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Hoewel nog maar pas aan de derde uitgave, leek het mij toch al nodig een andere 
en betere manier te vinden om het krantje vorm te geven.  Het was eventjes wen-
nen en wat zoek– en paswerk, maar ik meen dat het toch vrij goed gelukt is.  
Hopelijk vinden jullie dat ook…                                                                                                    WDP 

Editie februari 2014 
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...lezen we dat we niet 
alles moeten weggooien 

en dat er  voor sommige 
zaken nog een nieuw le-
ven beschoren is.  
We krijgen inzage in het 
Anti-Pestcontract. 
We ontdekken misschien 

ook het antwoord op de 
vraag: Is Nederlands 
moeilijk?  
 
En nog meer natuurlijk. 
Veel leesplezier. 
                             WDP  

 

Zie bladzijde 2 

Zie bladzijde 6 Zie bladzijde 8 Zie bladzijde 4 
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Hallo wij zijn de leerlingen van 1b zedenleer. 

Wij hebben rond het thema pesten gewerkt en daarom 
een anti-pestcontract gemaakt. 
 
Dit zijn 10 regeltjes om zo het pesten te voorkomen: 
 
1. Geen partij kiezen bij ruzie 

-> vb: als 2 kinderen boel hebben dan is het beter om 
u daarbij niet te bemoeien. 
 
2. Elkaar niet beoordelen op schoolresultaten. 
->.vb: als iemand 10/10 haalt en jij niet dan moet je 
die niet uitmaken. 

 
3.Elkaar niet beoordelen op kledij. 
-> vb: als iemand altijd merkkledij draagt en de ande-
ren niet dan mag je daar niet mee stoefen. 
 
4. Elkaar niet beoordelen op karakter 
->vb:Iemand kan heel stil zijn en een ander heel luid-
ruchtig. Dat is zijn karakter dat kan je niet veranderen. 
 
5. Elkaar niet beoordelen op uiterlijk 
->bv:Iemand heeft een bril en sproeten. Die persoon 
kan daar niets aan doen. 
 
6.Elkaar niet beoordelen op nationaliteit 
->vb: Turk, Bulgaar, Belg, Afrikaan, Marokkaan, … dit 
maakt niet uit ;) 
 
7. elkaar niet beoordelen op huidskleur 
->vb Zwart of blak of bruin, iedereen is gelijk 

 
8 Elkaar niet beoordelen op seksuele geaardheid 
->vb ben je homo, lesbisch, bi of hetero, dat is jouw 
eigen keuze 
 
9 elkaar niet beoordelen op sociale afkomst 

->vb ben je arm of rijk, je bent niet meer of minder 
dan een ander 
 
10 elkaar niet beoordelen op levensbeschouwing 
-> ben je moslim,christen of niet gelovig, je moet 
iedereen respecteren. 
 
Hopelijk kan iedereen zich aan deze regeltjes 
houden en wordt er op onze school niet meer ge-
pest . 

Pesten is stom , pesten is niet 
leuk , pesten heeft geen zin; 

stop er mee want we zijn alle-
maal gelijk!!! 

Er mag al eens gelachen worden. 
 
 Uit een opstel: He shot three times and now he is dad. 
 Vertaal: "Een woordenboek". Un prisma. 
 Noem een paar vreemde godsdiensten. De bamboes en de honda's. 
 Une habitante de la Turquie est.......une turcoise (i.p.v. une turque) 
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Hij werd in het vorige nummer al voorgesteld: Gianni Roels.  Ook nu is volgend artikel mel-
denswaardig. 

Van ons allen: Proficiat, Gianni! 
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M 
en spreekt van één lot, en verschillende loten, 
maar 't meervoud van pot is natuurlijk geen po-
ten. 

Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten, 
maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen? 
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog. 
Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog, 

want woog is nog altijd afkomstig van wegen, 
maar is dan 'ik voog' een vervoeging van vegen? 
 

W at hoort er bij 'zoeken'? Jazeker, ik zocht, 
en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht? 
Welnee, beste mensen, want vlocht komt van 

vlechten. 
En toch is ik 'hocht' niet af-
komstig van hechten. 
En bij lopen hoort liep, maar 
bij kopen geen kiep. 
En evenmin zegt men bij slo-

pen 'ik sliep'. 
Want sliep moet u weten, dat 
komt weer van slapen. 
Maar fout is natuurlijk 'ik riep' 
bij het rapen. 
Want riep komt van roepen. Ik 

hoop dat u 't weet 
en dat u die kronkels beslist 
niet vergeet. 
 

