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27/09/1928 – 11/11/2013
Michel Servayge is geboren in

Harelbeke op 27 september

1928. De echtgenoot van me-

vrouw Francine Goesaert is over-

leden in Kortrijk op 11 novem-

ber. 

Michel was de vader van John,

Jeannette, Ginette, Jenny, Louis-

Philippe en Xavier Servayge.

De uitvaart vindt plaats in de

aula van Rouwcentrum Deseyne

op vrijdag 16 november om 11

uur waarna Michel naar zijn

laatste rustplaats op het kerkhof

in Stasegem wordt begeleid.

(Begr. Deseyne) 

Overlijdens
..................................................................

MICHEL SERVAYGE

HARELBEKE

Q Wateroverlast
De aanhoudende regen zorgde er

zaterdagnamiddag voor dat aan

de Lissebroek een beek buiten

haar oevers trad en de nabijgele-

gen riolering oververzadigd ge-

raakte. De brandweer kwam ter

plaatse om te voorkomen dat het

overtollige water een woning

binnenstroomde.

Q Fietser rijdt auto aan
In de nacht van vrijdag op zater-

dag vond in de Broelstraat een

verkeersongeval plaats waarbij

een fietser inreed op een gepar-

keerd voertuig. Door het ongeval

raakte fietser V. S. uit Harelbeke

licht gewond. Hij moest niet wor-

den overgebracht naar het zie-

kenhuis.

Q Wagen rijdt in op duiker
Zondagavond is bestuurder A. S.

die in Frankrijk woont als bij won-

der ongedeerd gebleven nadat

hij met zijn wagen inreed op een

duiker die opgesteld stond ter

hoogte van de wegeniswerken in

de Kortrijksesteenweg. Het voer-

tuig van A.S. raakte wel zwaar be-

schadigd. Uit een alcoholtest

bleek dat de bestuurder iets te

diep in het glas had gekeken.

Q Achterruit ingegooid
Onbekenden hebben zondag-

avond het voertuig beschadigd

van K. H. uit Harelbeke. Dat ge-

beurde toen de wagen gepar-

keerd stond in de Wijdhagestraat.

Onder meer de achterruit van het

voertuig werd aan diggelen ge-

gooid. Van de daders is tot op

heden geen enkel spoor.

Q Dood hert in Hulste
Zondagmorgen trof V.H. die in de

Klein-Harelbekestraat in Hulste

woont een dood hert aan ter

hoogte van zijn haag. Hoe het

dier er terecht kwam is onduide-

lijk. De brandweer kwam ter

plaatse om het te verwijderen.

Q Instortingsgevaar
In de nacht van maandag op

dinsdag moest de Harelbeekse

brandweer uitrukken naar de

Gentsestraat. Daar dreigde een

plafond in te storten nadat eer-

der werkzaamheden werden uit-

gevoerd in de woning. Nog net

op tijd kon de brandweer het pla-

fond stutten en voorkomen dat

het naar beneden kwam. Voor de

eigenaar van de woning was het

even schrikken.

(NSK) 
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DOOR PETER VAN HERZEELE

C
hristine Moreel (55) volg-

de het middelbaar aan het
Koninklijk Atheneum in

Kortrijk en is autodidact. Ze is ge-
trouwd met kunstenaar Lieven
Dermaut en mama van Marie. Het
echtpaar baatte een coöperatieve
groothandel in fair trade biotextiel
uit. Toen de winkel stopte, begon
Christine met persoonlijke bege-
leiding en workshops rond be-
wustwording en zelfontplooiing.
Tegenwoordig ijvert ze samen met
haar zus Sabine al vele maanden
voor een nieuw project in Ghana.

Marginaal
Voor Christine is Ghana sinds 15
jaar een tweede thuisland. “Met
eigen middelen helpen wij er via
kleine projecten de mensen een in-
komen te verschaffen, huizen te
bouwen, schoolkinderen en stu-
denten te begeleiden en zieken en
ouderen bij te staan. Een altijd te-
rugkerend probleem is dat Ghane-
zen niet geleerd hebben hoe ze
met geld moeten omgaan, het effi-
ciënt beheren of investeren in hun
zaak. Ik besefte dat educatie het
enige is wat echt helpt. Vandaar
het idee om een school op te rich-
ten”, opent Christine, die de
school opricht in Kintampo,
Brong Ahafo Region, Ghana in
West-Afrika. “Het is een klein-
schalig project dat kwetsbare kin-
deren en jongeren hun unieke en
rechtmatige plaats in de wereld
helpt ontdekken.” Volgens Chris-
tine is er nog een ernstig probleem
waar Ghana geen raad mee weet.
“In principe is het onderwijs in
Ghana voor iedereen toegankelijk,
maar in de praktijk loopt het an-
ders. Veelal moet men betalen om
toegelaten te worden en wordt al-
les extra aangerekend. Kinderen
zonder geld worden zomaar en
zonder begeleiding terug naar huis
gestuurd. Ze worden er niet onder-
steund en blijven de hele dag doel-
loos op straat rondzwerven. Die
‘kinderen van niemand’ zijn tal-
rijk. Ze (over)leven op het scherp
van de snede en vormen met lot-

genoten een marginale, maar geor-
dende samenleving met eigen nor-
men en wetten. Hun druggebruik
is hoog en ze zijn gemakkelijk in-
zetbaar voor kleine tot ernstige
misdaden.”

