ONDERNEMEN BEGINT MET EEN DROOM \

Mia Decaestecker, voorzitter 4Werk vzw en WZC Zilvervogel:

Onderneming is zoals een gezin:
samenleven met ups en downs
Christina Van Geel, Stem & Pen
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Mijn eerste grote engagement was
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Mia Decaestecker: De rode draad in mijn leven is engagement. Ik ben best wel ambitieus, maar niet in de zin
dat de top het absolute doel is. Mijn ambitie is eerder een verschil maken in het leven van mensen. Zelf kansen
grijpen als ze voorbijkomen. En maken dat anderen de nodige kansen krijgen, dat ze zich kunnen ontplooien.
Dat engagement heb ik geuit in de jeugdbeweging, in de zorg, als ondernemer en nu achter de schermen van
maatwerkbedrijven en in de ouderenzorg. Ik heb veel gekregen in mijn leven, en ik wil graag iets teruggeven.
Dat ik dingen in beweging kan zetten door te luisteren, vragen te stellen, tijd en aandacht te geven,
verwondering te delen, daar word ik gelukkig van.
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Een van de waarden
bij Malysse-Sterima
was ambiance. Als er
geen fun is, leveren
de mensen geen
goed werk. Goed
overeenkomen, samen
lachen en plezier
maken, dat haalt het
beste in de mens naar
boven!
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Het motto van deze bedrijven is: zolang
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