D 
us: kwam ik u roepen, dan zeg ik 'ik riep'. 
Nu denkt u: van snoepen, dat wordt dan 'ik sniep'? 
Alweer mis, m'n beste. Maar u weet beslist, 

dat ried komt van raden, ik denk dat u 't wist. 
Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood. 
En toch volgt na wieden beslist niet 'ik wood'. 
'Ik gaf' hoort bij geven, maar 'ik laf' niet bij leven. 
Dat is bijna zo dom als 'ik waf' hoort bij weven. 
 

Z 
o zegt men: wij drinken en hebben gedronken. 
Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken. 
't Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist, 

maar hoort bij vergeten nou logisch vergist? 
Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen. 
En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen: 

hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig, of ik slond? 
Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goeg of ik gond. 
En noemt u een mannetjesrat nu een rater? 
Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater. 
 

J 
e ziet, onze taal beste dames en heren, 

is, net zoals ik al zei, best moeilijk te leren!' 
 

  Dichter onbekend 

 

M 
ijn vak is als roest vrij 
staal.  
Het roest nooit. 

Ons vak is al eeuwen oud. 
Toch nog hip en jong. 
We werken er met onze han-

den, 
en smeden zo samen goede 
banden. 
Mijn vak is mechanica.  

 
VdPB 

 

V rezen is hyperventileren 
op een slappe koord.        
De begeestering door 

plotse vrieskou in de wieg ver-
moord 
en de bloedstroom door ver-
krampte emoties afgedamd,     
zo heeft de vrees ons hart tot 
slot vervuld en ook verlamd. 
 

V rezen is het schijnbaar 
schroomvol niet bewe-
gen,  

het weliswaar eerbiedig, maar 
ook laffe overwegen 

of we op de passen terugkeren 
zullen of ijlings vluchten,    
en zo plukt vrees van ons stre-
ven de nog onrijpe vruchten. 
 

V 
rezen is ook het stille 

vechten tegen zichzelf,        
een schuchter voor-

waarts treden onder het hoge 
gewelf     
dat Leven heet en Liefde. Ook 
een nieuw begin is vrezen ! 

 

H 
et is ook schoorvoe-
tend nader komen en 
zacht spreken,   

een oog in oog staan en dan 
hoopvol een hand uitsteken     
en zo wordt vrezen van ziek 
zijn het hoopvol genezen. 

 
Uit de gelijknamige bundel uit 2001 

 
CRJB 

(Sabam A./S/8611) 
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In het kader van de lessen rond ‘budgetteren’ brachten de leerlingen van 3 Verzorging op vrij-

dag 6 december een bezoek aan de kringwinkel langs de Vlaamsekaai en de Tarbotstraat. We 
stapten ongeveer twintig minuten tot aan de Vlaamsekaai. 
We ontdekten wat je daar allemaal kunt kopen: tweedehands meubels, toestellen, boeken, 
C.D.’s, keukengerief, borden, glazen, kleren, speelgoed, woningdecoratie, babyspullen, maar 
ook ‘nieuwe’ dingen, gemaakt van gekregen en tweedehandse stoffen, zoals tasjes en kus-
sens. 
Er is een goede prijs/kwaliteit verhouding want alles is er goedkoop. 
In de winkel aan de Tarbotstraat kan je terecht voor meubels, speelgoed, decoratie, boeken 
en C.D.’s. In de Vlaamsekaai verkopen ze kleding, schoenen en tassen en is er ook een soci-

aal restaurant. Je kan er op werkdagen genieten van een heerlijke dagschotel (soep en water 
inbegrepen) van 11.30 tot 13.30 uur. 
In de namiddag serveert men drankjes, pannenkoeken, ijsjes etc. 
Een lunch (soep gevolgd door klassieke dagschotel of vegetarische schotel) kost 8,00 euro. 
Maar misschien kom je in aanmerking voor een sociaal tarief (5,00 of 3,00 euro). Studenten 
betalen 6,00 euro op vertoon van de studentenkaart. 

