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In gesprek met Martine Raeyen
Martine Raeyen is 61. Ze werkt vier dagen per week bij Lidwina,
waar ze al bijna 13 jaar bijdraagt aan het onderhoud van de
burelen en kantine. Martine woont op haar eentje in Tessenderlo.
Ze houdt van wandelen, tuinieren en lezen. Vooral spirituele
boeken, de natuur en dieren maken haar gelukkig. Martine heeft
uit haar kindertijd blijvende gehoorschade opgelopen. Net voor
ze bij Lidwina kwam werken, werd ze geopereerd. In de lange
revalidatietijd die toen volgde, moest ze opnieuw leren spreken.
Over vier jaar kan ze met pensioen, maar dat is nog lang. Dat mag
ook, want werken bij Lidwina is een plezier.
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