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DOOR TOM GHEERAERT

Glenn was 22 toen hij op 23 okto-
ber 2013 aangereden werd door
een vorkheftruck in Picanol, waar
hij werkte. Hij belandde met zwa-
re interne bloedingen in het zie-
kenhuis, vocht voor zijn leven,
maar verloor de strijd. Glenn
woonde op dat moment nog thuis
bij zijn mama Anneke Deprez en
stiefpapa Jan Maene in de Stati-
onsstraat in Merkem. Voor mama
Anneke blijft de tragische dag van
zijn ongeluk in het geheugen kle-
ven. 
“Over de middag kreeg ik op mijn
werk telefoon dat er een ongevalle-
tje gebeurd was”, vertelt Anneke.
“Glenn was zwaar gewond aan de
schouder en had een hoofdwonde.
Ze vroegen of ik naar het zieken-
huis kon komen. Daar kwam de
spoedarts me zeggen dat ze volop
met hem bezig waren en dat hij
nog een paar keer door het oog van
de naald zou moeten kruipen. Op
dat moment besefte ik nog niet
hoe erg het eigenlijk was. Glenn
was kerngezond en sportief. Jan
en Glenns twee zussen Steffie en
Evy zijn dan zo snel mogelijk naar
het ziekenhuis gekomen.”
“Om 14.02 uur kwam dan toch het
harde verdict : Glenn had het niet
gehaald. Hij had tot tweemaal toe
een hartstilstand gekregen als ge-
volg van het bloedverlies door de
inwendige bloedingen.”

ONDERZOEK
Over de precieze omstandigheden
van het ongeval kunnen Anneke
en Jan niet veel zeggen. “Er loopt

een onderzoek”, vertelt Anneke.
“Tot op heden kennen we de de-
tails dus nog niet. Na anderhalf
jaar is dat zwaar om dragen. Als
ouder wil je natuurlijk precies we-
ten wat er gebeurd is.”
“Zolang je dat niet weet, neemt je
fantasie een loop met de feiten”,
pikt Jan in. “In mijn hoofd heb ik
de film van het ongeval al honder-
den keer afgespeeld, maar ik weet
helemaal niet of die film wel
klopt”, beaamt Anneke.
“Er was ongelooflijk veel volk bij
het afscheid van Glenn, meer dan
duizend mensen”, zegt Anneke.
“Hij was net brandweerman ge-
worden en er waren vertegenwoor-
digers van korpsen uit heel West-
Vlaanderen. Achteraf kregen we
een dvd mee van de begrafenis.
Voor mij is dat een goudklompje.”
Anneke ondernam verscheidene
initiatieven om de herinnering aan
Glenn levend te houden. “Men

had ons gewaarschuwd dat we na
de begrafenis in een zwart gat zou-
den vallen, maar doordat ik direct
begonnen ben met hem te herden-
ken is dat er niet gekomen”, zegt
Anneke. “Iedereen heeft steeds
heel veel respect getoond. De Face-

bookpagina ‘RIP Glenn Delamil-
lieure’ heb ik niet zelf opgericht,
maar na een tijdje konden we ach-
terhalen wie wel. Het ging om een
vriend van Glenn uit onze straat.
Wij vonden het een prachtig initia-
tief en die jongen ging er meteen
mee akkoord om de rechten op de
pagina aan ons door te geven.
Voor ons is dat een dagboek. Gere-
geld post ik er foto’s van Glenn en
gedichtjes. De pagina wordt nog
steeds veel bekeken. Dat doet ons
deugd. Ik ben alle volgers heel
dankbaar.”
Maar Anneke gaat nog verder. “Ik
heb een tatoeage laten zetten op
mijn rug met de as van Glenn”,
vertelt ze.

