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KERSTWENSEN  KSVK 
 

 

Beste Sint-Victorsvrienden, 

Wat voor een jaar was 2022 ! 

De zo geroemde “Vrede” was ver te zoeken. Voor ons, mensen, is het toch zo 
moeilijk om vredevol samen te leven. Macht en geld blijven de demonen die de 
wereld beheersen. Dit alles blijft in schril contrast met de boodschap die we met 
Kerstmis vieren. 

Vrede op aarde en vrede aan de mensen van goede wil.  Maar waar zijn deze 
mensen van goede wil? 

Ze zijn er. De duizenden - vrijwilligers - die zich met veel enthousiasme inzetten 
voor de zwaksten in de maatschappij. Deze waarvoor de “caritas” geen loos 
begrip is. De “caritas” zal dan ook altijd het sleutelbegrip van de Broeders van 
Liefde blijven. De onvoorwaardelijke inzet voor de anderen. Wij wensen dan ook 
dat dit in alle scholen onder de naam Broeders van Liefde zo mag blijven. 

“Deus caritas est” - God is liefde: het wordt dan ook met Kerstmis gesymboliseerd 
door de geboorte van het kindje Jezus. Wat is er sterker dan de glimlach en het 
zijn van een kindje? 

Laat dit voor ons dan ook altijd het voorbeeld zijn.  Dit met respect voor alle 
vrijwilligers die zich nu en het ganse jaar door blijven inzetten voor alle 
hulpbehoevenden. 

Kerstmis is en moet altijd het feest van de “Vrede” blijven. 

Ik wens jullie allen dan ook een warme en vreugdevolle Kerstmis. 

Marc Hendrickx 

Voorzitter KSVK. 
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OUD-VICSKES AAN HET WOORD 
 

 

 

Het nieuwe wapen tegen voedseltekort? Insecten en microalgen! 
 

 

Staan insecten- en microalgenproducten 
binnenkort bij ons op het menu? Voedert de 
landbouwer zijn vee met insecten die hij zelf 
gekweekt heeft op zijn organische reststromen? 
Onderzoek naar insecten- en microalgenkweek, 
de verwerking ervan in voeding voor mens en 
dier én technische toepassingen zoals bv. 
cosmetica gebeurt in de Thomas More 
hogeschool in Geel in de labo's van Radius 
onder leiding van oud-leerling Sabine VAN 
MIERT. 

 

Bio 
 

• studeerde in 1992 af in Sint-Victor in de richting Wetenschappen-Wiskunde 

• volgde daarna farmacie in Antwerpen (1997) 

• 1997: werkzaam in een apotheek 

• 1998: specialisatie Industrieapotheker 

• 1999: gestart met een doctoraat over 'medicinale planten' (het onderzoeken van de 
stoffen die verantwoordelijk zijn voor de medicinale activiteit, vooral toegespitst op 
Afrikaanse en Zuid- en Midden-Amerikaanse planten) 

• 2003-2005: werkzaam als postdoctoraal onderzoeker  

• 2005-2006: actief in farmaceutische industrie binnen de 'registratie'  

• 2006: begonnen als docent op de hogeschool Thomas More (toen nog KHKempen) 
campus Geel  

• 2013: naast een lesopdracht ook een onderzoeksopdracht, eveneens de start van de 
onderzoeksgroep Radius 

 
 

Je bent onderzoeksmanager bij Radius. Wat doet Radius? 
 

Binnen het duurzaamheidsverhaal kijkt Radius naar nieuwe bronnen van biomassa die we 
kunnen gebruiken. Wij focussen ons op insecten en microalgen. Ons onderzoek gaat van de 
kweek van insecten en microalgen tot de verwerking in toepassingen zowel voor voeding en 
diervoeder als voor toepassingen binnen de cosmetische, chemische en farmaceutische sector. 
 

Insectenkweek is minder belastend voor het milieu. 
 

