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Sinds enkele maanden heeft Bram Van Braeckevelt de fakkel van Martine De Regge overgeno-
men als voorzitter van SodiGent. Een mooie gelegenheid voor een gesprek over heden, ver-
leden en toekomst. “Toen ik schepen werd, bood Martine spontaan aan om de overdracht te 
bespreken. Dat vond ik chique.” Martine: “Het is geen schoonmoedergesprek geworden.”

‘Solidariteit is  
het sleutelwoord’

van voorzitter tot voorzitter

Woensdagvoormiddag, 

soepbar Sordo, aan de rand 

van het Patershol. ‘Sordo’ 

is Spaans voor doof en die 

naam – lees vooral verder 

– is niet zomaar gekozen. 

Aan een tafeltje aan het 

raam zit Martine De Regge, 

de voormalige voorzitter 

van SodiGent. Even later 

komt ook schepen Bram 

Van Braeckevelt binnen, 

haar opvolger. Hij bestelt 

een koffie, in gebarentaal.

Niet breed
“Mijn papa, mama en zus 

zijn doof, gebarentaal is 

dus mijn moedertaal”, ver-

telt Bram. “Hoe dat was? 

Stil. (lacht) Maar vergis 

je niet, er werd al eens 

geroepen, hoor. Pas toen 

ik zelf vader werd, besefte 

ik ten volle hoe anders 

het voor mij is geweest. 

Ik ben vroeg volwassen 

geworden door de dingen 

die ik voor m’n ouders 

deed. Naar de verzekerin-

gen bellen, bijvoorbeeld. 

Ik ben nu nogal auditief 

ingesteld, en taalvaardig. 

Misschien is dat compen-

satie? Ach, de drempels 

zijn alleszins te overstij-

gen. Kijk naar Christophe”, 

wijst Bram naar de man 

achter de toog. “Een dove 

ondernemer die een 

horecazaak uitbaat, da’s 

niet evident. Maar hij zette 

het menu met simpele 

gebarentekeningen op de 

muur. Die kun je naboot-

sen of aanwijzen, et voilà, 

zo gaat het ook.”

“We moeten allemaal een 

beetje moeite doen voor 

elkaar”, knikt Martine De 

Regge. “Ik ben opgegroeid 

in een sociale woonwijk. 

Mijn papa was de enige 

kostwinner voor een 

gezin van vijf kinderen. 

We hadden het niet breed, 

maar mijn ouders hebben 

zich altijd, onder meer via 

het schoolcomité, ingezet 

voor andere gezinnen. Dat 

engagement is mij altijd 

bijgebleven. We moeten 

ervoor zorgen dat iedereen 

meekan. Solidariteit is het 

sleutelwoord. Ook binnen 

het SodiGent-verhaal is 

dat zo, van werkgever naar 

werknemer en bij werkne-

mers onder elkaar.”

Dezelfde schoenmaat
Martine zat 30 jaar in de 

politiek, waarvan 24 als 

schepen en 18 jaar als 

voorzitter van SodiGent. 

Bram is groen, maar 

niet achter de oren. Hij 

is politiek actief sinds 

2005. Begin dit jaar werd 

hij schepen van Perso-

neel, Werk en Sociale 

Economie, Openbare 

Netheid en Toerisme. En 

als vakbondssecretaris 

ondersteunde hij dagelijks 

een constructieve dialoog 

tussen vakbondsleden en 

-afgevaardigden en hun 

collega’s en werkgevers. 

“Ik wil mensen samen-

brengen, ook buiten de 

werkuren. Daarvoor zijn 

de activiteiten en evene-

menten die SodiGent aan-

biedt, ideaal.” “Ik vind het 

heel fijn dat op die manier 

ook de banden tussen 

actieve en gepensioneerde 

leden worden aangehaald”, 

meent Martine. 

Van pensioen gespro-

ken: wat doet dat met 

mevrouw De Regge, 

na zo’n lange staat van 

dienst? “Ik geniet ervan”, 

lacht ze. “Onlangs ben ik 

nog eens mee op uitstap 

geweest. Jaren geleden 

deed ik dat ook, en nu 

heb ik er opnieuw tijd 

voor. Ik moet toegeven, 

ik weet nu pas wat het 

is om zonder stress te 

leven. Maar ik kijk met 

veel voldoening terug.” 

Als we aan Bram vragen 

of hij grote schoenen te 

vullen heeft, kijken beide 

voorzitters spontaan 

naar beneden. “Dat treft”, 

klinkt het. “We hebben 

dezelfde schoenmaat.”


