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Jef Valkeniers en Bert Hendrickx aan het schooltje waar het verhaal van vzw De Poel 
begon. 

Na 40 jaar als directeur van vzw De Poel gaat Bert Hendrickx op 69-jarige leeftijd op 
pensioen. Hendrickx zag in zijn carrière de zorg voor mensen met een mentale beperking 
evolueren. “We beseffen eindelijk dat die mensen ook capaciteiten hebben.” 
De Poel werd in 1976 in Schepdaal opgericht door toenmalig burgemeester Jef Valkeniers. 
Samen met zijn goede vriend en psycholoog Jan De Wachter besloot Valkeniers om zich in te 
zetten voor mensen met een mentale beperking. “Die mensen konden destijds aan de slag in 
beschutte werkplaatsen, maar plots werd de werkdruk er te hoog omdat die plaatsen niet 
rendabel waren”, herinnert Valkeniers zich. “Hierdoor werden de mensen met de zwaarste 
beperking uitgesloten. Daarom wilden wij voor hen iets doen.” 
In het oude schooltje van Sint-Gertrudis-Pede werd een dagcentrum opgericht. Valkeniers stelde 
Bert Hendrickx aan als directeur. “In die 40 jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een vzw met 100 
personeelsleden en we vangen jaarlijks 200 mensen met een mentale beperking op”, zegt 
Hendrickx. 
Op die 40 jaar tijd zag Hendrickx veel veranderen. “Alleen de benaming al. Vroeger spraken we 
van gehandicapten. Nu spreken we over mensen met een beperking. Maar het grootste verschil 
is het geloof in deze mensen. Vroeger hielde we hen wat bezig met knutselwerkjes. Intussen 
volgen onze mensen programma's om hun vaardigheden te ontwikkelen”, aldus Hendrickx. 
Nu Bert Hendrickx met pensioen gaat, geeft hij de fakkel door aan Isabel Van Obergen. “Een 
dame met pit”, aldus Hendrickx. “Maar er staan haar en de hele zorgsector grote uitdagingen te 
wachten. Zo komt het hele subsidiesysteem op de helling te staan.” 
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