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UW GELD EN UW LEVEN
Leni Creuwels runt
sinds haar pensionering de interculturele vzw Hannah.
,,Ik ben voorzitster
én poetsvrouw.’’

,,Afrika heeft onze
ogen geopend’’

-----------------------------------------------------------------------------

L

Leni Creuwels: ,,Ik denk dat het daar vaak om draait in een mensenleven: dat je niet alleen iets
betekent voor jezelf, je gezin en familie, maar toch ook iets breder bezig bent.’’ © Jos Verhooghen

middelbare school Sancta Maria in Leuven. Ze gaf er geschiedenis – ,,een pol & soccer kan
alles’’ – werkte er rond kunst
en organiseerde interculturele
uitwisselingen met scholen in
Praag. ,,Ik denk dat het daar
vaak om draait in een mensenleven: dat je niet alleen iets betekent voor jezelf, je gezin en
familie, maar toch ook iets
breder bezig bent.’’
Op het einde van haar loopbaan verdiende Leni Creuwels
zo’n 2.200 euro. Vier jaar geleden ging ze met pensioen. ,,Ik
ben altijd tevreden geweest
met een wat oudere auto, en er
is niks mis met het eten uit de
Aldi. Daarom heb ik altijd gedacht: er kan nog wat weg. Ik
kan nog gerust iets missen,
mijn tijd in iets steken wat geen
geld opbrengt. We hebben het
trouwens heel goed, mijn man
heeft een mooi loon. We hebben altijd de stelregel gehanteerd dat 10 procent van ons inkomen naar goede doelen gaat.
Dat is niet zo veel, en we krijgen ook veel terug van de belastingen. (lacht) Misschien
doen we het ook uit dankbaarheid: we hebben kunnen stu-

deren, we zijn nog altijd samen, we hebben vier gezonde
kinderen en twee kleinkinderen zijn op komst.’’
Na haar pensionering lanceerde Leni de interculturele
vzw Hannah, met aan de ene
kant een kunstwerking en aan
de andere kant een sociale werking voor vluchtelingen die
aangespoeld zijn in Herent. ,,Ik
ben voorzitster en ook poetsvrouw. Ik contacteer de kunstenaars, stel het huis ter beschikking en veeg de spinnen-

x

Portefeuille

■ Maandelijks nettoinkomen: 1.600 euro
■ Vastgoed: eigen huis
van 100.000 euro (gebouwd in 1974) en het
huis van de vzw Hannah
■ Burgerlijke staat:
getrouwd, 4 kinderen
■ Wagen: Opel Astra
■ Heeft aan pensioensparen gedaan
x

www.hannah.be

webben weg.’’ Geeft Leni ook
materiële hulp aan vluchtelingen? ,,We hebben daar een kas
voor, maar de vrouwengroep is
daar heel voorzichtig mee. We
zullen eerder proberen mensen
iets te lenen dan te geven. Je
mag mensen niet afhankelijk
maken.’’
Gaan Leni en haar man zelf
nog terug naar Afrika? ,,Congo
is verschrikkelijk veranderd, ik
weet niet of ik de confrontatie
nog zou aankunnen. Maar we
zijn erg geïnteresseerd in
Noord-Afrika. Mijn man heeft
Arabisch geleerd en we zijn al
drie keer door Syrië getrokken
met het openbaar vervoer. Een
prachtig land met gastvrije
mensen, cultureel heel hoogstaand. We hebben er nooit iets
gemerkt van terrorisme of fundamentalisme. We zijn naar
Iran geweest en Marokko, nu
staat Libië op het programma.
Ik denk dat Afrika een sterke
indruk op ons gemaakt heeft.
Het heeft onze ogen geopend.’’
In deze rubriek vertellen gewone en minder gewone landgenoten elke zaterdag wat ze doen met
hun geld.
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Groei in de telematica
RANSPORT is een beTgische
langrijk deel van de Belen Europese econo-

-----------------------------------------------------------------

Van onze medewerker
Jan Bosteels
HERENT.
ENI Creuwels (61) is licentiate politieke wetenschappen. Ze behaalde later nog een diploma communicatiewetenschappen
en
ze
studeerde psychologie. In de
jaren zestig was het niet vanzelfsprekend dat een meisje
hogere studies volgde. ,,Maar
je kunt het ook zo zien: wat niet
zo evident is, daar ga je voor. Ik
ben de oudste van tien kinderen, mijn ouders waren fruitboeren. Mijn vader had zelf
heel graag gestudeerd, maar hij
mocht niet van zijn ouders. Lezen was heel belangrijk bij ons
thuis, wij kregen elk jaar boeken. Onze vader was heel ambitieus, en via mijn studies kon
ik een deel van die ambitie
waarmaken. Tegenover mijn
moeder heb ik me jarenlang
schuldig gevoeld: mocht ik
haar wel met alle zorg alleen laten? Maar zij vond dat ik dat
moest doen. Het was een
scharniermoment: mijn moeder was ervan overtuigd dat het
tijd was dat vrouwen gingen
studeren en eigenhandig beslissingen gingen nemen. Zij
was een heel sterke vrouw.’’
Leni gaf een jaar les in Antwerpen en schreef voor de
vrouwengilde artikelen over
contraceptie. Ze leerde haar
man kennen, trouwde in 1969
en ze trokken naar Congo. Niet
als coöperanten, maar als vrijwilligers. ,,We komen allebei
uit families waar het missionarisschap vrij diep zat. (lacht) Je
moet je een aantal dingen ontzeggen, maar we hadden daar
geen last van.’’ De man van Leni, de universiteitsprofessor
Jan Engelen, doceerde er fysica,
wiskunde en chemie aan de
Uniza (Université Nationale
du Zaïre, red.), zij zelf gaf les
aan het college. ,,Ik verdiende
toen 3.000 frank per maand
(75 euro), maar we kregen ook
een huis ter beschikking. Onze
grootste uitgave was de boy,
een systeem waar we helemaal
niet aan mee wilden doen,
maar we konden er niet onderuit. Het was al voor ons geregeld en het was ook een manier
om een vader van acht kinderen werk te geven.’’
In 1972 kwamen Leni en haar
man terug uit Congo (ondertussen Zaïre). Ze adopteerden
een Koreaanse tweeling van
dertien maanden oud. Later
volgden nog twee buitenlandse
adoptiekinderen. ,,We hebben
bewust geopteerd voor kinderen van elders. Omdat we zelf
in het buitenland hadden gezeten, vrienden hadden van allerlei kleuren en verwachtten
dat de familie het ook zou aanvaarden.’’
Na twee jaar ging Leni Creuwels opnieuw voltijds werken,
in het vormingswerk en op de

