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Lezer met een passie

‘Ik leef in armoede,
maar voel me
rijker dan ooit’
Niemand die de kerstgedachte zo belichaamt als Peter
Clerckx (51). Niet alleen is er in zijn herberg altijd plaats - hij
ving al meermaals daklozen op. Hij koos ook vrijwillig voor een
sober en ecologisch leven dat draait om delen en geven.
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‘Ik kom uit een commercieel nest. Mijn
ouders zagen een commerciële ingesteldheid als een teken van intelligentie.
Wie commercieel is, kan geld verdienen
en iets opbouwen. Lange tijd wou ik dat
zelf ook: welvaart najagen, rijkdom vergaren. Ik droomde van een groot huis,
veel reizen, een rijk leven. Dat is ook
waar de maatschappij ons toe stimuleert. Uiteindelijk slaagde ik erin om mijn
grootste ambitie - een eigen zaak waar te maken. Tijdens de week werkte
ik als zelfstandig aannemer, in het weekend was ik marktkramer. Toch had ik
toen al een dubbel gevoel bij al dat
streven naar overvloed. Waren we in
onze westerse samenleving, waar het
ieder voor zich is, niet te veel het sociale
aspect - zorg dragen voor elkaar - uit
het oog verloren? Die gedachte werd
nog versterkt tijdens een zakenreis in
Thailand. Op een bepaald moment
vroegen mijn lokale contacten, die eerder tot een armere klasse behoorden,
me of ik voor hen een wensballon wilde

‘Mensen
staan vaak
niet stil
bij wat ze
allemaal
weggooien’

creëren, bemoeilijkt de toekomst van

kopen. In eerste instantie dacht ik dat ze
misbruik van me wilden maken en was ik
beledigd. Maar dan herinnerde ik mij
wat ik eerder al over de Thaise cultuur

wie na ons komt, omdat het de afvalberg nog altijd doet toenemen. Nu heeft
die gedachte een veel breder maatschappelijk draagvlak gekregen, maar

gelezen had: als Thai je om een gunst
vragen, dan willen ze je eigenlijk de kans
geven om je hart te tonen. Ik heb die
kans gegrepen en ben op zoek gegaan
naar een bijzondere wensballon. Die
mensen waar daar zó blij mee. Ik werd
op handen gedragen, dat heeft een
diepe indruk op me nagelaten.’
‘Ik denk wel dat die ervaring het sluimerende verlangen om niet langer in deze
wegwerpmaatschappij mee te draaien,
gevoed heeft. Ik begon steeds meer na
te denken over wat er op onze aardbol
fout loopt. We willen allemaal een goed
sociaal en vredevol leven, we houden
allemaal van de pracht van de natuur.
Geen van die dingen zijn duur. Toch beschouwt vrijwel iedereen net de dure en
in wezen overbodige dingen als onontbeerlijk: auto’s, vliegtuigreizen, een
groot huis ... Ik kreeg het gevoel in een
wereld te leven waarin iedereen in hetzelfde sprookje gelooft: wie die overbodige dingen nastreeft, zal nog lang en

toen voelde ik me nog vrij alleen. Ik
durfde niet uit de molen te stappen.
Omdat ik maar bleef luisteren naar iedereen die beweerde dat ik diegene
was die in sprookjes geloofde. Ja, ik
voelde me alleen, te klein en te bang
om het anders te doen. Maar ik ben wél
altijd blijven dromen.’
‘Het keerpunt kwam vijf jaar geleden,
toen ik kennismaakte met Lets (een lokaal ruilhandelsysteem voor goederen
en diensten, nvdr.) en Transitie (een netwerk van burgerverenigingen die op lokale schaal bouwen aan een
samenleving die niet meer afhankelijk is
van fossiele brandstoffen, nvdr.). Ik ontmoette er op korte tijd veel gelijkgestemde zielen en besefte dat ik toch niet
alleen was. Dat hielp mij om van richting
te veranderen: eind 2013 besloot ik om
mijn zaak stop te zetten en met een beperkt budget te leven. De drang om andere waarden na te leven dan louter
geldgewin was te groot geworden. >>

gelukkig leven. Terwijl ik meende te zien
dat ons jachtige streven naar rijkdom
ons net ongelukkig en angstig maakt. Ik
begon ook te beseffen dat mijn levensstijl niet enkel op mezelf een impact
had, maar op die ganse wereld waar ik
van hou. Dit economische model, waarvan beweerd wordt dat het moet blijven groeien om meer welvaart te
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Sedertdien leef ik in wezen vrij armoe-

kurk gekomen is, dat dankzij de vzw Ma-

staat. Voor sommige spullen vind ik de-

dig. Al besef ik wel dat ik me in een luxepositie bevind: dankzij mijn spaarreserve

riënstede door mensen met een beperking tot akoestisch en thermisch

zelfde dag nog een nieuwe eigenaar,
voor andere duurt het soms maanden.

