
Bart Vercarre is een sociaal geëngageerde veertiger en werkt als
Software Advisor bij Wolters Kluwer België. Ondanks zijn drukke
professionele bezigheden maakt hij graag tijd voor sociaal
waardevolle projecten. VZW Biz'art Torhout is daar een van! Als het
eens biz'onder mag ziin.

onze winst te schenken aan mensen die
het wat minder hebben. Reeds meerdere
keren hebben we een Sinterklaasfeest
georganiseerd voor kansarme kinderen.
Ook dit jaar gaat een aanzienlijk deel van
onze winst naar het Ronald McDonald
kindedonds.

Waarom moeten mensen komen naar
het blues festival? En doen jullie nog
extra zaken
We zijn bijzonder fier op onze affiche.
Allereerst hebben we de winnaars van
onze Blues Battle: the Blues Vision. We
vinden het bijzonder belangrijk dat we
naast onze internationale kleppers ook de
kans geven aan talent van eigen bodem.
Hou de gasten van die groep maar in de
gaten, we zullen nog van hen horen. Ze
waren onlangs op Focus-WTV! Ten
tweede hebben we een aantal
internationale artiesten. "Elliot Murphy and
band" is een fenomeen die met.heel grote

Vrijwilliger bij Linx+, hoe word je dat?
Vrijwilliger word je niet. Je bent het vanaf
je geboorte. Als kind doorliep ik alle
afdelingen van de lokale Chiro
jeugdbeweging: van ravotter tot leiding,
volwassen begeleider, voorzitter van VZW
Jeugdwerking Don Bosco Torhout.
Tijdens het weekend stonden we vrijwillig
achter de toog in Jeugdhuis De
Closjard. Bovendien hecht ik veel belang
aan de ontwikkelingssamenwerking. Dat is
belangrijk in de strijd tegen armoede MUn

engagement voor Vredeseilanden
Werkgroep Torhout kadert in dat plaatje.
Vrijwilliger word je niet, dat ben jel

Wat is Btz'art?
Biz'ar|is een VZW die kunst en cultuur in
de brede zin van het woord brengt. We
hanteren laagdrempelige prijzen zodat
onze activiteiten toegankelijk zijn voor
iedereen. Daarnaast maken we er een
erezaak van om een aanzienlijk deel van



namen speelde in het verleden: oa Bruce
Springsteen. Met zijn band "Normandy All
Stars" is hij fenomenaal. En wie ooit nog in
zijn leven Rory Block op Europese bodem
life wil zien spelen moet op zaterdag 9 mei
zeker aÍzakken naar de Kreun in Kortrijk.
Het is namelijk haar laatste optreden van
haar afscheidstournee. Voor de
meenvaardezoekers onder ons voorzien
we zelfs bussen met een drankje en een
pasta!

snelheid van de klok die de maatschappU
ons oplegt. En hoewel diezelfde klok niet
sneller tikt dan eeuwen geleden nemen we
er graag het risico op burn-out bij. Ook al
impliceert die werkdruk dat we straks
misschien maanden inactief zijn omwille
van een herstelperiode...
Maar om ons wekelijks vrijwillig een uurtje
vrij te maken voor anderen, daar vinden of
nemen we de tijd niet voor. Gek toch? lk
ben ervan overtuigd dat vrijwilligerswerk
een goede remedie hiertegen kan zijn!

Krijg je andere mensen geÏnspireerd
om vrijwilliger te worden bij Linx+?
Enthousiasme werkt aanstekelijk!Zolang
de gemotiveerde mensen de middelen en
ondersteuning krijgen om hun doel te
bereiken zal die vonk blijven stralen! En
het werkt want daar zlin onze vele
medewerkers het mooie bewijs van. Linx+
biedt ons hierbij de nodige ondersteuning
om dit waar te maken! We zijn er hen
dankbaar voor.

Waar ligt de sterkte van Biz'art?
ln het verhaal hierboven ;-)
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Wat maakt jullie uniek?
De combinatie van betaalbare,
kwaliteitsvolle optredens met een link naar
sociale projecten is volgens mij uniek. Er
was zeer veel interesse voor de Blues
Battles, waar maar liefst 8 bands op vier
verschillende locaties belangeloos
kwamen spelen. Dit is het harde bewijs dat
een vijfkoppig bestuur, waar overal wel
een hoek van af is, stilaan naam maakt in
de Blues wereld. En daar zijn we toch wel
fier op.

Wat motiveert je om vrijwilliger te zijn?
Wat doet vrijwilligerswerk met je?
We leven in een wereld waar drukte en
stress het idee om 'belangeloos iets te
doen voor je medemens' verdringt. We
laten ons ongestoord meeslepen door de