Leerproces
Met de school willen Christine en
Sabine het probleem bij de roots
aanpakken. “We willen een veili-
ge en inspirerende omgeving cre-
eren voor kinderen en jongeren
van 10 tot 18 jaar, waarin ze ge-
motiveerd worden om hun unieke
persoonlijkheid en specifieke ta-
lenten te ontdekken en te ontwik-
kelen”, zegt Sabine (43). Bernasco
Gyamfy en Mahama Fuseini, per-
soonlijke vrienden van de dames,
stellen land ter beschikking voor
de bouw van de school.

“DE LIFESCHOOL
IS GEËNT OP 
HET LEVEN ZELF”

CHRISTINE MOREEL

“Het telen van biologische groen-
ten, granen en fruit, het onderhou-
den van het gebouw, koken en
poetsen zijn een onderdeel van het

aangeboden leerproces dat onder
andere maakt dat Lifeschool voor
een niet onbelangrijk deel zelf-
voorzienend wordt”, aldus Christi-
ne. “Overschotten aan groenten,
artisanaal en ander werk van de
studenten, evenals diensten kun-
nen worden verkocht, geruild of
geschonken. Naargelang de leer-
behoeftes van de studenten zullen
er Ghanese leerkrachten en vak-
mensen worden aangetrokken.”
Ook Belgische gastleraars en vak-
mensen worden uitgenodigd om
bepaalde vaardigheden aan te le-
ren.

Steun gezocht
Het startkapitaal om te bouwen en
van wal te steken werd in België
gezocht bij sponsors, bedrijven, de
overheid en organisaties. “We
hebben nu zo’n 6.000 euro, maar
er is meer nodig. Als de school op
gang gekomen is, zoeken we steun
bij Ghanese weldoeners, bedrijven
en de Ghanese overheid, die laat-
ste bijvoorbeeld voor het betalen
van de leerkrachten”, vertelt Sabi-
ne. “De steun zal er ongetwijfeld
komen als men merkt dat Life-
school een duurzame oplossing
biedt voor het probleem van de
jeugd. De Ghanezen zijn vragende
partij voor hulp, want deze kinde-
ren vormen een directe bedreiging

voor de veiligheid en de vrijheid
van de samenleving”, pikt Christi-
ne in. Het project wil graag Belgi-
sche scholen verbinden met de
Ghanese Lifeschool in wording.
“Uitwisseling van foto’s, filmpjes,
algemene en persoonlijke brieven
of e-mails en blogs zijn zowel
voor Ghanese als voor kinderen en
jongeren van bij ons uiterst leer-
zaam. Elke school kan acties in
het leven roepen waarvan de op-
brengst de Lifeschool kan helpen
vormgeven.” De zussen hopen ef-
fectief met de eerste kinderen van
start te kunnen gaan tegen de zo-
mer van 2014.

q www.
poweredbylovelifeschool.
wordpress.com

Zussen Moreel starten ‘Powered by Love, Lifeschool’ in Ghana, West-Afrika

“Voor kinderen van niemand”
Q HULSTE – De zussen Christine en Sabine Moreel zijn gestart met hun project ‘Powered by
Love, Lifeschool’. Het gaat om een school in Kintampo in Ghana waar 10- tot 18-jarigen zelf
hun persoonlijkheid en specifieke talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Helemaal links op de foto staat Bernasco Gyamfi die zijn land ter be-
schikking stelt aan de zussen Moreel voor de Lifeschool. (GF)

BAVIKHOVE – Sofie Morel en
Kurt Decoene werden op 3 no-
vember de trotse ouders van hun
eerste kindje. Dieuwke (49 cm ;
2,640 kg) liet haar eerste kreetjes
horen in de kraamafdeling van
het Kortrijkse AZ Groeninge, cam-
pus Kennedylaan. Haar wiegje
staat in de Vondelstraat in Bavik-
hove. (Foto BWB)

Geboorten
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Q Dieuwke

BAVIKHOVE – Vogelvereniging
De Takkeling organiseert voor de
dertiende keer haar jaarlijkse vo-
geltentoonstelling en dat op 22, 23
en 24 november. Het gebeuren
vindt plaats in feestzaal Toren-
galm, Kervijnstraat 1a in Bavikho-
ve en is voor iedereen die van vo-
gels houdt. Tijdens de tentoonstel-
ling kan je diverse soorten vogels
bewonderen. Op vrijdag 22 no-
vember van 19 tot 22 uur, op za-
terdag 23 november van 9 tot 22
uur en op zondag 24 november
van 8 tot 18 uur. Op zondagvoor-
middag is er ruil- en verkoops-
klasse vanaf 8 tot 13 uur. Toegang
is gratis. Iedereen is welkom.

Tentoonstelling 
voor alle

vogelliefhebbers

HULSTE – Het opzet van Life-
school loopt als een trein vol-
gens Christine. “We hebben al
6.000 euro waardoor de bouw
kan starten. Maar er is meer
geld nodig. Op 8 december or-
ganiseren we van 10 tot 14 uur
een benefietbrunch in Het
Spoor. Tijdens de brunch is er
ook een filmvoorstelling met
de stand van zaken in Ghana,
optredens van Hans Verfaillie,
Jan Dewilde en S.H.E. en een
tentoonstelling met werken die
verkocht worden.” De brunch-
kaarten kosten 10 euro, een
glaasje cava inbegrepen. Kin-
deren tot twaalf jaar betalen 6
euro. Deelnemers kunnen een
weekend voor twee personen
winnen in B&B L’Eau Mignon
in Frankrijk. “Wij gaan voor
volledige transparantie en zul-
len op elk moment duidelijk
maken hoeveel we waaraan be-
steden”, verduidelijkt Sabine.
“We zijn geen financiële orga-
nisatie en we willen kleinscha-
lig blijven om op die manier de
overheadkosten te minimalise-
ren.” (PVH) 

Benefiet