Insecten- en microalgenkweek hebben een circulaire productie (= een productie die het 
hergebruik van materialen stimuleert, die werkt aan een schoner milieu en die de uitstoot van 
CO2 vermindert, red.) Insectenkweek is minder belastend voor het milieu omdat insecten veel 
minder water gebruiken en verticaal gekweekt worden zodat ze minder ruimte nodig hebben. 
Insecten groeien op organische reststromen, vaak foutief gezien als afval,  en verwerken dit tot 
een nieuwe grondstof. Zo bevatten de insecten eiwitten, vetten en chitine en kunnen dus 
gebruikt worden voor verschillende toepassingen. Voor microalgen is het een gelijkaardig 
verhaal. Zij kunnen gekweekt worden op restwaters (waters die rijk zijn aan voedingsstoffen) en 
met opgevangen CO2. Daarnaast is hergebruik van water mogelijk wat het proces duurzamer 
maakt. 
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Enkele toepassingen van de geproduceerde insecten en microalgen zijn de voedingsproducten 
voor menselijke en dierlijke consumptie – zowel voor de  landbouw- als voor huisdieren (kippen, 
vissen en vogels, …) en technische toepassingen zoals  cosmetica en lijmen.  Zo bevat 
bijvoorbeeld het harnas van de zwarte wapenvlieg de stof chitine dat een antischimmel en een 
virus dodende werking heeft waardoor bv. aardbeien beter groeien en beschermt zijn tegen 
ziektes, zodat de landbouwer minder pesticiden moet gebruiken. Ook biologische houtlijm wordt 
uit insecten gehaald en is veel minder schadelijk voor het milieu. Ongelooflijk veel toepassingen 
in de circulaire economie dus! 
 

Is er een wettelijk kader voor insecten en microalgen? 
 

Niet alles mag in humane of dierenvoeding terechtkomen. Insecten en microalgen zijn nieuwe 
biomarkten waarop de wetgeving moet aangepast worden. Insecten horen bij de 
'landbouwhuisdieren' en algen vallen onder de 'aquacultuur'. Hierdoor dient men bij de kweek 
van deze organismes rekening te houden met het geldend wettelijk kader. Probleem is dat de 
huidige wetteksten niet afgestemd op deze nieuwe biomassa. Daarom vinden we het belangrijk 
dat we vanuit ons onderzoek input en advies (bv. de mogelijkheden en beperkingen) geven aan 
de beleidsmakers.  
 

Zal de insectenteelt de honger uit de wereld helpen? 
 

De wereldbevolking groeit en natuurlijke bronnen worden schaarser. Hierdoor is men op zoek 
naar nieuwe eiwitbronnen om de bevolking mee te voeden. Insecten en microalgen bieden hier 
zeker een meerwaarde! Naast de aanwezigheid van eiwitten en vetten beschikken ze ook over 
mineralen en/of vitaminen.  
 

De insecten- en microalgenteelt biedt een alternatief voor de huidige 
voedingsbronnen. 

 

De insecten- en microalgenteelt biedt een alternatief voor de huidige voedingsbronnen.  Als we 
kijken naar Azië zien we dat het eten van bv. insecten daar veel meer ingeburgerd is en 
ingebed in hun cultuur. Dit wil echter niet zeggen dat we verwachten dat iedereen insecten en 
algen gaat eten. We zien het eerder als bijkomend en zinvol alternatief.   

 

Op dit moment loopt binnen onze onderzoeksgroep een Europees onderzoek, ValuSect, met 
zeven landen uit de Noord-West-Europaregio waarin we trachten de insectensector te boosten 
door bedrijven te steunen die willen inzetten op een schakel binnen deze insectenketen. Dit kan 
gaan over de kweek, verwerking van insecten tot zelfs de commercialisatie en marketing van 
insectgebaseerde producten. Hoe breng je dit nieuw product aan de man?  Welke pr voor het 
nieuwe product? …  

 

 

Kan een landbouwer snel overschakelen op insecten- of microalgenteelt? 
 

