
ook in Gent woont, is een goede 
vriendin geworden’, zegt Gee-
rinck. Ze maakt nu deel uit van 
een lokale groep. ‘We komen niet 
zo heel vaak bijeen. Maar de 
Whatsappgroep staat niet stil. 
Ouders van peuters vragen bij-
voorbeeld wanneer hun kind met 
een mes mag eten, of wat een goe-
de matras is. Iemand anders wil 

naar de nieuwe speeltuin in de 
stad en zoekt gezinnen om mee te 
gaan. Of iemand wil weten hoe 
het is om met kinderen te kampe-
ren. Alles kan.’

‘Het is een plek waar mensen 
weten: hier zitten gelijkgestem-
den, om dezelfde reden als ik op 
zoek naar verbinding. Ik kan hier 
gewoon mezelf zijn en hoef me 

De vrouw die jonge ouders weer 
een dorpsgevoel wil geven 

‘Over de eenzaamheid en sociale 
isolatie die ouderen kunnen erva-
ren, is al veel gesproken, maar dat 
dit ook een probleem kan zijn on-
der jonge gezinnen is nog een ta-
boe’, zegt Lynn Geerinck. Ze 
noemt het ‘village-armoede’, naar 
het Afrikaanse gezegde dat er een 
heel dorp – ‘village’ – nodig is om 
een kind groot te brengen. Ze be-
dacht daarvoor een informeel net-
werksysteem dat ze ‘village dates’ 
noemt.

Geerinck woont met haar man 
en drie kinderen, van acht, vijf en 
drie jaar, in Gentbrugge. Ze werkt 
bij i-mens als verantwoordelijke 
voor kinderzorg, maar heeft ook 
een privépraktijk als opvoedings-
ondersteuner. Daarbij mikt ze 
niet op gedragsverandering, maar 
op meer verbinding. ‘Als je wilt 
dat je kind in de auto stapt om 
naar school te gaan, moet je geen 
koekje op de achterbank leggen. 
Je moet de intrinsieke motivatie 
proberen aan te spreken, door het 
goed uit te leggen.’

Verbinding is ook nodig buiten 
het gezin: ‘Ik doe vaak volgende 
oefening met ouders: ik laat ze 
een cirkel tekenen met daarin 
zichzelf, en eromheen andere cir-
kels van mensen die hen onder-
steunen. Zijn dat er veel, of wei-
nig, en zijn ze daar blij mee? Of 
zouden ze graag meer leeftijdsge-
noten kennen om bijvoorbeeld op 
woensdagnamiddag samen met 
de kinderen naar de speeltuin te 
gaan?’

Kindvriendelijke koffiebar
Geerinck heeft het zelf ook erva-
ren. ‘Mijn man is van Brugge, ik 
van Dendermonde. We gingen in 
het midden wonen, in een stad 
waar we niet zoveel mensen ken-
den. In zo’n stad komt er dan nog 
eens bij dat je je voor alles digi-
taal moet inschrijven, en dat je er 
rap bij moet zijn. Niets is nog van-
zelfsprekend, zoals vroeger, toen 
in een dorp generaties samen-
woonden en nichtjes zagen hoe 
borstvoeding verliep en stalen 
met hun ogen. Iedereen zit nu 
veel meer in zijn eigen huis. Ook 
wij moesten van nul herbegin-
nen.’

Dat lukte dankzij de buurt en 
de contacten aan de schoolpoort. 
Maar toen Geerinck vorig jaar een 
tijdlang thuisbleef om het boek 
Goed omringd te schrijven, waarin 
ze haar verbindende opvoedings-
visie verduidelijkt, bedacht ze een 
nieuw plan: ze nodigde via sociale 

media andere ouders van jonge 
kinderen uit voor een ‘pot-
luck’-bijeenkomst in haar tuin. 
‘Iedereen bracht iets te eten mee 
– het kost weinig moeite en er 
staat toch een hele tafel vol lek-
kers.’

Er kwamen moeders op af uit 
Gent, maar ook uit Antwerpen en 
Vlaams-Brabant. ‘Ik besefte toen 
dat de nood wel hoog moet zijn 
als mensen er een uur voor willen 
rijden.’ Ook na lezingen over haar 
boek spraken ouders haar aan: 
‘We snappen het probleem, maar 
hoe lossen we het nu op?’

Via Instagram lanceerde Gee-
rinck een nieuwe oproep: wie wil 
een vergelijkbaar groepje starten, 
of eraan deelnemen? ‘De mails 
bleven maar binnenstromen. Ik 
heb toen een Google-formulier op 
mijn website gezet. Er hebben al 
meer dan duizend mensen ingete-
kend voor zo’n “village date”. Ze 
zijn in 45 groepen actief. Het be-
treft vooral moeders, maar er is 
ook een tiental vaders bij. Eén ie-
mand zonder kinderen meldde 
zich aan omdat die deel van de 
“village” wil zijn. Er zit ook een 
kindvriendelijke koffiebar bij.’

Geerinck matcht al die kandi-
daten per regio of gemeente, zo-
dat ze samen een groep kunnen 
vormen. Er zijn groepjes over heel 
Vlaanderen, van de kust tot in 
Limburg. Ze beslissen zelf hoe 
vaak ze bijeenkomen en commu-
niceren vooral via Whatsapp. 
Sommigen gaan zover dat ze ook 
voor elkaars kinderen zorgen als 
er een probleem is bij de opvang. 
Als een groep te groot dreigt te 
worden, beslist die zelf om al dan 
niet te splitsen. In Gent zijn er nu 
al twee of drie actief.

Gewoon samenzijn
Van de eerste bijeenkomst, negen 
maanden geleden in Gent, is een 
aantal deelnemers georiënteerd 
naar een nieuwe groep in eigen 
streek. ‘Een andere moeder, die 

‘De nood aan 
verbinding moet wel 
hoog zijn, als jonge 
ouders er een uur 
voor willen rijden’ 

Lynn Geerinck (met kinderen) bedacht een informeel netwerksysteem dat ze ‘village dates’ doopte. © Fred Debrock

Overal in Vlaanderen groeien 
informele netwerken van jonge 
ouders. Gangmaker Lynn Geerinck 
begon er zelf mee in Gent, en zag er 
meer potentieel in. ‘Ik wil het taboe 
van eenzaamheid bij jonge 
gezinnen doorbreken.’

niet anders voor te doen dan ik 
ben. Het is simpelweg terug naar 
de basis: gewoon samenzijn, want 
dat zijn we vandaag een beetje 
kwijtgespeeld.’

Het boek ‘Goed omringd’, van Lynn 
Geerinck, is verschenen bij 
Borgerhoff en Lamberigts

Veerle Beel

blikvanger Lynn Geerinck
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