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GENEREUZEN

Blind vertrouwen
‘Mijn blindheid maakt me afhankelijk van anderen om op
plekken als de Kalmthoutse Heide te raken’, zegt Jonach
Van Den Berghe. Ondanks het feit dat ze nog maar één keer
in reallife konden afspreken, noemt hij zijn band met Matthias Vranckx hecht.
Sophie Lodewijks
Dinsdag 11 augustus 2020 om 16.55 uur

<p>Matthias Vranckx (l.) en Jonach Van Den Berghe. <span class="credit">Sebastien Steveniers</span></p>
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Matthias Vranckx (29) beaamt de band tussen hen beide: ‘Het vertrouwen dat Jonach mij gaf door me toe te staan om hem met de
auto op te halen en samen een wandeling te maken, maakt dat ik
meteen een diepe connectie voelde.’
De Kalmthoutse Heide is voor Jonach Van Den Berghe (28) niet alleen een plek waar hij rust en ontspanning vindt, er loopt ook het
Vlinderpad dat aangelegd werd voor mensen met een visuele beperking. ‘Ik kan dat pad bewandelen zonder fysieke begeleiding omdat
ik instructies kan volgen via de Vlinderpad-app. Zo weet ik hoe ik
moet lopen en welke obstakels op de route liggen. Het pad is afgebakend met boomstammen die ik met behulp van mijn stok kan volgen.
De app geeft ook veel informatie over de planten die daar groeien. Ik
neem vooral auditief waar, zoals vogels en het ritselen van bladeren.’
Iemand begeleiden die blind is, is niet vanzelfsprekend omdat de anderhalvemeterregel aanrakingen in de weg staat. ‘Fysiek contact is
soms noodzakelijk’, zegt Jonach. ‘Gelukkig waren de regels in de periode van onze afspraak nog redelijk soepel. Bovendien konden we
hier heel open praten. Ik vond dat Matthias perfect aanvoelde wanneer ik wel of niet een arm nodig had. Zalig om niet betutteld te worden en de vrijheid te voelen die ik soms zo hard moet missen.’

Twee richtingen
‘De wereld van Jonach is een heel andere dan de mijne en ik ben
enorm dankbaar dat Jonach me die laat zien.’ Volgens Matthias is
hun vriendschap allesbehalve eenrichtingsverkeer. ‘Het is verrijkend
te zien hoe Jonach tijdens onze wandeling door de natuur genoot van
alles om zich heen, al kon hij niets visueel waarnemen. Bovendien
vind ik het zalig om op deze plek te ontsnappen aan de drukte van de
stad.’
Hun gezamenlijke interesse in muziek versterkt de klik nog meer. ‘Ik
speelde in een band, Koda, en deed mee aan Belgium’s Got Talent’,
zegt Jonach. Matthias reageert: ‘Ik betrapte mezelf erop dat ik verrast was hoe veel Jonach kan. Muziek maken bijvoorbeeld. Maar ook
hoe vingervlug hij communiceert met zijn telefoon. Ik had helemaal
niet door dat hij zijn vrouw een berichtje stuurde om een singeltje
van zijn band voor me klaar te leggen.’ ‘Dat singeltje heb je nooit gekregen omdat mijn vrouw het niet meer kon vinden’, lacht Jonach.
‘Dat heb je dus nog tegoed!’

Trappen geblazen
De volgende uitstap is er weer eentje in de natuur. ‘Mijn ouders hebben nog een oude tandem in de garage staan waarmee we samen
langs de Nete zullen fietsen. Dat ding is minstens 25 jaar oud en verroest maar dan moet Jonach maar wat harder trappen!’, lacht Matthias. ‘Oh, goed geprobeerd, maar zo werkt dat niet!’, grapt Jonach
terug.
Verschenen op dinsdag 11 augustus 2020
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