Lydie Van den Abbeele
‘Ik stond mee aan de wieg van de Vrouwenreizen. De
reizen zijn ontstaan bij onze afdeling, KAV-Wichelen. In
1995 gingen wij, mijn zus Diane zaliger en ikzelf, met onze
groep naar Normandië, naar aanleiding van de herdenking
van 50 jaar bevrijding van de 2de Wereldpoorlog. Onder
het motto ‘Vrouwen voor de Vrede’. Die reis hebben we
herhaald met een andere afdeling. Toen werd bedacht dat
het wel fijn zou zijn om de reis aan te bieden aan alle
leden en kwam dit idee, met zus Diane die toen Nationale
Voorzitster was, in KAV Nationaal terecht. En zo is Femma
Vrouwenreizen ontstaan, met een aanbod dat sindsdien
enorm uitgebreid is.
Vroeger deed ik dit samen met mijn zus. We waren een
goede tandem en wisten wat we aan elkaar hadden. Ik zet
mij nu nog steeds in voor de Vrouwenreizen.
We hebben al allerlei avonturen beleefd. Dingen
ondernomen die je als vrouw alleen niet zou doen, en dat
geeft veel voldoening. Op de reizen gaat een bont
gezelschap mee van weduwen, alleenstaande vrouwen,
gescheiden en getrouwde dames, en wat altijd opvalt is de
enorme verbondenheid en de toffe sfeer. En de dames
vinden deze reizen fantastisch. Meestal gaan er ook
dames mee die reeds deelnamen aan andere reizen die ik
begeleidde, en het is altijd heel leuk om die opnieuw te
ontmoeten en mee aan boord van onze bus te hebben.
Nieuwkomers voelen zich altijd vrij vlug opgenomen in de
groep. Op de reizen zien we vriendschappen ontstaan. Als
vrijwilliger krijg ik er veel energie van. Ik zet mij in met
hart en ziel en ik merk dat de deelnemers daar dankbaar
om zijn. Ze zien en waarderen de inspanningen die we
leveren.
Als jongste van 4 zussen kom ik uit een warm nest waar
vader, moeder en zussen ook steeds vrijwilligerswerk
hebben verricht. Ik ben een ‘graag doener’ en doe sinds
mijn jeugd als leidster van VKAJ aan vrijwilligerswerk.
Plaatselijk ben ik voorzitter van Femma.
Op dit moment zet ik me nog altijd graag vrijwillig in voor
de Vrouwenreizen. Het is hard werken en het vraagt heel
wat voorbereiding, zeker omdat ik meestal zelf gids op de
reizen, maar ik heb er enorm veel aan.’

