Stop ook de doofpotpolitiek bij de zusters van ’t geloof in Tielt

Met tevredenheid stelt de werkgroep mensenrechten in de kerk vast
dat de VZW WVL. Jeugdzorg twee zusters van het geloof uit de raad
van bestuur heeft gezet. Daarmee willen ze een einde maken aan de
doofpotpolitiek van de jaren negentig.
De zusters hadden begin negentig klachten gekregen van opvoeders over een pater die kinderen
misbruikte. De zusters verboden de pater wel de toegang maar hielden verder de zaak stil. Zelf
weigerden ze ontslag te nemen.
Onze werkgroep spreekt zijn waardering uit over deze houding die radicaal de kant van de
slachtoffers kiest. We blijven echter even verontwaardigd over de houding van de zusters van het
geloof bij het misbruik dat in haar ziekenhuis in Tielt werd gepleegd eind ’89, in de jaren negentig tot
en in de jaren 2000. Daar misbruikte deken Lefevre patiënten. De zusters verboden hier zelfs niet de
toegang aan de perverse misbruiker maar leverden hem de lijsten van de patiënten. Daardoor volgde
er nog verder misbruik.
De feiten werden toen aan de zusters gemeld door de patiënten zelf, door de bevoegde psychiater,
door de verplegende, door de aalmoezenier.
Ook aan de huidige directeur Dhr. Roger Vandewalle werd door de bevoegde dokter gevraagd de
perverte dader niet langer vrij spel te geven. Ook daar werd niet op ingegaan.
We vragen de oversten van de zusters van het geloof en de huidige raad van bestuur even kordaat
een einde te maken aan de doofpotpolitiek als de VZW dat nu doet.
Daarmee zullen ze ook een dienst bewijzen aan de zusters die zich jarenlang ten dienste hebben
gesteld van de zieken en die geen uitstaans hadden met de grove nalatigheid van hun oversten.
Het lijkt ons evident dat de huidige directeur Roger Vandewalle zijn ontslag krijgt.
Alleen daarmee kan recht gedaan worden aan de slachtoffers die toen reeds uitdrukkelijk vroegen de
patiënten te beschermen en de dader ook tegen zichzelf te beschermen.
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