HEVIG ONWEER OVER DE GEMEENTE EVERGEM
Bloemist ruimt maand na storm (juni 2014) nog puin

Bloemist Walter Bauwens bij de plantjes in de serrie die vernield werden door de storm. JVK
Een maand na de hevige hagelstorm is bloemist Walter Bauwens uit Ertvelde nog altijd druk
in de weer met de heropbouw van zijn bedrijf. Hij verloor 4.000 vierkante meter aan serres.
De natuurramp zette heel wat gemeentegenoten aan tot solidariteit. "Zowel de lokale
basisschool als de KLJ kwamen helpen. Dat doet deugd", vertelt de bloemist.
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Leerkrachten van Vrije Basisschool kwamen op hun eerste vakantiedag plantjes herplanten. JVK

Op weinig plaatsen wordt momenteel harder gewerkt dan in de bloemisterij van Walter
Bauwens, in de Evergemse deelgemeente Ertvelde. "We beginnen om 5 uur 's morgens en
werken door tot 10 uur 's avonds", vertelt de man tussen de drukte door. Zeventien uur
werken, enkele uurtjes slapen en dan terug aan de slag gaan, elke dag opnieuw: het is
allesbehalve een rustige zomer voor Bauwens. De bloemist verloor in de hagelstorm van
vorige maand maar liefst 4.000 vierkante meter aan serres. Nooit eerder in het 56-jarige
bestaan van het bedrijf gebeurde er zo'n zware ramp.
Voor Bauwens en zijn medewerkers zat er niets anders op dan alle moed bijeen te rapen en
onmiddellijk aan de slag te gaan. Tonnen gebroken glas moesten worden opgeruimd,
tienduizenden plantjes moesten worden overgezet in nieuwe bloempotten. Het werd een
financiële kater, maar ook een aanleiding voor de lokale gemeenschap om zich van haar beste
kant te tonen. "Enkele vrienden van mijn zoon bij de KLJ hebben onmiddellijk na de storm
aangeboden om een handje toe te steken. Enkele dagen later zijn ze met acht man komen
helpen met opruimen in de loods", vertelt Bauwens. Kort daarna kwam er ook hulp uit een
andere hoek. "De directrice van de Vrije Basisschool in Ertvelde heeft ons spontaan
aangesproken met de vraag of we geen hulp konden gebruiken. We hebben niet eens iets
moeten vragen. Uiteindelijk zijn er op 30 juni vijftien leerkrachten een hele dag komen
meewerken. Het was officieel hun laatste werkdag, maar er waren geen lessen meer. Die
mensen hebben uit eigen beweging hun vrije momenten voor ons opgeofferd."

Hart onder de riem
Al die steun is voor Bauwens en zijn familie een hart onder de riem, laat de man uitschijnen.
"Dat doet deugd", aldus de bloemist. Door de jaren heen bouwde Bauwens een sterke band op
met de het schoolpersoneel. "De school houdt hier in het bedrijf elk jaar een wafelenbak. Ik
denk dat ze op deze manier iets terug wilden doen."
Hoe lang het nog zal duren vooraleer het bedrijf opnieuw op volle toeren draait, is voorlopig
niet duidelijk. "We gaan zeker de rest van het jaar nog veel werk hebben. Augustus is normaal
een rustige maand, maar dat zal deze keer niet waar zijn." Het blijft ook afwachten of het
rampenfonds zal bijspringen om de schade te vergoeden. "Daar hopen we op, maar we kunnen
er voorlopig niet op rekenen. Het enige wat we nu kunnen doen, is doorwerken", besluit
Bauwens.
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