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In memoriam

Sara Van Passel
Maandag 21 augustus gebeurde een vreselijk drama in het

Dat leven werd haar die maandagmiddag brutaal ontnomen,

ACV-dienstencentrum in Diest. ACV-medewerkster Sara Van

toen ze nietsvermoedend met haar zo kenmerkende warme

Passel werd neergeschoten door een man die haar niet ken-

lach op een knopje duwde, klaar om de volgende persoon te

de.

helpen.

Sara was een warme en lieve vrouw en een bijzonder toege-

Het COV veroordeelt samen met het ACV deze daad van zin-

wijde collega. Gedreven in haar werk en geëngageerd. Ze be-

loos en bruut geweld.

naderde mensen altijd op een positieve manier en met een

Marc Leemans: “Wij betuigen ons diepste medeleven aan Sara’s

oprechte betrokkenheid. Als ze een manier vond om iemands

zoon, familie en al wie haar nabij is. Wat er gebeurd is, raakt de

probleem op te lossen, dan zag je in haar ogen hoe blij ze

personeelsleden, de vrijwilligers en leden, en gesprekspartners

daar van werd. Had ze een minder fijne boodschap voor ie-

van het ACV heel diep. De ondersteuning van onze collega’s die

mand, dan hoorde je in haar stem dat het haar oprecht speet.

dagelijks mensen bijstaan en helpen in de dienstverleningspun-

Ook buiten haar werk zette ze zich in voor een betere wereld,

ten verdient nu extra aandacht.”

in de jongerenwerking van het ACV en als bestuurslid van
kwb.

“Voor alle werknemers in dienstverlenende functies is dit een
harde klap. Zij worden regelmatig geconfronteerd met agressie

Sara bouwde met een onverwoestbaar optimisme elke dag
weer aan een mooiere toekomst, voor iedereen die op haar
pad kwam, voor haar collega’s, haar vrienden, haar familieleden, maar vooral voor haar zoontje. Samen met hem genoot ze volop van het leven.
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en verbaal geweld. Het ACV vraagt respect voor ieder van hen.”