NUMMERPLAAT
“Het is een grote gestileerde ‘G’
met enkele vogeltjes die wegvlie-
gen. Ook zijn zus heeft zo’n tatoe-
age. Glenn was een jongen met
een enorm rechtvaardigheidsge-
voel. Zijn lievelingsfilm was ‘V for
Vendetta’, waarin een gemaskerde
held het opneemt voor de verdruk-
ten in de maatschappij. Ik heb een
500-tal klevertjes van het masker
laten maken en overal gekleefd als
eerbetoon voor de idealen van
Glenn. Jammer genoeg bestaat de
firma die de klevertjes maakte niet
meer, anders had ik er nog bijbe-
steld.”
“Op 19 september 2014 hebben we
een herdenking voor Glenn geor-
ganiseerd in het Stationshuis in
Merkem. Maar daar wilden we
niet dat het alleen om Glenn ging.
We hadden een doek opgehangen
met foto’s van vijf andere jongeren
die gestorven waren. Ook hun ou-
ders waren aanwezig. Op die her-
denking hebben we ook buttons
uitgedeeld met een foto van Glenn
op. Iedereen was daar zot van.”
Bijna alles staat in het teken van

de herinnering aan Glenn. Het
huis van Anneke en Jan in de Sta-
tionsstraat hangt vol met foto’s
van hem. “Alles staat nog op pre-
cies dezelfde plaats zoals Glenn
het heeft achtergelaten”, vertelt
Anneke. “Zijn wagen staat ook
nog op zijn plaats in de garage.
Eén keer in de week rijd ik er een
klein toertje mee zodat hij niet
stuk gaat. Praktisch dagelijks be-
zoek ik zijn graf, of beter : monu-

mentje. In de tuin lieten we ook
een levensboom planten ter ere
van Glenn.”
Sinds kort is ook de gezinswagen
aangepast als eerbetoon voor
Glenn. 
“We lieten een gepersonaliseerde
nummerplaat maken. Op die ma-
nier gaat Glenn altijd met ons mee
als we ergens naartoe gaan. Het is
een eerbetoon voor het leven. Ik
wil nooit meer veranderen van
nummerplaat. Een gepersonali-
seerde nummerplaat met mijn
eigen naam zou ik niet willen,
maar hier voelen we ons wel goed
bij.”
Na het overlijden van Glenn kwam
Anneke in contact met lotgenoten. 
“Onder meer met Hallie Twomey,
een Amerikaanse moeder die haar
zoon CJ verloor. CJ was een sol-
daat die na een buitenlandse mis-
sie zelfmoord pleegde. Na zijn
dood heeft zijn moeder besloten
om de as van haar zoon over de

hele wereld te verspreiden. (zie
Facebookpagina ‘Scattering CJ’,
red.).”
“Ik heb met haar contact opgeno-
men en gezegd dat ik naar aanlei-
ding van de herdenking van de
Eerste Wereldoorlog de as wil ver-
spreiden op twee plaatsen : van bo-
venop de IJzertoren en op Tyne
Cot Cemetery. Drie maanden later
kreeg ik een mooie brief met een
foto van CJ en een beetje as. Bin-
nenkort, als het weer het toelaat,
zal ik mijn belofte nakomen”

PARACHUTESPRONG
Het verhaal van CJ inspireerde
Anneke om iets gelijkaardigs te
doen met de as van Glenn. “Glenn
was ook een heel avontuurlijke
jongen. Niet zo lang voor zijn on-
geval had hij een duosprong ge-
daan. In mei of juni wil ik zelf een
duosprong doen en dan het laatste
restje as uitstrooien vlak voor de
parachute open gaat. Op die ma-
nier wil ik Glenn de vrijheid ge-
ven.”
Niet alleen de familie van Glenn
doet er alles aan om hem te her-
denken, ook zijn vrienden dragen
hun steentje bij. 
“Ik vind het prachtig wat ze doen.
Zo was er eens een bijeenkomst
van enkele vrienden. Ze hadden
allemaal ‘Glenn’ op hun arm ge-
schreven met een stift en daar dan
een foto van genomen.”
Het is opvallend hoe Anneke en
Jan hemel en aarde bewegen om
hun zoon te herdenken. “Soms
wordt er gezegd dat een kind ver-
liezen het ergste is wat er bestaat”,
zucht Anneke. 
“Maar ons gemis is slechts bij-
zaak. Het ergste is dat er een jon-
gen van 22, in de fleur van zijn
leven, is gestorven. Voor ons is het
belangrijk dat Glenn niet vergeten
wordt.”

Nummerplaat herdenkt 
verongelukte zoon
MERKEM q “Je kind verliezen is het ergste wat er
is”, wordt al eens gezegd. Dat kunnen Anneke De-
prez en Jan Maene uit Merkem volledig beamen. An-
derhalf jaar geleden verloren ze hun zoon Glenn De-
lamillieure na een arbeidsongeval bij Picanol. Anneke
en Jan zorgen er nu echter voor dat Glenn blijft
voortleven. Met onder andere een tatoeage met zijn
as, een Facebookpagina en sinds kort ook een geper-
sonaliseerde nummerplaat.

