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De dodelijke aandoening is welis-
waar zeldzaam, maar als je erdoor
getroffen wordt, sterf je in princi-
pe op korte termijn. Toch sloeg
Sofie niet in paniek : ze mocht
meteen naar Vlaanderen terug-
vliegen, maar bleef – net als stu-
dente Ilse Morel uit Aartrijke –
nog een week in Gambia. Een an-
dere studente, Lien Deprince uit
Ichtegem, nam op verzoek van
haar ongeruste ouders wel direct
het vliegtuig naar huis. “Uiteraard
respecteerde ik haar beslissing en
die van haar ouders “, zegt Sofie.
“Maar ik wist zo goed als
zeker dat we geen
gevaar lie-
pen. De
twee ver-
dach-
te ge-
vallen
in Gam-
bia waren
beide ne-
gatief. Er
was dus
niet de
minste
reden tot
paniek.

Ik heb tijdens de stageperiode in
Gambia geen enkele ebola-drei-
ging opgemerkt. Gelukkig !”

INTERNATIONALISERING

Sofie (35) woont met Kristoff Ry-
ckewaert (41) in de Kreeftenstraat
in Wijnendale. Ze hebben twee

kinderen , Eli-
as (6) en Le-
ander (4).
Kristof is
onderwij-
zer aan
de basis-
school

VEKBA in Aartrijke. Sofie is licen-
tiate lichamelijke opvoeding en
werkt als lector LO en bewegings-
recreatie aan Vives (de vroegere
Katho-Reno). Ze is er tegelijker-
tijd coördinator van de internatio-
nalisering, met name de buiten-
landse stages van de studenten.

ZEVEN VIVES-STUDENTEN

Sofie en Kristoff zijn avontuurlijk
aangelegd en hebben al rugzakrei-
zen gemaakt doorheen onder an-
dere Ecuador, Zuid-Afrika, Costa
Rica, India en Peru. “Die interna-
tionalisering aan Vives is me dus

op het lijf geschreven”, lacht So-
fie. “Ben ik even blij dat ik dit op
mij mag nemen ! Ik heb al stages
begeleid in Spanje, Turkije, Bul-
garije en nu dus Gambia. Ik ben
op 24 maart naar dat land vertrok-
ken en – zoals vooraf gepland – op
vrijdag 11 april teruggekeerd. Het
bericht van de ebola-dreiging

kwam op donderdag 3
april en in prin-
cipe vroeg Vives
ons om op 4

april naar Vlaan-
deren terug te vlie-

gen. Gelukkig wer-
den we daar niet toe

verplicht en mochten
we zelf beslissen wat

we deden. Ilse Morel
uit Aartrijke, van
wie haar ouders
ook ter plaatse

waren, besloot net
als ik in het land te

blijven, zij zelfs tot vorige maan-
dag 14 april. In totaal hebben er
zeven Vives-studenten elk zes tot
acht weken stage in Gambia gelo-
pen, onder wie tevens Sanne Nae-
yaert uit Torhout. Haar stage was
op het moment van het fameuze
ebola-bericht echter al voorbij.”
De vier stagiairs LO en bewe-
gingsrecreatie waren actief in

kleuter- en basisscholen in de bui-
tenwijk Kotu van de stad Serre-
kunda en ook in een arm, primi-
tief dorpje. “Ik ben na onze reizen
een en ander gewoon”, zegt Sofie.
“Maar voor de meeste studenten
is zo’n buitenlands avontuur heel
bijzonder en confronterend.”

Zie ook pagina 44 onder Ichtegem

“Tijdens de stages in Gambia
geen ebola-dreiging gemerkt”
VIVES-LECTOR SOFIE DE RIJCK BLEEF

SAMEN MET ILSE MOREL TER PLAATSE

WIJNENDALE/AARTRIJKE/ICHTEGEM q Sofie De
Rijck, lector aan de Torhoutse lerarenopleiding Vives,
begeleidde enkele studenten van de genoemde hoge-
school tijdens hun stage in Gambia, toen er vanuit
Vlaanderen alarm werd geslagen : het gevreesde ebola-
virus zou in het West-Afrikaanse land zijn opgedoken.

“Voor de meeste stu-

denten is zo’n avon-

tuur confronterend”

Sofie De Rijck.
(Foto JS)

Lector Sofie De Rijck uit Wijnendale (links) en studente Ilse Morel uit Aart-
rijke (rechts) als zeerovers met een plaatselijke leerkracht in Gambia.

Vives-lector Sofie De Rijck heeft al heel wat gereisd in haar leven, maar
kwam sterk onder de indruk van de blij dansende Gambiaanse vrouwen.
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