
Boven de wolken  

Op 1 november 2019 vond in de Europahal een benefiet plaats ten voordele van vzw Boven De 
Wolken. Een van de vier initiatiefnemers is Dominique Maes uit Egem. Zijn moeder en 
verpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis, Katrien, ging aankloppen bij dokter Steven De 
Coninck voor steun van Lions Club Tielt. Een initiatief waar de Lions maar al te graag hun schouders 
onder zetten. Lore Vandewiele (30) en Dominique Maes (31) uit Egem kregen op 21 mei een 
dochtertje Anna, stil geboren na 23 weken zwangerschap. Lotte De Cloet (31) en Koen Voet (39) uit 
Tielt werden op 7 mei de ouders van Sies, die na 25 weken zwangerschap stil geboren werd. Na de 
geboorte kwam in het ziekenhuis telkens een fotograaf van Boven De Wolken langs, een vzw die 
sinds 2016 gratis fotoshoots voor sterrenouders doet. Beide koppels hadden enorm veel steun aan 
deze foto’s en besloten om samen iets terug te doen voor deze vzw: een benefietactie onder de 
noemer ‘Tielt, Stad Boven De Wolken’. (lees hier verder) 

Om hun actie te ondersteunen gingen de initiatiefnemers op zoek naar sponsors. Katrien Maes, 
mama van Dominique en verpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis, wist dat gastro-enteroloog 
Steven De Coninck, eveneens verbonden aan het Sint-Andriesziekenhuis, bestuurslid is van de 
plaatselijke Lions Club en besloot bij hem aan te kloppen voor steun. Steven De Coninck: “Ons 
bestuur droeg deze moedige ouders, hun evenement en de vzw die ze willen steunen dan ook direct 
een warm hart toe. Daarom heeft het bestuur in naam van onze voorzitter Dirk Verkinderen beslist 
om enerzijds het evenement ‘Tielt, Stad Boven De Wolken’ financieel te steunen en anderzijds een 
structureel engagement aan te gaan voor alle ouders van kindjes die stil geboren worden in het Sint-
Andriesziekenhuis. Na overleg met Lotte en Dominique, met Anja, de hoofdvroedvrouw van de 
kraamkliniek, en met dhr. Samyn namens de directie, nemen we voortaan de volledige kost van de 
kistjes waarin stilgeboren kindjes worden opgebaard op ons. Het is de eerste keer dat we een 
dergelijk project steunen.”  


