LIEFDE OP HET EERSTE ZICHT BESTAAT NIET ALLEEN (ENKEL) TUSSEN
MENSEN
Wij, mensen van Jurbarkas district, waren heel blij dat we de aandacht van een fotograaf
Victor Coucke konden krijgen. Victor was in 1995-1996 aan het rond reizen in Litouwen. Hij was de
persoon die de informatie waaronder foto’s en ervaring deelde met de gemeente Laakdal. Hier uit
kwam, door zijn ervaring met Jurbarkas, een voorstel om te jumeleren (samen werken en uitwisselen
van projecten) met Jurbarkas.
Op een ongelofelijke korte tijd – bijna in één jaar – vinden de twee gemeenten gemeenschappelijke
doelen, ideeën, overeenstemmende meningen… Op 6 september 1996 hebben de toenmalige
burgemeesters Stasys Makūnas (Jurbarkas) en Patrik Vankrunkelsven (Laakdal) het Vriendschaps en
de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend in Jurbarkas (Litouwen). Op 23 december van
hetzelfde jaar werd deze overeenkomst nogmaals ondertekend in Laakdal (België). Dit was de eerste
Internationale samenwerking voor beide gemeenten. We moesten beiden samen op zoek gaan wat
deze overeenkomst juist, praktisch inhield om de jumelage te doen lukken. Hierdoor ontstonden ook
al snel een vriendschapsbanden tussen twee gemeenschappen. Daarom creëerden twee gemeenten
ook niet officiële relaties maar ook menselijke relaties. Zo zijn we evenwaardige partners geworden,
die elkaar respecteren en lief hebben, zoals je eigen familie. Dat heeft iedereen bijeengebracht. Een
anekdote -zo was er eens een groep Litouwers die 20 jaar geleden verdwaald was in België, en in
Laakdal (toevallig in Veerle) vroegen ze de weg terug naar Litouwen. Ze werden warm ontvangen in
een familie in Laakdal. Ook zo konden de officiële delegaties steeds genieten van een warm
ontvangst. En nu nog altijd.
Tijdens de eerste vriendschapsjaren was het een beetje ongemakkelijk, vooral als er niet zo veel
mensen vreemde talen spraken. Maar dit was zeker geen probleem. Met gebaren, omhelzing, een
glimlach, hier en daar Engelse of met Duitse woorden werden wij betrokken in het gezinsleven bij de
Vlaamse families. Tegenwoordig bestaat dit probleem niet meer. Veel jongeren spreken verschillende
vreemde talen.
Interessante opmerking –
ondertussen werden er al 23
Jeugd-Sportkampen
georganiseerd. Meer dan
1100 jongeren hebben samen
hier al aan deelgenomen uit
beiden
gemeenten.
Er
ontstond echte vriendschap –
open, eerlijk, oprecht, sterk
en duurzaam.
De gemeente Laakdal en verschillende organisaties, privé personen uit Laakdal hebben door
verschillende initiatieven allerlei schenkingen gegeven aan onze gemeente. Zo mochten we twee
bussen van Laakdal in ontvangst nemen, waarmee de kunstenaars en sportmensen van Jurbarkas
district konden deelnemen aan verschillende activiteiten niet alleen in hun eigen land maar ook in het
buitenland. Veel materiele en financiële steun (hulp) kregen Jurbarko Samariečiai, Dagcentrum voor
gehandicapten, onderwijsinstellingen, verschillende non-profit organisaties.

In Laakdal werd de vereniging ELE (“Europa in Laakdal in Europa”) opgericht, die al vele jaren
wordt geleid door Freddy van den Brande. De leden van deze vereniging hebben heel actief geholpen
en gesteund in het organiseren van Jeugd en Sportkampen, hebben hulp geboden voor Jurbarkas
district. Jurbarkas bleef ook niet achter. Zo was er ook een vereniging opgericht onder de naam EJE
(Europa – Jurbarkas - Europa). De voorzitster van deze organisatie is Audronė Stoškienė.
We hebben ons niet beperkt tot (alleen) officiële bezoeken en Jeugd en Sportkampen. Er was meer in
deze afgelopen 25 jaar. Er werden verschillende tentoonstellingen, optredens, plein air’ s
georganiseerd in beide steden. In Laakdal (Veerle, op de markt) kan je een houtsnijwerk gemaakt
door Juozas Videika terug vinden ter gelegenheid van 10 jaar vriendschap. Rasa Grybaitė en
GabijaViduolytė hebben de muurschilderij gemaakt aan de school in Eindhout. Er klonk prachtige
liedjes en muziek van Rūta Šličkutė en folksmuziekgroep “Šilas”, dans optredens van “Mituva” en
“Veliuonietis”.