We proberen landbouwers zoveel mogelijk te betrekken omdat we hen zien als potentiële 
kwekers van deze nieuwe biomassa. Dit wil niet zeggen dat de landbouwer  volledig moet 
overschakelen. We zien dit eerder als een bijkomende en alternatieve kweek waarbij naast de 
productie van nieuwe biomassa ook de duurzaamheid van het bedrijf kan verhoogd worden 
wanneer reststromen worden gebruikt voor de kweek van deze insecten en/of microalgen.   
 

We willen onze ervaringen delen zodat de circulaire productie de duurzaamheid 
van onze planeet bevordert. 

 

Dit is voor ons een oplossing om circulair te werken. Een landbouwer in Temse kweekt nu al 
microalgen op water van stikstofrijke fermenten. De algen geeft hij aan de koeien en in de 
hoevewinkel verkoopt hij kaas en melk op basis van algen. We willen onze ervaringen delen 
met landbouwers, bedrijven en andere organisaties zodat de circulaire productie de 
duurzaamheid van onze planeet bevordert. 
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Bezoek aan de labo's 
 

Na ons gesprek lopen we naar een serre met een buizeninstallatie waarin microalgen worden 
gekweekt. Groene eencellige algen worden hier rondgespoeld. Radius verricht hier onderzoek 
naar de kweek van microalgen als een potentieel alternatieve activiteit voor bijvoorbeeld de 
Vlaamse land- en tuinbouw. Algen zijn rijk aan proteïnen, vitaminen, mineralen en 
omegavetzuren. Ze kunnen gebruikt worden als voeding, veevoeder, meststof, biostimulans of 
andere toepassingen. 
 

 
 

Microscopisch beeld 
 microalg 

 

 
 

Laboschaal experiment met 
algen 

 
 

Pilootschaal experiment met 
algen 

 

 
 

Meelwormen in tarwezemelen 
 

 

 
 

Larven van de zwarte soldatenvlieg 

In het andere gebouw kweekt men krekels, meelwormen en zwarte soldatenvliegen. Men telt er 
ijverig de eitjes van de krekels. Een andere onderzoeker selecteert de eitjes van de zwarte 
soldatenvlieg om ze in cultuur te zetten. Verder zien we de verschillende groeifasen van de 
meelwormen. In een aparte ruimte staan fijnmazige tenten opgesteld: het verblijf van de zwarte 
soldatenvlieg. Nadat de larven tijdens hun hele bestaan organisch afval gegeten hebben, 
verpoppen ze zich tot vlieg. De vliegen hebben geen honger meer en de enige activiteit bestaat 
erin te zorgen voor het nageslacht. 
 

Sabine, wat herinner je nog van Sint-Victor? 
 

Ik kijk met plezier terug op mijn periode in Sint-Victor. De school heeft me een goede basis 
gegeven. Ik heb er veel leuke momenten beleefd, tijdens de periode die tevens een zoektocht is 
midden in je puberteit (met vele vragen over het leven, zoals “Wat wil ik, waar wil ik naartoe …”)  
 

We hebben bewust gekozen voor deze warme en kleinschalige school. 
 

Met enkele klasgenoten van toen spreken we elk jaar een paar keer af. Die vriendschap is 
gegroeid vanuit SVT. Omdat ik zo'n goede ervaringen en mooie herinneringen had , hebben we 
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bewust gekozen voor deze warme en kleinschalige school voor onze zoon. Ondertussen is hij 
vorig jaar afgestudeerd aan SVT! Ook hij beleefde er mooie dingen!  
 

Eén insect eruit gelicht: ‘De zwarte soldatenvlieg’ 

 
 

Volwassen zwarte soldatenvlieg 
 
 

De zwarte soldatenvlieg is een wapenvlieg, van oorsprong afkomstig uit de tropische en 
subtropische zones van Zuid- en Noord-Amerika. Zowel de larve als de volwassen vlieg van 
deze soort vormen geen plaag en brengen geen ziektes over. De volwassen vlieg kan 15–20 
mm lang worden. Een volwassen vrouwtje legt tussen de 206 en 639 eitjes per keer. Het 
vrouwtje legt ze in de buurt van rottend plantaardig materiaal of mest. Wanneer de larven 
uitkomen zijn ze 1 millimeter lang en dof, grijsachtig van kleur. Na 22 dagen zijn ze volgroeid en 
bereiken een lengte van 27 mm en zijn ze 6 mm breed. Ze wegen dan tussen de 0,10 en 0,22 
gram. Ze maken een cocon en na 1 à 2 weken komen ze als vliegen eruit. In gevangenschap 
leven volwassen exemplaren tussen de 47 en 73 dagen met voldoende voedsel en water tot 
hun beschikking.  
 