 
Doel: 
 
Ateljee, dat in Gent al vijf Kringwinkels heeft, za-
melt ieder jaar meer goederen in. In 2009 werd 
er 3,3 miljoen kilo opgehaald aan kledij, meube-

len, boeken, speelgoed, huisraad en decoratie-
materiaal... allemaal spullen die via de winkels de 
weg vinden naar een nieuw leven. 
 
Werking: 
 
De activiteiten van de kringloopwinkel zijn zeer 

arbeidsintensief. Alle goederen die men er aan-
neemt of die opgehaald worden moeten nageke-
ken, getest, en afgewassen worden. 

                                   
    Lees verder op de volgende bladzijde. 

Een tas kost ongeveer € 7,00. 

Puzzelplezier: ook nu weer zijn er een aantal leerkrachten ver-

scholen in volgende anagrammen. Wie vindt ze? 

1. smeren eenarm lam 
 

2. belleman wilg rum 
 
3. druipt in dode 
 
4. komt falen ja 

5. breid plezier 
 

6. valse elande 
 
7. snaar romein 
 
8. pikt kalmer vaccin   

1. Leo Vandingenen 

2. Marissa Vermaete 
3. Kristof Deneve 

4. Ingrid Vermeiren 
5. Sharon Hosdez 

6. Roland Goossens 
7. Van de Plas Bjorn 

8. Jan Criel 

Oplossingen vorig nummer: 
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Vervolg van bladzijde 4 

 
Hieronder geven we een kort overzicht van de weg die de goederen afleggen in het magazijn. 
Je kunt er dus goederen afgeven of vragen om ze gratis te laten ophalen. 

Puzzelplezier 

 

1. Sorteren 

 

Alles wordt in het magazijn samen gesor-

teerd op thema. Borden worden bij bor-

den gezet, tv’s bij tv’s, fietsen bij fietsen, 

kasten bij kasten,… Dit maakt het mak-

kelijker om alles te prijzen en in de win-

kel te zetten. De meubelen worden door 

iemand anders geprijsd dan de huisraad 

en er zijn ook nog andere mensen die de 

kledij prijzen. Zij houden de prijsevolu-

ties van hun goederen bij. 

 

2. Controleren 

 

Al de goederen die binnenkomen worden 

grondig gecontroleerd. Men gaat na of 

alles nog goed werkt, of er geen verbor-

gen gebreken zijn. Ook wordt er gelet op 

krassen en andere zichtbare fouten. 

Het kan zijn dat men goederen met ge-

breken verkoopt (vb. een antieke radio 

die niet werkt kan als sierstuk verkocht 

worden). Men zegt dit dan duidelijk te-

gen de klant. Na controle wordt alles af-

gewassen of opgeblonken.  

 

3. Prijzen 

 

Alles wordt apart geprijsd. Om iets te 

prijzen wordt eerst gekeken wat het is, 

in welke staat het zich bevindt en hoe 

goed de kwaliteit is.  

Bepaalde zaken zoals kledingstukken, 

borden, bestek e.d. hebben meestal vas-

te prijzen. Het antiek en de iets duurdere 

spullen worden door iemand geprijsd die 

de waarde van dat alles kent.  

 

4. Etaleren 

 

Na het prijzen wordt alles in de winkel 

gezet. Hierbij tracht men zoveel mogelijk 

goederen een vaste plaats te geven. Zo 

is het voor de klanten gemakkelijk om 

alles terug te vinden. 

 

5. Verkopen 

 

Met wat geluk wordt hetgeen men in de 

winkel zet ook daadwerkelijk door ie-

mand gekocht. Zo helpt die persoon mee 

aan het afbouwen van de afvalberg en 

het creëren van tewerkstelling. 

 

6. Leveren 

 
Het is steeds mogelijk om de dingen die 

je koopt thuis te laten leveren. Hierbij 
geldt dezelfde regel als het ophalen: er 
wordt enkel op het gelijkvloers geleverd.  
Voor het leveren wordt wel een vergoe-
ding gevraagd. 
 

