn zoontje had gekregen een geboorteboom was.

Neen dit is geen grap. Een firma in Nederland is daarin

gespecialiseerd. Men bezorgt u voor twintig euro met daarbovenop

6,95 euro verzendingskosten per jaar zo'rtboompje aan huis. Het gaat

over een berk van 60 cm groot dat op aanvraag luxueus wordt verpakt.

U kunt dat met de computer online bestellen. "Zou het niet geweldig

zijn als later alle verjaardagspartijtjes onder deze boom gevierd

kunnen worden", staat in de reclamefolder.

Een leuk idee. Vindt u niet?

Maat dat idee van een geboorteboom is helemaal niet nieuw. 'We

knopen daarmee aan bij een traditie van duizenden jaren oud. Heel

lang geleden, meer dan2.000 jaar terug, lang voor de komst van de

Romeinen, hadden de Keltische volkeren die hier in onze streek

leefden al de gewoonte om bij de geboorte van elk nieuw kind een

boom te planten. 'W'aarom? De Kelten geloofden dat de kinderziel en

de boomgeesten met elkaar verbonden waren. Onze voorvaderen

leefden dan ook zeer dicht brj de natuur. En zij waren er heilig van

overtuigd dat wanneer de boom goed groeide, ook het kind gezond en

gelukkig zou leven. Welk een mooi beeld, vindt u niet. Het is geen

toeval dat dit wordt gecommercialiseerd.
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Bomen zljnhet symbool bij uitstek van de kracht en de macht van de

natuur. En hoewel geen enkele boom tot in de hemel groeit, leggen ze

symbolisch een band met het bovennatuurlijke. Die oerbetekenis vind

je ook terug in de mythen, sagen, legenden en sprookjes van alle

culturen.

Terug îaar 2017 . Met ons geboortebos knoopt Het huis van het Kind,

dienst in 2016 opgericht binnen het OCMV/ opnieuw aan bij die

duizenden jaren oude traditie en de rijke symboliek die achter dat

gebeuren schuilgaat. 
'Want 

elke geboorte is een blijde gebeurtenis. Het

samen planten van een boom, wat we vandaag gaan doen, heeft ook

een diepere betekenis. Die staat symbool voor voorspoed en geluk.

Ons geboortebos symboliseert de wens dat ieder kind kan opgroeien in

een gezonde en een groene wereld.

Door de boomplanting aan te leggen in de tuin van de

assistentiewoningen van De Maretak en het woonzorgcentrum De

Populier, willen we ook een band smeden tussen de pas geboren

kinderen en onze senioren die hier in een zorgzame omgeving hun

oude dag doorbrengen. Vanuit het OCMW stimuleren wij initiatieven

die ouderen en jongeren samenbrengen. Zo werd hier door jongeren

van het TISH drie jaar terug een 'sporthofl aangelegd.

De boom die vandaag wordt aangeplant, is een 'zwarte pupelo' . HU

staat bekend als een van de mooiste parkbomen omdat zijn bladeren in

de herfst prachtig helder rood, oranje of geel kleuren. De pupelo kan

tot tien meter hoog groeien en . . . duizend jaar oud worden. Ik denk

dus dat hij ieder van ons gaat overleven.
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Ik heb het zopas al gezegd. Onze droom is dat ieder kind kan

opgroeien in een gezonde wereld. En dat het ook al zijn talenten kan

onþlooien. Daar gaaîjullie als ouders voor. Dat is ook onze

betrachting vanuit het OCMW.

Maar de verwezenlijking van dat ideaal in de praktijk is lang niet

vanzelfsprekend. In onze binnenstad worden de helft van de kinderen

geboren in kansarmoede. En de meeste kinderen hebben op de leeftijd

van zes jaar, wanneer zlj naar het eerste leerjaar gaan, al een

onoverbrugbare achterstand opgelopen.

Die achterstand wegwerken is dan ook de allereerste doelstelling van

het OCMV/. Want wrj willen dat alle kinderen op voet van gelijkheid

kunnen vertrekken wanneer zenaar school gaan. Erbestaatzo al

genoeg discriminatie.

Om dat doet te verwezenlijken, hebben wlj het Huis van het Kind

opgericht. Dat is gehuisvest op de gelijkvloerse verdieping van het

OcMV/-gebouw in de Kattestraat2T. Dit is voor velen onder jullie

een vertrouwde plek omdat daar ook de consultaties van Kind en

Gezin plaatsvinden. Maar daarnaast biedt het Huis van het Kind een

brede waaier aaîvaî activiteiten die zijn gencht op de

opvoedingsondersteuning van kinderen en hun ouders. Ons principe is

dat het Huis van het Kind openstaat voor alle Geraardsbergse kinderen

en hun ouders. Maar daarnaast richten wij heel wat specifieke

activiteiten in voor kinderen uit achtergestelde gezinnen. Dat is onze
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opdracht als OCMW.

De grote trekpleister is ons Huis van het Kind is de Spelotheok, .. .. En

voor wie deze nog niet heeft bezocht: het loont de moeite om daar

eens een kijkje te gaan nemen. Daar kunnen kinderen, zoals in een

bibliotheek, gratis allerhande spelletjes ontlenen. Ook voor de

Spelotheek geld ons algemene principe. Die staat open voor iedereen,

maar we hebben ook een specifiek aanbod dat er op gericht is om de

achterstand weg te werken blj kinderen die worden geboren in

kansarmoede.

Dames en heren, tot besluit nog dit: de bessen van de Pupelo die we

dadelijk gaaî planten, zljn eetbaar, maar niet bepaald een lekkernlj.

Daarom nodig ik jullie allen uit in zaalDe Plage van ons

woonzorgcentrum De Populier om bij een droogje en een nade het

glas te heffen: niet alleen op deze geboorteboom, maar boven alles op

het geluk en de voorspoed van jullie nieuw geboren kinderen.

En voor de jonge papa' s en mama's nog dit: wie weet zienwe elkaar

volgend jaar of tot over enkele jaren terug.

Ik wil tot slot de collega's van Huis van het Kind, de Gezinsraad en

het OCMV/-bestuur bedanken voor hun medewerking aan dit mooie

initiatief.
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