Bronnen 
 

Interview op 21 november 2022 
Internet, 2022-11-22, https://www.varkensbedrijf.nl  
Internet, 2022-11-22, https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/10/26/belgisch-bedrijf-gaat-
larven-kweken-in-oude-pluimveestal  
Internet, 2022-11-22, https://www.gva.be/cnt/dmf20220509_94410814 
Internet, 2022-11-22, https://www.thomasmore.be/praktijkgericht-onderzoek/radius 
Gazet van Antwerpen, 11-05-2021, Onderzoek KUL, VITO en Thomas More vormt brug naar 
insectenverwerking op industriële schaal 
Het Laatste Nieuws, 22-11-2022, Journalist volgde dag mee opleiding 'insecten kweken' bij 
Thomas More  
Foto's:  Thomas More - Radius 

 

 

 

 

TWEEDEJAARS PROMINENT AANWEZIG IN DE 

GASTHUISSTRAAT OP VRIJDAG 2 DECEMBER 
 

 

De leerlingen van 2S, 2AB en 2T gingen vrijdagvoormiddag op pad om positiviteit te 
verspreiden in de Gasthuisstraat. In het kader van een lessenreeks ‘perfect’ rond het 
voldoen aan schoonheidsidealen werd de nadruk gelegd op innerlijke schoonheid en wat 
mensen echt gelukkig maakt. Een simpele stift, een stuk karton en een authentieke leerling 
kunnen dan ook een erg sterke boodschap overbrengen.  

 

https://www.varkensbedrijf.nl/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/10/26/belgisch-bedrijf-gaat-larven-kweken-in-oude-pluimveestal
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/10/26/belgisch-bedrijf-gaat-larven-kweken-in-oude-pluimveestal
https://www.gva.be/cnt/dmf20220509_94410814
https://www.thomasmore.be/praktijkgericht-onderzoek/radius
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De respons was enorm. Een lijnbus stopte bij elke leerling om te kijken wat er stond, de 
agenten in hun combi staken hun duimen op tijdens het passeren, er waren spontane 
knuffels, vuistjes, complimenten en vooral heel veel blije gezichten.  
 

Ook onze leerlingen genoten van de dankbaarheid die ze kregen van de voorbijgangers. 
Deze koude decemberdag werd meteen stuk warmer.  
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SINT-VICTORQUIZ – VRIJDAG 17 MAART 2023 
 

 

Bijna 3 jaar is het geleden.  Een van de redenen om snel in te schrijven voor onze  grote 
Sint-Victorquiz die zal doorgaan in de centrale aula op  
 

VRIJDAG 17 MAART 2023 vanaf 20u. stipt 
 

Wij spelen met ploegen van (maximum) 6 personen, van wie minstens 4 echte Victorianen.  
Ook de leerlingenploegen moeten uit minstens 4 SV-leerlingen bestaan; eventuele andere 
ploegleden (max. 2) moeten ook humanioraleerlingen zijn (zij het in een andere school). 
 

Zoals steeds is er een apart klassement voor de leerlingen- en de andere ploegen (met 
prijzen voor de eerste 3 leerlingenploegen en voor de eerste 10 niet-leerlingenploegen).     
 

Inschrijvingsgeld:  4 euro p.p.  (3 euro voor de leerlingen). 

(ter plaatse te betalen) 
 

Geïnteresseerden wordt gevraagd een mailtje te sturen naar 

guydekort@hotmail.com 

met vermelding van de NAAM van de ploeg, de VERANTWOORDELIJKE en het aantal 
spelers 
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