Forever Young 
 

De Mini-onderneming van 6 Handel: 'Forever 
Young' heeft een facebookpagina! 
Als u een facebookaccount heeft en op de 
hoogte wilt gehouden worden over onze ver-

koopmomenten en ervaringen, 
moet u zeker eens een kijkje nemen op deze 
pagina: https://www.facebook.com/
Foreveryoungmini. 
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Onbekende leerling… 
 
Sinds een tijdje loopt er op de Groenkouter een 
nieuwe onbekende leerling.  
Misschien kent iemand zijn of haar naam… 

Wist je dat… 
 
 je ogen altijd even groot blijven, ter-

wijl je neus en oren doorgroeien? 
 een giraf zijn eigen oren schoon kan 

maken met zijn tong?  
 de tulp oorspronkelijk uit Turkije 

komt?  
 olifanten andere olifanten tot op 5km 

afstand kunnen ruiken?  
            WDP 

Vervolg van bladzijde 5 

 
Voordelen 
 

A. 'Hoe meer hergebruik, hoe klei-
ner de afvalberg',  
zegt Geert Deruyck van Ateljee. 'We 
willen de Gentenaars ervan bewust 
maken dat je herbruikbare goede-
ren niet zomaar moet weggooien.’ 
Je kunt er alle nog bruikbare spullen 
kwijt. 
 
B. Goedkoop 
 
Je vindt in De Kringwinkel leuke 
goederen voor een toffe prijs. 
 
C. Sociaal  
 
De Kringwinkels zijn bovendien ook 
sociaal belangrijk. Zo krijgen men-
sen die het financieel moeilijk heb-
ben, er kortingen. Bovendien is 
Ateljee ook nog eens de grootste 
sociale werkplaats van Vlaanderen, 
met intussen meer dan 400 mede-
werkers die onder meer in de Kring-
winkels, maar ook in het sociale 

restaurant (daar kan je een gezon-
de maaltijd eten aan een democrati-
sche prijs) of de fietsenherstel 
plaats kunnen werken. Door een 
beroep te doen op onze dienstverle-
ning ondersteun je de tewerkstelling 

van mensen met verminderde kan-
sen. 
 
We vonden het leuk en interessant. 
                   MP 

 
On 7 December 5, 6 and 7 of-
fice went on a citytrip to Lon-
don. At 5.30 a.m. we took the 
bus at the Dampoort. We 
drove to Calais where we 
board the train at about 9 a.m.  
Before we could enter the train 
we had to pass the border. A 

customs officer checked our 
passports.  
 
When we arrived in the UK we 
drove one hour to reach Lon-
don. And then we started the 
citytrip at Harrods. In Harrods 
we wandered around for a half 
hour and we have seen the 
ring of Princess Diana. Later 
we walked down Knightsbridge 
up to Buckingham Palace: we 
were too late to see the chang-
ing of the guards. When we 
arrived in Saint-James’s Park 
we had a little snack. We left 
the park and walked onto 
Westminster Bridge, over there 

we saw Saint-Stephen’s Tower, 
The Big Ben, London Eye and 
the Tower of London. After 
that we went to see the 
Queen’s Guards.  
Then we went to Trafalgar 

Square. There it was shopping 

time in Oxford Street, Regent 

street and Bond street. There 

it was really crowded.  

We had lunch at a 4 star restaurant near 
Oxford Street.  
We left London at 7 p.m. At about 1 a.m. 
we arrived at the Dampoort from there we 
went home. 
We hope that Mrs. De Clercq will organise 
the citytrip to London again next year. 

     6/7 Office 
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Op dinsdag 10 december trokken de leerlin-

gen van 4 verzorging naar het woonzorgcen-

trum Het Heiveld langs de Antwerpsesteen-

weg in Sint-Amandsberg. Tijdens het geleid 

bezoek leerden we een heleboel over de wer-

king en het aanbod van dit tehuis voor senio-

ren. (= bejaarden) 

 

Wat is het doel? 

 

Men wil ervoor zorgen dat Gentse senioren 

die wat extra zorg kunnen gebruiken kwali-

teitsvol kunnen wonen en leven. Daarvoor 

heeft woonzorgcentrum Het Heiveld een heel 

ruim aanbod aan zorg- en dienstverlening. 

Op die manier kan men elke bewoner van 

het woonzorgcentrum de zorg aanbieden die 

hij/zij nodig heeft. Op dit ogenblik kunnen er 

in totaal 300 mensen terecht. 

