
Vrijwilligers in het zonnetje: Liesette Van Den Hemel (81) en Hans 

Devriendt (60) – dorpsrestaurant Sint-Laureins 
 

Wanneer ik Liesette opbel met de vraag om haar te interviewen voor onze rubriek ‘Vrijwilliger 

in het zonnetje’ is ze aanvankelijk niet echt geneigd op mijn vraag in te gaan, wat me ook niet verrast: 

Liesette zoekt de schijnwerpers niet op, en haar engagement als vrijwilliger beschouwt ze als 

vanzelfsprekend. Zo ook bij Hans, al lange tijd vrijwilliger in het woonzorgcentrum in Sint-Laureins, en 

sinds een tweetal jaren een duo met Liesette in het dorpsrestaurant op donderdag. 

Hun inzet vinden wij echter niet vanzelfsprekend, en net daarom zetten we hen deze maand in ’t 

zonnetje! 

 

Liesette en Hans zijn beiden bekende gezichten in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Laureins: 

Liesette geeft reeds sinds 2006 eten aan de bewoners van het centrum, en Hans staat al jaren achter 

de bar, allebei als vrijwilliger. In 2014 

start het dorpsrestaurant van aan-z, 

en Liesette is er van in het begin bij. 

Wanneer het gemiddelde aantal eters 

op donderdag blijft stijgen, en het 

aantal vrijwilligers mindert, vraagt 

Liesette aan Hans of hij geen zin heeft 

om op donderdag mee te helpen 

opdienen, en zo gebeurt het dat ze nu 

telkens op donderdag (frietjesdag!) 

met z’n tweeën het dorpsrestaurant 

verzorgen, voor gemiddeld zo’n 25-tal 

personen. 

Ze zijn allebei gewend om de handen uit de mouwen te steken. Liesette was voorheen landbouwer, en 

hield onder meer varkens en koeien. Dit heeft ze na het overlijden van haar man 20 jaar alleen gedaan. 

Hans werkte in de wegenbouw, en verrichte daar zware fysieke arbeid. 

Stilzitten is duidelijk niks voor hen, ook nu nog steeds niet. Naast het vrijwilligerswerk in het 

dorpsrestaurant en het woonzorgcentrum is Hans ook actief in de plaatselijke voetbalclub waar hij elke 

week achter de bar staat en de kantine kuist. Liesette is ook actief bij ziekenzorg, en zat vroeger in de 

OKRA. 

De voornaamste eigenschap die een vrijwilliger volgens hen moet bezitten, is ‘betrouwbaar zijn, zodat 

je als groep vrijwilligers op elkaar kan rekenen’. Voor het dorpsrestaurant (in het WZC op maandag, 

woensdag, en donderdag) zijn ze intussen met een select clubje. Nieuwe vrijwilligers zijn voor hen dus 

zeker welgekomen, ‘maar de meesten willen zich niet binden, geen vast engagement aangaan. Dat 

hoeft als vrijwilliger ook niet per se, je kan ook gewoon eens proberen en kijken of het je bevalt.’ 

Hun eigen motivatie is heel eenvoudig: ‘we doen het om de mensen te helpen’.  

En dat doen ze zeker. Bij deze nogmaals van harte bedankt voor jullie inzet, Liesette en Hans! 