kan ik binnenkort meebouwen aan Stoer
Huus, een cohousingproject dat sociaal

isolatiemateriaal verwerkt wordt. En onlangs heb ik ook voor de kunststofkurken

Ik heb ook de schaamte overwonnen
om aan toevallige passanten te vragen

én ecologisch is. Hoewel ieder zijn eigen
woning heeft, zullen mensen er niet als

die we inzamelen een nieuwe bestemming gevonden: de vzw ’t Veldzicht, die

of zij er nog iets mee kunnen aanvangen. Ik wil die schaamte ook bij anderen

vreemden naast elkaar leven. Zo is er de
mogelijkheid om samen te eten, om

volwassenen met een beperking ondersteunt, gaat er kurkgordijnen mee

wegnemen. Er wordt te veel weggegooid. Het is oneindig. En dat geldt he-

wasmachines en de tuin te delen ...’
‘Dat ik mijn betaalde job ingeruild heb

maken. Dat mensen weten dat ik voor
elk stuk ‘afval’ een nieuwe eigenaar

laas ook voor voeding. Daarom heb ik
me meteen achter het initiatief van let-

voor een leven zonder inkomen, betekent niet dat ik stilzit. Ik ben niet alleen
kernlid van de Brugse Letskring, maar
heb ook een Letswinkel uit de grond ge-

probeer te vinden, heeft ook een keerzijde: het is een hele boekhouding om
bij te houden wie wat kan gebruiken.
Om de levensloop van spullen te verlen-

ser Ann geschaard om naar Gents voorbeeld ook in Brugge een Soepcafé te
openen. Het principe? Met voedseloverschotten van lokale buurtwinkels berei-

stampt, waar ik per week toch minstens
zo’n tien uur voor in de weer ben. Het is
een centrale plaats waar de ene letser
iets afzet en een andere het ophaalt.

gen zet ik ook mijn schouders onder het
halfjaarlijkse Weggeefplein en het Repaircafé (evenement waarbij je met de
hulp van handige vrijwilligers jouw de-

den we wekelijks een groepsmaaltijd
waarvan iedereen, in ruil voor een vrije
bijdrage of wat hulp, mag meegenieten. De ingrediënten haal ik een keer

Op die manier hoeven onze leden zich
minder te verplaatsen. Wil een lid bijvoorbeeld een pot confituur van Tuur,
een zelfgemaakt kaartje van Kaat én de

fecte spullen gratis kan herstellen, nvdr.).
Volgende keer wil ik een workshop
geven om lekke fietsbanden te dichten.
Fietsenmakers doen dat niet meer: in

per week samen met medevrijwilliger
Jurgen op. Het groenteafval dat na het
koken overblijft, breng ik onder andere
naar Hoeve Hangerijn, waar het als die-

pc van André letsen, dan kan hij die drie
spullen op eenzelfde locatie ophalen.

plaats van dat kleine gaatje te dichten,
steken ze er gewoon een nieuwe rubbe-

renvoeder en compost gebruikt wordt.
Het Soepcafé is een succes. Wekelijks

En omdat iedereen naar de letswinkel
komt, is het ook een ontmoetingsplek
geworden. De sociale meerwaarde van
letsen is van onschatbare waarde. Te-

ren binnenband in. Maar rubber is zo’n

ontvangen we zo’n 30 à 55 mensen.
Leuk is ook dat ons publiek heel divers is.
Van studenten tot vijftigplussers, van welstellend tot mensen die de eindjes moei-

gelijk is letsen ook ecologisch, omdat
het tegen de wegwerplogica van onze
maatschappij ingaat. Onze handige
Harry’s herstellen de kapotte spullen van
anderen, de afgedankte spullen van de
ene letser krijgen een tweede leven bij
een andere letser ... Vinden spullen binnen een bepaalde termijn geen nieuwe
eigenaar, dan verhuizen ze naar de
weggeefwinkel. Op die manier verzeilt
niets bruikbaars nodeloos in de vuilnisbak. Daarnaast zamel ik met de transitiewerkgroep ECOliving ook allerlei
‘afval’ in dat mensen hier gratis kunnen
ophalen. Wat de een achteloos in de
vuilbak gooit of naar het containerpark
brengt, kan vaak wél nog voor een
ander dienen. Zoals potten voor in de
diepvries bijvoorbeeld, of verf- en kaarsresten. Mensen staan vaak niet stil bij
wat ze allemaal weggooien. Met ECOliving hebben we er bijvoorbeeld voor
gezorgd dat er in het containerpark van
Zedelgem een apart inzamelpunt voor
96 GOED GEVOEL