ECONOMIE & FINANCIEN

Lammens. Lammens behoorde tot de eerste mensen
die in dienst traden van
Proximus midden jaren ’90.
Hij maakte mede het grote
succes van de mobiele Belgacomdochter mogelijk.
Punch Telematix is momenteel actief in België, Nederland en Frankrijk. Deze beperkte geografische spreiding is een zwak punt voor
Telematix, maar het is ook
een opportuniteit. Het
toont namelijk aan dat er
buiten deze drie landen nog
vele andere Europese landen
zijn waar het bedrijf contracten kan binnenhalen.
Voor 2007 stelde het management zich het doel om
minstens één extra Europees land te betreden en een omzetstijging van 50 procent te realiseren
ten opzichte van
2006. Dit komt dus
neer op een verkoopcijfer van minimum 27
miljoen euro. Op het einde
van 2006 had Telematix een
orderboek van 5,7 miljoen
euro. Sinds zijn IPO eind
2006 is Punch Telematix
schuldenvrij en heeft het
cash op de balans om mogelijk overnames te doen. Hier
ligt de markt momenteel
wat moeilijker omdat sommige spelers nog steeds sterke ambities hebben en denken hoge prijzen te kunnen
krijgen voor hun bedrijf. De
realiteit lijkt iets minder
rooskleurig voor sommige
concurrenten van Telematix
en we vinden het dan ook
perfect begrijpelijk dat het
bedrijf liever zes maanden
wacht met een overname
dan te veel te betalen. Zeker
nu er organisch genoeg
groeimogelijkheden zijn.
Telematix noteert tegen 14
euro per aandeel en heeft
een beperkte free float aangezien het nog voor meer
dan 60 procent in handen is
van Punch International.
KBC Securities is momenteel het enige analistenhuis
dat Punch Telematix volgt.
Het heeft een koersdoel van
17 euro. Gezien de sterke
verwachte groei en het degelijke management lijkt mij
dit geen overdreven veronderstelling.

mie. Vaak ergeren we ons
aan trucks en bestelwagens
die te snel rijden of ongelukken veroorzaken, maar ze
zijn wel van vitaal belang
om onze dagdagelijkse benodigdheden op tijd ter
plaatse te krijgen. Het efficiente beheer van zo’n wagenpark is natuurlijk van cruciaal belang voor de winstgevendheid van een bedrijf.
Nemen we bijvoorbeeld de
installatie van een internetconnectie. Tot voor enkele
jaren zei men dat de installateur tussen negen uur
’s morgens en vijf uur
’s avonds zou langskomen.
U werd dus verplicht om zowat de
hele dag thuis te
blijven. Met telematicatoepassingen kan dit verholpen worden doordat men exact weet waar de
installateur zich bevindt en
de klant zo een half uur op
voorhand kan verwittigen
dat men de installatie komt
plaatsen.
De afgelopen jaren werd er
in deze nichemarkt veel geld
geïnvesteerd. Enkele jaren
geleden was de ondersteunende gps- en gprs-technologie echter nog niet standvastig genoeg en kwam de
markt dus niet van de
grond. Afgelopen jaar werd
het Vlaamse bedrijf Transics
nog verkozen tot meest beloftevolle onderneming van
het jaar. Voorts zijn ook onder andere Masternaut,
Thales, GPS Buddy en
Groeneveld actief in de sector. De meest beloftevolle
speler komt ook van Belgische bodem en kwam eind
2006 naar de beurs: Punch
Telematix. Het was vroeger
een integraal onderdeel van
Punch International. Punch
Telematix kwam naar de
beurs tegen 13 euro per aandeel en maakte afgelopen
week voor het eerst resultaten bekend. Hier zagen we
de omzet stijgen tot 18,8
miljoen euro in 2006, een
stijging met 162 procent ten
opzichte van het boekjaar
2005.
Er was zelfs een kleine nettowinst van 0,3 miljoen euro. Punch Telematix staat x Nic Van Broekhoven is
onder de leiding van de fund manager bij I-Methods/
oud-Proximuspionier Luc Foyer Patrimonium.

Maandag ● Personal Finance. Prof. Emiel Van Broekhoven, Jo Stremersch en Jos Ruysseveldt over persoonlijke financiën.
Dinsdag ● Het Boekenonderzoek. Experts van de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS) bespreken een managementboek.
Donderdag ● Fiscale Kroniek. Fiscale topjuristen analyseren de
jongste ontwikkelingen in hun vakgebied.
Vrijdag ● Centen Tellen. Luc Coppens ontleedt een aspect van de
gezinshuishouding.
Zaterdag ● Beter Beleggen. De Vlaamse Federatie van Beleggers geeft tips voor uw portefeuille.

