Dank je wel Yvette!
Afscheid nemen van onze poetsvrouw Yvette

6 mei 2011, 9u.27:
,.
Yvette Spiessens mag haar "kuiskarreke" opbergen.
Meer dan 21 jaar reed ze ermee door de gangen van de
Centrumschool op zoek naar stof en pluis. Stof en pluis
heeft ze alvast genoeg gevonden, maar in de Centrumschooi vond ze ook de waardering voor haar inspanningen, de dankbaarheid van vele mensen. "Afscheid nemen", is voor Yvette straks met een dubbel gevoel:
reikhalzend uitkijken naar de verdiende rust die er
straks aankomt, maar tegelijk zich losmaken van een
stukje thuis ...
Die thuis, daar heeft Yvette zelf voor gezorgd. Ze besefte immers maar al te goed dat
poetsen op een school meer is dan alleen maar stof afnemen en dweilen. Elke dag is
anders, elke dag gebeurt er iets ... zoveel verschillende mensen, kleine en grote. Yvette
was dan ook niet bang van een extra werkje. Met wederzijds respect kon alles aan haar
gevraagd worden. Meer nog: Yvette engageerde zich door de jaren heen nog eens extra door het vrijwillig opnemen van eigen initiatieven. De benedengang was haar domein en dit kreeg van haar een eigen persoonlijke touch. Yvette zorgde voor een eigen
activiteitenhoekje van de school, voor de opsmuk van de gang tijdens bepaalde periodes in het jaar. Enkele maanden geleden kwam ze het bureau van de directeur binnen.
"Meneer den directeur, mag ik nog één keer voor lentebloemen zorgen? En wie zal er
voor zorgen als ik weg ben?... " Dit is Yvette ten volle!

Meer dan eender wie, was er ook Yvettes engagement buiten de reguliere werkuren.
Yvette organiseerde samen met haar man Guido jaren de toog tijdens het schoolfeest.
Kleine herstelwerkjes werden spontaan meegenomen naar huis en samen met haar man
probeerde ze zo snel mogelijk een oplossing te zoeken. Dezelfde inzet vond je ook terug tegenover haar collega's. Jarenlang richtte ze een weekendje Ardennen in: samen
plezier in de gÎte in Vieuxville. Ze organiseerde quadtochten en paint ballsessies voor
de collega's. Yvette als teambuildster, al kregen haar collega's haar nooit zelf op een
quad ...

Het werk, de school werd een stukje van Yvettes leven. Yvette werd een stukje van onze school. Na meer dan 20 jaar zijn de Centrumschool en Yvette onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gevoelens voor de school lezen we af en toe wel eens in Yvettes
blog.
Met heel veel dankbaarheid neemt de school dan ook afscheid
van "ons Yvette". De voorbije momenten zullen gekoesterd
worden en verder blijven leven in verhalen. We voelen dat ook
Yvette dit na 6 mei zal doen. Yvette, namens het gemeentebestuur, directie, leerkrachten en al je collega's, wensen we je
verder een prachtige toekomst. Geniet van het samenzijn met
je man Guldo, van het wandelen en fietsen, de kleine uitstapjes, het leven zoals het is...

Bedankt Yvette!

