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V O O R W O O R D
Omdat een lotgenotenvereniging als Ouders van Verongelukte
Kinderen (OVK) haar 25-jarig bestaan niet feestelijk kan markeren, ‘viert’ zij met een boek. Een manier om deze mijlpaal in het
leven van een unieke vereniging niet ongemerkt te laten voorbijgaan.
Een boek is duurzaam, iets om vast te pakken en ook vast
te houden. In ‘Samen Onderweg’ is de constante, als het ware als
rode draad aanwezig, de kracht van het lotgenootschap dat zowel grote solidariteit als gedreven daadkracht tot uiting brengt.
Wij nodigen u uit via dit werk (al of niet opnieuw) met OVK
kennis te maken: een kort inhoudsoverzicht.
Elk moment van herdenking wordt bij OVK gekenmerkt door
het noemen van de namen van de verongelukte kinderen en jongeren: de lijst van sterrenkinderen, jammer genoeg nog steeds
in beweging… .
Met een tijdloos en sprekend romanuittreksel laten wij u
graag ter inleiding nadenken over het kind, en bij uitbreiding
de mens in het verkeer.
Het merkwaardig ontstaan van OVK en de pioniersjaren
worden beschreven aan de hand van interviews, terugblikken
en anekdotes van oprichters, hoofdrolspelers. De lotgenoten en
de indrukwekkende lotgenotenwerking komen ruim aan bod in
een afzonderlijk hoofdstuk, gevolgd door het eigen verhaal van
de broers en de zussen, de ‘brussen’.
De oorspronkelijke roep om veiliger verkeer kreeg vele vertakkingen en heeft veel mensen samengebracht: naast lobbywerk,
deelneming aan studiedagen en congressen, kennisverwerving,

tussenkomsten in pers en media, zijn er vooral de moedige getuigenissen door de ouders, het sensibilisatiekanaal bij uitstek.
OVK is dankbaar voor de mooie eerbetuigingen, vanuit
diverse hoeken en in uiteenlopende vormen, die gebundeld een
plaats kregen in dit boek. Zo vinden we enkele persoonlijke en
doorvoelde bijdragen van Cathy Berx, Marianne Doucet, Astrid
Rubbens, Elke Neuville, en Bart Stouten. En voorts tonen enkele van de ‘helpende’ instanties in hun respectieve bijdragen hoezeer zij de vereniging een warm hart toedragen.
Haar voortdurende strijd voor veiliger verkeer heeft OVK van
bij de aanvang steevast gevoerd met de benaming SAVE, ‘Samen
actief voor veilig verkeer’. Een overzicht van acties, campagnes
en projecten mocht in dit verjaardagsboek niet ontbreken.
Alle ‘historische feiten’ worden ten slotte in een tijdslijn
overlopen door en vanuit de ervaring van een bevoorrechte
waarnemer, een vriend van OVK van lange jaren. Het is, zoals
dit hele werk, een waarachtige en terechte ode aan de lotgenoten verenigd in Ouders van Verongelukte Kinderen.
In een epiloog vertelt auteur Stefaan Kempynck, die alle contacten en gesprekken optekende, hoe de idee voor een gedrukt
boek tot stand kwam, een verhaal in het verhaal, zoals bij OVK
vaker het geval is.
Wellicht zal niet enkel de lectuur u bijblijven, doch ook de verschillende illustraties die de teksten begeleiden.
De kunstwerken die in het boek getoond worden, werden
gemaakt door of voor verongelukte kinderen, of nog door een
lotgenote.

Speciaal voor deze verjaardagsuitgave maakte Sassafras De
Bruyn in de haar eigen stijl een aantal empathische tekeningen
die uiteindelijk één grote illustratie uitmaken.
De hoofdstukken worden verlucht met poëtische momenten, ingevuld door Toon Hermans, lotgenote Anna Enquist (uit
‘Nieuws van nergens’) en Wim Geysen.
De ledengemeenschap van Ouders van Verongelukte Kinderen
en haar team danken u voor alle belangstelling en steun, en
wensen u een aangename kennismaking.

