
In het kader van ‘Getuigen onderweg’ zet Nancy Lagae zich 
al vier jaar in als buddy van verkeersslachtoffer Günther. 
“Samen proberen we leerlingen te sensibiliseren om voor-
zichtig te zijn in het gevaarlijke verkeer.”

Nancy Lagae (46) is de dochter van het Gitse echtpaar Rudi 

Lagae en Monique Verkeyn, dat ondertussen in Roesela-

re woont. “Ik was vroeger zaalverantwoordelijke van het 

Dominiek Savio restaurant ‘Zet je Bie’,” duidt Nancy, die in 

Hooglede woont. “Maar door ziekte diende ik af te haken. 

Wel bleef ik het sociaal contact met Dominiek Savio on-

derhouden. Zo groeide het idee om er vrijwilligerswerk te 

verrichten. Onder andere dankzij directeur Eric Van Parys 

kwam ik terecht bij ‘Getuigen onderweg’.” 

“Vier jaar geleden zijn we met een vijftal getuigen gestart 

met een opleiding in Dominiek Savio onder leiding van 

Geert Vandamme en Anja Beernaert”, vervolgt Nancy. 

“Geert stond ook aan de start van ‘Verkeersgetuigen’. 

Leerlingen bewustmaken van het gevaarlijke verkeer 
Nancy Lagae aan het woord

Ondertussen ben ik al vier jaar buddy van Günther Dekete-

laere bij ‘Getuigen onderweg’, dat een onderdeel uitmaakt 

van Rondpunt.”

Getuigen op school
“Met ‘Getuigen onderweg’ komt een verkeersslachtoffer 

of nabestaande in de klas vertellen over ongevallen en de 

gevolgen. Die gevolgen zijn vaak ingrijpender en langdu-

riger dan een kort krantenartikel doet vermoeden”, legt 

Nancy uit. “Samen met Günther trek ik naar scholen en we 

vertellen er een lesuur lang over auto’s, snelheid, drank, 

ongevallen… Dat komt altijd indrukwekkend en ontroerend 

over. En in de klassen met de grootste macho’s boeken we 

merkwaardig genoeg de beste reacties.” 

Günther Deketelaere: “Na mijn ongeval enkele jaren terug 

moet ik een heel ander leven leiden. Vrienden heb ik bijna 

niet meer. Ik was een levenslustige jongen en had een uit-

bundig leven. Door de getuigenissen voel ik me toch terug 

wat nuttig omdat ik hoop met mijn verhaal de jongeren 

duidelijk te maken hoeveel gevaar er schuilt in het verkeer.”

‘Getuigen onderweg’ toont leerlingen wat de impact is van 

een verkeersongeval, omdat dit hun keuzes in het verkeer 

beïnvloedt. Een getuigenis helpt leerlingen om de voordelen 

op lange termijn te zien van veilig gedrag, ook al is dat ge-

drag op het moment zelf niet altijd gemakkelijk. Daarnaast 

leren de leerlingen over leven met een beperking of over 

rouw.

Nieuwe buddy’s welkom
“Zowel verkeersslachtoffers als wie zich geroepen voelt als 

buddy, mag mij altijd contacteren”, besluit Nancy. “Ook naar 

scholen toe willen we blijven oproepen om deze getuige-

nissen zoveel mogelijk mee te geven met hun leerlingen die 

klaarstaan om in het verkeer te stappen.” 

Meer info: nancy.lagae@telenet.be

Foto en artikel met dank aan Joost Decorte  

en Krant van West-Vlaanderen
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