Anneke Deprez en Jan Maene eren hun zoon met een gepersonaliseerde nummerplaat. (Foto TOGH)

Anneke Deprez bij een foto van Glenn die in het huisje in de Stationsstraat
staat. (Foto TOGH)

“Ik heb een tatoeage
laten zetten op mijn
schouderblad met de
as van Glenn”

“Glenns wagen staat
nog altijd op 
dezelfde plaats 
in de garage”
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Het Kiwanishuis in de Nieuwe
Olm opende acht jaar geleden de
deuren met belangrijke steun van
de serviceclub Kiwanis Waregem.
Het gaat om een kleinschalig pro-
ject waar vijf volwassenen met
een handicap min of meer zelf-
standig wonen. Ze kunnen im-
mers gebruikmaken van de thuis-
begeleidingsdienst om bijvoor-
beeld boodschappen te doen en te
koken. Dat deed ook Kiem Ducat-
teeuw, een van de eerste bewo-
ners van het Kiwanishuis, maar
intussen zou de geboren Ninoviet
zijn intrek genomen moeten heb-
ben in Ten Anker, omdat hij ook
’s nachts meer en meer nood
heeft gekregen aan begeleiding.

Maar die is er in het Kiwanishuis
enkel overdag. “Een conciërge die
24 op 24 ter beschikking staat zou
ideaal zijn, maar dat is nooit het
opzet van dit project geweest”,
zegt Bjorn Thienpont, coördinator
van het Regionaal Sociaal Ver-
huurkantoor Waregem.

VOORWAARDEN
Nochtans zijn bij het RSVK 350
mensen ingeschreven die op zoek
zijn naar een woonst. Slechts en-
kelingen komen in aanmerking
voor het Kiwanishuis. “De meeste
kandidaten zoeken een gewoon
huis of appartement op de private
markt. Wie een studio in het Ki-
wanishuis wil betrekken, moet

aan meerdere voorwaarden vol-
doen. Zo moeten kandidaten in

staat zijn om zelfstandig te wo-
nen. Bij de bouw werd voldoende

aandacht besteed aan toeganke-
lijkheid en gebruiksgemak. Het
werkblad in hun keukentje is bij-
voorbeeld voldoende laag ge-
maakt, terwijl ze ook gebruik kun-
nen maken van een gemeen-
schappelijke keuken en living. De
doorgangen zijn voldoende breed
zodat ook rolstoelgebruikers wel-
kom zijn. Maar de wil van de kan-
didaten moet er natuurlijk ook
zijn. Velen blijven liever in groep
leven dan op hun eentje een stu-
dio te betrekken”, aldus nog Bjorn
Thienpont. 
Hij is ervan overtuigd dat er ge-
noeg kandidaten zijn om de twee
vrijgekomen plaatsen in te ne-
men, temeer ook personen met
een handicap uit de rest van
Vlaanderen welkom zijn. “Maar
dat ligt minder eenvoudig, bij-
voorbeeld omdat de ouders dan
op een redelijk grote afstand wo-
nen. Er meldt zich elke week wel
iemand, dus blijft het project no-
dig”, maakt Bjorn zich sterk. “We
moeten het vooral nog op een bre-
dere manier kenbaar maken.” Bij
deze is alvast een belangrijke stap
gezet. (TVW)

Info : www.rsvk.be, akko.deschuytter
@ocmw.waregem.be en 056 62 98
94.

“Kiwanishuis blijft nodig”
TWEE STUDIO’S VRIJGEKOMEN IN
KLEINSCHALIG WOONPROJECT VOOR
VOLWASSENEN MET EEN HANDICAP
WAREGEM q Na een sterfgeval en de noodzakelijke
verhuizing van een andere bewoner naar Ten Anker
heeft het Kiwanishuis twee studio’s vrij. Voorwaar
een uniek aanbod in tijden van lange wachtlijsten in
de sector voor personen met een handicap, maar de
invulling van de plaatsen loopt niet van een leien
dakje. Een vreemde contradictie

Kiem Ducatteeuw heeft in het Kiwanishuis plaats geruimd voor een andere
bewoner. (Foto a-HDV)
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