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evenmin  zeggen.  Na  het  eerste
contact hoorde ik hen niet meer.’

‘Ze  hebben  gelijk’,  reageert
Kurt De Backer van het Steunpunt
Algemeen  Welzijnswerk,  die  als
coördinator voor de psychosociale
hulp na de aanslagen werd aange
steld. ‘We wisten uit de evaluatie
van de rampen van Sierre en Ghis
lenghien dat we erop moesten toe
zien dat de mensen na de eerste
dagen de weg zouden vinden naar
slachtofferhulp.  Ik  heb  gedaan
wat ik kon, maar er waren geen ex
tra  middelen,  bijvoorbeeld  voor
communicatie  om  meer  mensen
te  bereiken.  Ook  voor  de  Centra
voor  Algemeen  Welzijnswerk
kwam het boven op het werk dat
ze hadden, er was geen geld voor
extra mankracht. We hebben ook
niet de middelen om op te volgen
wie nog hulp nodig heeft.’

De Backer werkt nu aan een ex
pertisecentrum  voor  slachtoffer
hulp. Wat als we over zes maan
den  opnieuw  aanslag  te  verwer
ken krijgen? ‘In de crisisfase zul
len  dingen  beter  zijn,  we  zullen
betere  lijsten  hebben.  Maar  de
psychosociale lijn op de lange ter
mijn?  Daar  ben  ik  niet  gerust
in.’ (ebe)

Info over de Cirkels van Kristin Verellen:
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mensen op het terrein gezien die
hun best doen, maar het systeem
werkt niet. Ik heb niet de energie
om uit te zoeken hoe het met de
verzekering zit.’

Uitbarsting van emoties
Niet  alleen  de  praktische  af

handeling  vreet  energie,  bena
drukte  Verellen.  Ze  vertelde  hoe
een  informatievergadering  over
de  stand  van  het  onderzoek  een
‘uitbarsting  van  emoties’  werd.
Hoe  de  aanwezigen  geconfron
teerd  werden  met  een  gedetail
leerde reconstructie. ‘Verschillen
de mensen moesten de zaal verla
ten. Het bewees hoezeer de slacht
offers  psychologische  steun  te
kortkwamen.’ 

Zelf heeft ze ze zien passeren,
de  diensten  slachtofferhulp,
slachtofferbejegening en slachtof
feronthaal.  ‘Ik  heb  niet  kunnen
achterhalen hoe ze zich tot elkaar
verhouden.  Zij  konden  het  me
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BRUSSEL  |  Eén  centraal  aan
spreekpunt waar je als slachtoffer
met al je vragen terechtkan, of ze
nu van praktische of psychologi
sche aard zijn: dat had een wereld
van  verschil  gemaakt.  Dat  vindt
Kristin Verellen, de weduwe van
Johan Van Steen die omkwam in
de  aanslag  op  het  metrostation
van Maalbeek op 22 maart. Op een
conferentie  van  Victims  Support
Europe deed ze gisteren het relaas
van haar lijdensweg, van de iden
tificatie  (die  vier  dagen  duurde)
tot  haar  zoektocht  naar  andere
slachtoffers.

Verellen  liet  zich  flankeren
door  Philippe  Vansteenkiste  en
Eddy Van Calster, de broer en de
man van Fabienne Vansteenkiste,
die  omkwam  op  de  luchthaven
van  Zaventem.  Vansteenkiste  is
verbijsterd  over  het  kafkaiaanse
kluwen. ‘Telkens krijg ik te horen
dat het moeilijk  is, omdat dit de
eerste keer  is. En  ja,  ik heb  veel

Nabestaanden van slachtoffers 22 maart voelen zich in de steek gelaten

‘We moeten alles zelf uitzoeken’
‘Onze harten zijn gebroken, 
we kunnen al die praktische 
kwesties niet uitklaren.’ 
Drie nabestaanden van 
slachtoffers van de aanslagen 
getuigen hoezeer de slacht
offerhulp tekortschiet.

‘Ze hebben gelijk, we 
schieten tekort, maar 
er is geen budget’
KURT DE BACKER 
Coördinator psychosociale hulp na 22/3

Kristin  Verellen:  ‘Een  informatievergadering  over  het  onderzoek
werd een uitbarsting van emoties.’    ©  Bart  Dewaele