 

Het woonzorgcentrum is meer dan gewoon 

een verzorgingstehuis. Het doet er alles aan 

om een tweede thuis te zijn voor de senio-

ren, waar ze hun dagen zinvol kunnen invul-

len. 

Het personeel organiseert veel aangepaste 

activiteiten waar iedereen kan aan deelne-

men bv knutselen, surfen op het internet, 

fitness, tuinieren, gezelschapspelletjes, uit-

stappen... Bewoners kunnen ook de activitei-

ten die ze thuis graag deden gewoon voort-

zetten: lezen, muziek beluisteren, handwer-

ken en zelfs koken, alles kan! Er zijn ook 

huisdieren: konijntjes, poezen, vogeltjes,... 

en er komen regelmatig honden op bezoek. 

Dit vinden de bewoners heel leuk! 

 

Wat zagen we? 

 
Er hangt een huiselijke sfeer in het rusthuis. 
Je ziet geen witte muren, men heeft gekozen 

voor opwekkende kleuren. Zelfs fuchsia en 
grasgroen zien we terug in de zit- en leef-

ruimten. Ook de privékamers kregen een 
kleurenbad. Elke bewoner mocht zelf zijn fa-
voriete kleuren kiezen. 

 

 

We namen ook een kijkje in een kamer van 

een vaste bewoner. Er stonden een paar 

meubeltjes meegebracht van thuis. 
Tijdens de rondleiding kwamen we in de ont-
moetingsruimte, waar elke dag mensen langs-
komen die hun tijd doorbrengen met leuke 
activiteiten maar die ’s avonds terug naar huis 

gaan. ( = dagverzorging) 
 
Dagverzorging heeft als doel mensen die het 
moeilijk hebben om zelfstandig thuis te wonen 
zoveel mogelijk daarbij te helpen. Bovendien 
kan dagverzorging een stukje zorg van de 

schouders van de thuisverzorgers nemen. 
Men biedt opvang, verzorging, begeleiding en 
een zinvolle tijdsbesteding aan personen die 
nood hebben aan toezicht, verzorging of soci-
aal contact. Een greep uit het aanbod: bewe-
gingsoefeningen, huishoudelijke activiteiten, 

geheugenoefeningen, deelname aan ontspan-
ningsnamiddagen, uitstappen… Men kan 
eventueel thuis ophalen en terugbrengen. Er 
is aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers.  

Deze opvang vind plaats in een huiselijke 

sfeer en kan elke weekdag voor volle of halve 

dagen. Op dit moment is er plaats voorzien 

voor 33 personen. 
  

We zagen in de gang een kooi met een ko-

nijntje en er lag een poes te slapen in een ze-

tel. Er waren een paar bewoners bezig met 

het maken van kerstversiering in de hobby-

ruimte. We bezochten de badruimte, met bad-

lift, waar men een bad kan nemen met aro-

matherapie. We liepen door de tuin met de 

groentetuin (de opbrengst daarvan wordt ver-

werkt in de keuken), de kippenren en de fit-

nesstoestellen. 

 

Men behandelt elke bewoner als een individu. 
U kunt in het woonzorgcentrum zelf bepalen 

hoe u woont, leeft en verzorgd wordt. Dat is 

essentieel om u goed te voelen.  

Bovendien gelooft men dat elke bewoner een 

eigen persoonlijkheid heeft, die nog altijd in 

ontwikkeling is. De één houdt meer van lezen, 

de ander houdt meer van beweging. Daarom 

heeft men een erg ruim aanbod van diensten, 
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projecten… die aansluiten bij de behoeftes 

van onze bewoners. Zo kan iedereen zich hier 

verder ontwikkelen naar eigen wens.  

 

Er is een fitnessruimte voorzien in de tuin:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zagen het kapsalon en het internetcafé.  

Men brouwt er zelfs een eigen bier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder: 

Naast het dagelijks aanbod van activiteiten 

organiseert men tal van projecten, activiteiten 

en evenementen in samenwerking met buurt-

bewoners, scholen, verenigingen... Op die 

manier kunnen mensen, die daar anders mis-

schien niet de kans toe krijgen, zelf eens zien 

hoe het er in Het Heiveld aan toe gaat. En die 

mix van jong en oud, familie en vrienden... 

brengt natuurlijk ook extra leven in de brou-

werij!  