Het is onmeetbaar hoeveel tijd, liefde en toewijding verschillende mensen uit Laakdal en Jurbarkas
hebben besteed aan het bestaan van deze vriendschap. We mogen zeker niet vergeten de oprichter
van deze vriendschap (†) Victor Coucke en zijn vrouw Monique en hun zoon Cloude Coucke. We
willen ook de naam van (†) Leo Ghoos meedelen wie op zijn eigen zo goed Litouwse taal heeft
geleerd. Door zijn beroepservaring waarvoor hij veel moest reizen over de hele wereld heeft hij
geleerd dat je mensen beter begrijpt als je hun cultuur en afkomst kent. En dit vind je terug in de taal.
Zo heeft hij zich geabonneerd op de plaatselijke krant “Šviesa” om op de hoogte te blijven over het
nieuws uit Jurbarkas die hij doorgaf aan ELE. En zijn vrouw Marida Beyens wie veel van haar
schilderijen (kunstwerken) heeft geschonken aan de mensen uit Jurbarkas. Hun zoon - Gerd Ghoos
wie samen met zijn leerlingen en collega’s van het toenmalige Pius X Middenschool actief de school
van Vertimai en Samariečiai heeft gesteund. We willen ook de namen van onze lieve vrienden
vermelden - Freddy van den Brande, (†) Roger Vanwesenmael, (†)Freddy en Hilda Jans,
Gert Van Rooy, Roger Verheyen, Shari Bamps, Benny Smets, Frans Mondelaers, Johnny Peys,
Olivia Verelst, Evelyn Celis, Dirk de Cuber, Wim Goos en nog vele andere. Vanuit Jurbarkas
vriendschap wordt behouden en voortgezet door Audronė Stoškienė, Aldona Pauliukaitienė,
Vilijana Urbietienė, Audronė Balčiūnienė, Kristina Vančienė, Antanas Domeika, Lukas Bakšys,
Lina Grinevičiūtė, Monika Solovjovaitė, Tautvydas Kemzūra, Simonas Jankauskas en vele andere.
De burgemeesters van Laakdal Patrik Vankrulkesven en Tine Gielis, burgemeesters van Jurbarkas
Stasys Makūnas, (†) Aloyzas Zairys, Algirdas Gudaitis, Ričardas Juška ir Skirmantas Mockevičius –
dat zijn de mensen die hebben altijd klaar gestaan en staan nog steeds klaar voor deze samenwerking
tussen beiden gemeenten en ze geloven in de toekomst hiervan.

De laatste aangename bijeenkomsten blijven ons goed herinneren. In 2017 de officiële delegatie en
Jeugd-Sportkamp, in 2018 kwamen de kunstenaars samen in Laakdal en de Jeugd-Sportkamp vond
plaats in Jurbarkas. In 2019 23ste Jeugd-Sportkamp vond plaats bij onze vrienden in Laakdal.

Het is erg jammer dat de Covid-19 pandemie een onverwachte wending heeft gemaakt op alle
samenwerkingsplannen tussen Laakdal en Jurbarkas. Vanwege de pandemie in 2020 en 2021 zijn de
Jeugd-Sportkampen niet kunnen doorgaan. Zo zijn er ook aantal geplande bezoeken en programma’s
niet gerealiseerd kunnen worden. Maar we blijven onze vriendschap behouden met brieven en andere
communicatie middelen op afstand. Het Jubelfeest van onze vriendschap en samenwerking vieren we
zonder elkaar te kunnen zien en elkaar te kunnen omhelzen. Maar de hoop blijft dat we binnenkort
elkaar weer kunnen ontmoeten en bevestigen dat liefde op het eerste zicht bestaat niet alleen tussen
de mensen (er zijn nieuwe, mooie families (gezinnen) ontstaan uit mensen van Jurbarkas en Laakdal)
maar ook tussen de gemeenten Laakdal en Jurbarkas, die na een zeer korte kennismaking hebben
elkaar begrepen en al 25 jaar een oprechte relatie met elkaar hebben.

Daarom laten we elkaar wensen – Plurimos annos, plurimos! De wens die uit het Latijns komt – Nog
vele vele lange jaren! Ilgiausių metų, ilgiausių!
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