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IRENE DEMUYNCK: ÉÉN VAN DE VOSKES IN DE REINAERTWIJK
Als één van de anciens in de
Reinaertwijk is Irène niet alleen een
gekend persoon, ze is ook zeer actief in
de wijk. Sinds kort heeft ze een boek
over haar leven uitgegeven.

Ze ging zelfs twee keer signeren op de

boekenbeurs. Dé perfecte gelegenheid om

met haar in gesprek te gaan.

Ik heb met Irène afgesproken aan haar

appartement. Als ik aankom staat ze te

praten met een buurtbewoonster over de

wijk. Verbazen doet het mij niet. Ze is één

van de langst wonende hier en het lijkt

alsof ze ondertussen iedereen kent.

Uitzicht als een postkaart
Wanneer we in haar woonkamer staan,

toont ze me haar uitzicht.

“Dit is toch juist een postkaart”, zegt ze

lachend. Velden vol verse sneeuw, met in

de verte de schim van Brussel. Een vredig

tafereel waar ze al 34 jaar geniet. De blik in

haar ogen verraadt dat ze het nog niet

beu is. Ze is tevreden met haar wijk, al

stoort ze zich ook aan het sluikstorten door

sommige buurtbewoners; “Volgens mij is

dat een gebrek aan respect. Het is niet

omdat we in een sociale woonwijk leven,

dat we daarom in een vuile wijk moeten

wonen.”

Activiteiten in de wijk
Als we aankomen in de moestuin voor de

foto’s, is ze trots op het project. Sinds ze

startten met Samentuinen, komt de buurt

hier vaak samen. Eén keer per jaar betalen

de mensen lidgeld, en mogen ze de

groenten die ze zelf kweken mee naar huis

nemen. Deze zomer stak Irène samen met

buurtbewoners picknickbanken in elkaar.

Alle nationaliteiten zitten hier zij aan zij.

“Heel de buurt zit hier bij elkaar. Er is ook

altijd wel iemand die thee meebrengt.”

Daarnaast is Irène een drijvende kracht

achter het Voskesvolk, een groep

vriendinnen die met Nieuwjaar en Pasen

een receptie en brunch organiseren.

Leren lezen en schrijven
Maar vandaag heb ik met haar afgesproken

vanwege haar laatste wapenfeit, samen

met Jan Heyvaert van Uitgeverij De Draak

schreef ze haar eigen boek!

Een paar maanden geleden kwam het boek

“Van au pair tot ambassadeur” uit. Het

vliegt zo snel de deur uit dat de tweede

druk al is begonnen. “Ik ben best fier op

wat ik heb bereikt” vertelt ze me. En

terecht, want Irène kon namelijk tot haar

62ste nauwelijks lezen en schrijven.

Van au pair tot ambassadeur
In het boek wordt duidelijk dat Irène het

niet makkelijk had als kind, en dat lezen en

schrijven niet werden aangemoedigd. Als ze

ouder was, leerde ze dit verbergen.

Niemand wist ervan, alleen haar kinderen.

Op haar 62ste leerde ze via een buurvrouw

het Centrum voor Basiseducatie kennen.

Daar leerde ze niet alleen lezen en

schrijven, haar zelfvertrouwen kreeg er ook

een flinke boost. Vandaag is ze een

overtuigde ambassadrice van het Centrum

voor Basiseducatie. “Ik wil een voorbeeld

zijn voor andere mensen. Het is nooit te

laat om eraan te beginnen.”
(Sam Deckers, Buurtwerker)
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