 

Vanzelfsprekend heeft men hier nood aan veel 
medewerkers: verzorgers, orthopedagogen, 
ergotherapeuten, kinesisten, schoonmakers, 
etc. 
 
Besluit: 

Het bezoek aan dit centrum past bij ons the-
ma: “de levensfasen” en leerde ons veel over 
hoe we kunnen omgaan met bejaarden. 
 

4 Verzorging 

 

 

De opleiding ging over dakconstructies en hoe 

zelfstandig plaatsen en berekenen van gelijk 

welke dakvorm. Deze opleiding nam drie da-

gen in beslag en werd gevarieerd van theorie 

naar praktijk. 

 

Dag 1: Was de rondleiding en een beetje uit-

leg van de verschillende dakvormen tot het 

vervaardigen van enkele verschillende spant-

vormen. Dit ging gepaard met het berekenen 

en toepassen van enkele handmachines (zoals 

cirkelzaagmachine, accuschroefmachine) en 

het gebruik van mallen. 

 

Dag 2: Het samenstellen van de spanten tot 

een zadeldak en bespreking van de volgende 

opdracht, namelijk het vervaardigen van een 

schilddak met specifiek zijn  4 noordbomen. 

Ook het bereken en de theorie daarover wer-

den besproken. Men werd verdeeld in twee 

‘t Hospice 
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groepen en elke groep kreeg de opdracht om 

uit te rekenen hoeveel de spantvorm (helling) 

en het aantal spanten erin zouden komen. 

Vervolgens mocht men de spanten en een 

ringbalk op de grond maken met afmetingen 

van 320 X 240 cm. In de namiddag was het 

dan tijd om het berekenen van de noordbal-

ken (helling en schuinte) en deze ook te ma-

ken. 

 

Dag 3: Het monteren van de noordbalken, 

nok en spanten tot 1 geheel. Vervolgens 

mochten de leerlingen elk hun werk gaan be-

oordelen en vervolgens nog een kader rond 

hun spanten maken die dient voor de dak-

goot. Nadien werd er besproken hoe men te-

werk gaat voor het plaatsen van een Velux -

raam of een dakraam. Na de theorie mocht 

men opnieuw de opdracht in de praktijk uit-

voeren op hun vervaardigd dak. In de namid-

dag was dan de tijd aangekomen om alles af 

te breken en netjes de werkplaats te kuisen 

zoals we deze gekregen hadden drie dagen 

voordien. Na een vlotte nabespreking over 

alle themapunten van daktimmeren werd er 

een vriendelijke bedanking gegeven aan de 

mentor voor zijn geduld (en zelfopoffering) en 

mooie uitleg over dit thema van de houtnij-

verheid. 

 

Besluit: Het was een zeer leerrijke opleiding 

die een meerwaarde heeft aan het vormen 

van geschoolde leerlingen. Iets wat bijna alle 

leerplandoelstellingen benadert! 

6 Hout 

 

 

 

In de module Gezondheid behandelen we on-

derwerpen als puberteit, voortplanting, voor-

behoedsmiddelen, etc. Daarom brachten we 

op donderdag 16 januari  een bezoek aan 

“Het huis van Kina” aan het Sint-Pietersplein. 

In het Huis van Kina kan je niet enkel het na-

tuurhistorisch museum bezoeken. Er is ook de 

permanente tentoonstelling: 'Goede min-

naars' . Die mikt op jongeren  van 12 tot 16 

jaar die meer willen weten over seks en rela-

ties. Piepkleine gaatjes, rode pluche en black 

lights creëren een peepshow sfeer. Onthut-

send cijfermateriaal over HIV-besmettingen, 

onveilige abortuspraktijken en prostitutie con-

trasteren met de luchtig opgevatte versier- en 

verknaltips van sexy Baba . In een zithoek 

met rode kussens zagen we de animatiefilm  

“(weg)wijs in de seks” . We vulden een vra-

genlijst in en konden zo onze kennis testen en 

bijwerken. Het was leuk en interessant. 

 

Er is een  leuke reportage terug te vinden op: 

http://youtu.be/yBPMQITXlIM van De UIT-

Testers Gent. 

 

4 Verzorging  

Wist je dat… 
 er nog een nummer volgt; en 
 dat alle bijdragen nog steeds welkom zijn 

via smartschool bij Wim De Pelsmaeker...  
       


