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Geachte Mevrouw, Heer, 
Tochtgenoten, 
Vrienden, 
 
Hoewel ik de voorbije tien jaar tot kaftenvol obligate brieven ben gedwongen, is dit één van de weinige extern 
verspreide begeleidende brieven in eigen naam. Het betreft dan ook een kennisgeving waarbij ik persoon betrokken 
ben.  
Na achttien jaar beleidswerk voor dit centrum, dat ik in 1988 de huidige naam en - geruggensteund door de eerste 
Raad van Bestuur - een rechtsvormelijk onderdak mocht aanreiken, heb ik besloten om vanaf 31 december a.s. 
andere vormen van maatschappelijk professionele rusteloosheid te exploreren. 
 
Als eerste besef ik dat ik het haast onwezenlijke avontuur dat we met een sterk gemotiveerde kern loyale harde 
werkers zijn aangegaan, ogenschijnlijk halfweg uitwandel. Het zou kunnen begrepen worden als een gebrek aan de 
voorgenomen beginselvastheid, waarvoor Wagenschot synoniem wil staan. 
De doelstellingen die me, voor wat miijn inbreng betreft, bij aanzet voor ogen stonden acht ik evenwel - verrekenend 
de vele traagheden, eigen aan kapitaalsarme en geheel overheidsafhankelijke organisaties - in aanzet gerealiseerd. 
 

De 4 leefgroepen MPI/Intemaat te Eke werden grondig gerenoveerd (van lekkende slaapzalen naar individuele 
kamers) en genieten een historisch brandveiligheidsattest; de Middenwerkplaats (het 'kasteel' zo u wil) hebben we in 
eigen beheer en middels veel vrijwillige hulp gerationaliseerd.  
Voor de school konden in de voorbije zomerperiode eindelijk een aantal basiswerken uitgevoerd worden en mogen 
we een vitale vernieuwing aan eerste uitrusting noteren: vlak- en dikteschaaf, lasdampafzuigingsinstallatie, 
bakkersoven, spuitwand, bakkerijtafels, computerklas, materiaalwagens.  
Het hele terrein onderging een aantal aanpassingen [bosbeheer en parkonderhoud, speelterreinen, afvalpark, 
waterzuivering (in aanleg), parkeerruimte]. Eind oktober wordt de hoogspanningscabine geïnstalleerd, die ons 
opnieuw veel leed zal besparen. 
Dit voor een totaal van Bf. 54.000.000, waarbij onze vereniging zelf via fondsenwerving en besparingen  
Bf 16.000.000 diende bij te passen.  
 

Tegenover het verwaarloosbaar aanvangs-bedelkapitaal van Bf 750.000 (waartoe ook u wellicht een moedige 
bijdrage leverde) staat vandaag een schuldenvrije solide financiële structuur, die toelaat nieuwe engagementen in 
perspectief te brengen.  
Verder onthouden we als realisatie (in een permanent zoeken): de strakke organisatie; de procedure-ontwikkeling; 
de profilering van het MPI/Semi-lntemaat en de Integratiestructuur; de revitalisering van de School; het aanscherpen 
van de pedagogische methodiek binnen het MPI; de planmatige, evaluatieve kwaliteitssystemen. 
 

Een punt van trots: in bijzonder moeilijke omstandigheden - waaronder het schrijnende personeelstekort binnen het 
MPI niet geringe sporen heeft nagelaten - hebben we tot op vandaag onze autonomie, pluralisme en ons doelgroep-
engagement kunnen handhaven met bovendien een gelijke kwaliteit als identieke, veel gunstiger toebedeelde, 
voorzieningen. 
 

De wachtlijsten van het ogenblik bewijzen wellicht wat we in de crisisjaren als overname-signaal propageerden: de 
blijvende nood aan deze gespecialiseerde open voorziening. Een decennium (ervaring) later zijn we overigens enkel 
gesterkt in onze huiver voor simplificaties als o.m. de jongerengevangenis die door een harde kern - wellicht ver 
afstaanden - zo fel bepleit wordt als oplossing voor tal van problemen. 
 
Het materieel-financieel programma 1999-2009 werd reeds uitgetekend: 
 

Voor het MPI: 
 Nieuwbouw buitenleefgroep E (momenteel te Melsen) 
 Polyvalent complex refter, keuken, magazijn, werkruimten te Eke  
 MPI/Semi-Intemaat 
 Studio's zelfstandigheidstraining 
 

Voor de School: 
 1999:  - Inrichting afdeling Gezinstechnieken 

- cv,.elektriciteit, dakisolatie 
 2000-2002:  - Realisatie afdeling BOUW 
 2000-2009:  - Renovatie Koetshuizen (ASV-klassen) 

- 0V2 
- Nijverheidstechnieken 



 
 

Voor de Middenwerkplaats: Dringende en noodzakelijke dakwerken 
Voor het Pedagogisch Centrum als geheel: Een sportzaal 
 
Deze vooropstellingen, temidden de dagelijkse goede zorgen voor onze jongeren, wordt een opdracht voor mijn 
opvolger[s] die vanaf 1 januari 1999 mijn taak als Beleidscoördinator MPI+School overneemt [overnemen]. 
 

De toekomst en de continuïteit zijn degelijk voorbereid en verzekerd.  
Het crisismanagement - wat ik bij aanvang als mijn taak beschouwde - kan definitief worden afgesloten. 
De vaste kern staat borg voor stabiliteit en vernieuwt zich mee met de geëngageerde jonge medewerkers, die zich 
de voorbije jaren hebben aangemeld. 
 

De voorlopige ordening van het ogenblik lijkt me erg geschikt voor een rustig, weloverwogen en gemoedelijk 
afscheid. Een terugkeer naar mijn gezin, ook. 
 
Mag ik u dan ook van harte uitnodigen voor 'Het Glazen Huis' (zie uitnodiging). Deze eenmalige openstelling van de 
gehele woning en haar directe omgeving wil een bewijs vormen van de trouw aan onze gezamenlijke 
herkenningspunten en een (naar ik hoop ook in uw beleving) correcte besteding van uw zeer gewaardeerde steun. 
Zonder uw onafgebroken solidariteit kon het Pedagogisch Centrum in de materiële wereld u vandaag enkel enige 
Goede Voortekenen meedelen.  
Het is mijn overtuiging dat deze tussenstop u zal aanzetten tot intekening voor minstens nogmaals tien jaar nauwe 
betrokkenheid.  
 
Oprecht dankbaar te hebben kunnen doorwerken temidden zoveel externe vertrouwenskracht. 
 
 
Met achting en een hartelijke groet, 
 
 
Willi Huyghe 
 
Beleidscoördinator 
MPI + School 