‘Ik hoop
mensen te
inspireren’
nobel materiaal, het is zonde om daar
zo kwistig mee om te springen.’
‘Omdat ik als letser vaak klusjes uitvoer,
ben ik vaak onderweg. Altijd per transportfiets, want mijn auto parkeerde ik
drie jaar geleden aan de kant. Het
zwaarste dat ik er tot dusver mee versjouwd heb? Mijn fietsenmaker zal het
niet graag lezen: 170 kg stenen! Als ik
met mijn fiets onderweg ben, speur ik
ook elke container af. Bijna wekelijks
haal ik daar - uiteraard na uitdrukkelijke
toestemming van de eigenaar - perfect
bruikbare spullen uit. In de container
waar ik vandaag een frigo uit haalde,
vond ik vorige keer een blender, broodsnijmachine en stoelen. Alles in perfecte

lijk aan elkaar geknoopt krijgen:
iedereen zit hier broederlijk naast elkaar.
Diezelfde diversiteit weerspiegelt zich
ook achter het fornuis. Er zijn zelfs al drie
professionele chefs, onder wie eentje
mét sterren, komen meekoken. Ik hoop
dat ze regelmatig blijven komen en dat
ook andere koks de uitdaging aangaan.
Ook de deelnemende winkels zijn enthousiast. Ze vroegen me zelfs of ik niet
drie keer per week kon langskomen.
Wellicht voelt het ook voor hen niet
goed om zoveel perfect eetbare dingen in de container te gooien. Omdat ik
niet wist waar ik met al die voeding
heen kon, heb ik contacten gelegd met
mensen die met een begrensd loon
leven en met organisaties die zich tegen
armoede inzetten. Voor mij is dat de logica zelve. Enerzijds wordt er zoveel
weggegooid, anderzijds zijn er steeds
meer mensen die zich niets extra kunnen
veroorloven, omdat ze met een begrensd loon leven. Waarom dan het ene
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stelde blijkt. Maar ik kan niet eender wat
tolereren. Een keer heb ik mensen opnieuw op straat moeten zetten omdat er
sprake was van alcohol- en drugsmisbruik. Het werd te gevaarlijk.’
‘Wat ik met dit alles hoop te bereiken?
Veel minder dan vroeger, maar ik hoop
wel meer en meer mensen te inspireren
om ook kleine stapjes te zetten. Een zinnetje waar ik zelf erg veel aan heb, is:
we hebben allemaal de keuze om een
deel van de oplossing of een deel van

‘Ik leef van
voedsel
dat over
datum is’
het probleem te zijn. Ik zie steeds meer
mensen voor het eerste kiezen. Dat het
aantal leden binnen Lets Brugge de afgelopen vijf jaar gestegen is van 50 naar
280 toont aan dat er wel degelijk iets

niet voor het andere laten dienen?’
‘Omdat ik meer dan voltijds werk zonder
daar een inkomen uit te halen, heb ik
een tijd geleden besloten om ter compensatie ook zelf geen eten meer te
kopen. Dingen die te ver over datum zijn
om aan een ander weg te geven, hou
ik voor mezelf. Ik leef nu al een hele
poos van voedsel dat over datum is. Tot
dusver zonder problemen. Het enige
wat me soms moeilijk valt, is dat ik niet
meer kan kiezen wat ik eet. Al blijft de
variatie redelijk groot.’
‘Af en toe vang ik ook daklozen op. De
meeste ontmoet ik omdat ze op weg
zijn naar de weggeefwinkel hiernaast.
Ja, waarom doe ik dat? Er bestaan instanties die zich over daklozen ontfermen, maar daar kunnen ze lang niet

altijd terecht. Ik geloof ook niet dat we
alles kunnen oplossen met betaalde
krachten. Dat is voor mij een koude wereld. Ooit stonden de kranten vol over
een Roemeens koppel dat nergens terechtkon, ook al stond die vrouw op het
punt om te bevallen. Iedereen vond dat
schrijnend, maar niemand die er iets
aan deed. Als ik zoiets zie, dan kan ik
niet anders dan zelf ingrijpen. De makkelijkste weg is dat allesbehalve. Vaak zijn
het mensen die zich niet meer verzorgen. Omdat ze geen betekenisvolle relaties hebben en niets of niemand te
verliezen hebben, kan het hen niet meer
schelen wat anderen van hen denken.
Ze denken dat ze het allemaal wel alleen aankunnen, terwijl uit hun gedrag
vaak overduidelijk het tegenoverge-

verandert. Aan de soeptafel schuiven
niet enkel meer mensen aan, er komen
ook steeds meer mensen helpen. Het is
echt een sociaal gebeuren. Een paar
jaar geleden vroegen mensen me vaak:
‘Denk je nu echt dat je een verschil
maakt?’. Nu krijg ik heel vaak te horen
dat ik een verschil maak. En ja, ik ben
gelukkig. Geloof het of niet, maar nu ik
met minder tevreden ben, krijg ik zoveel
meer liefde en waardering in de plaats.
Ik krijg kaartjes, doosjes met koekjes. Het
is onvoorstelbaar hoe vaak ik bedankt
word. Maar als mensen mij bedanken,
heb ik bijna altijd het gevoel dat ik het
ben die hen moet bedanken. Wat ik
doe, doe ik uit egoïsme: hoe gelukkiger
de mensen rondom mij zijn, hoe gelukkiger ikzelf word. Jazeker, in zekere zin voel
ik me rijker dan ooit.’

• Door Ann Welvaert
• Foto’s Bob Van Mol
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