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ZELFSTANDIGHEID EN 
BEKWAAMHEID 
 

In gesprek met Christophe Bonami.  
 

 
 

 
EEN STABIELE WERKOMGEVING 
 
Christophe weet als geen ander wat het 
betekent om onzekere en kort lopende ‘jobkes’ 
te hebben, de ellende van ‘den interim’, en is 
nu bijzonder blij met de stabiele 
werkomgeving die Lidwina hem biedt; en dit 
al ruim 5 jaar.  
“Dankzij mijn vaste baan en werkzekerheid kan 
ik ook allerlei andere dingen beginnen doen, 
van uitgaan met vrienden tot het verkennen 
van de markt van spelconsoles en videogames.” 

Ik ken de hel van de tijdelijke contracten 
en onbetaalde stages. Die uitbuiting en 

miserie wens je niemand toe. 

Wat een opluchting dat ik nu een vaste 
baan heb waar ik mij kan ontwikkelen en 

met vertrouwen in de toekomst kan 
kijken. Vertrouwen betekent ook dat 

mensen met vertrouwen naar mij kijken. 

 

Bonami … Vrij vertaald … Een goede 
vriend. Deze muzikale naam 
verraadt verre Italiaanse roots; 
Sicilië, vermoedt Christophe zelf, 
maar dat is al een ver verleden.  
 
“Een goede vriend” … Daar kan je je 
meteen iets bij voorstellen als je in 
gesprek bent met Christophe. Een 
rustige fijne man die vertrouwen 
uitstraalt en die open vertelt over 
zichzelf, met veel humor.  
 
Twee dingen komen overal terug … 
De groei van zelfstandigheid en 
van bekwaamheid … Zowel 
beroepshalve binnen de muren 
van Lidwina als in zijn thuisbasis 
Pelt, waar hij woont. 
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Als Christophe over zijn werkgever spreekt gaat het steeds over vertrouwen en ontwikkeling. 
Zoals Christophe op Lidwina rekent, zo kan Lidwina ook op hem rekenen. En dat doen ze beide. 

 

DE VLINDER 

Maar wat is uw job nu eigenlijk Christophe … ?  

“… Ik ben een vlinder ... Ik kan worden ingezet waar nodig.” Waar 
Lidwina hem nodig heeft zal Christophe zijn vleugels uitslaan. Dat 
is soms bij een klant te Lommel; dat is soms op één of andere post 
binnen de muren van het eigen bedrijf Lidwina. “Die veranderingen zijn niet altijd gemakkelijk, 
want je moet dan weer heel anders denken, maar ik kan dat wel en dat geeft naast wat stress ook 
veel afwisseling.” 

De dank waarmee Christophe over Lidwina spreekt is ongetwijfeld wederzijds. 
Meer nog dan de technische vaardigheden valt het op hoe Christophe begaan is met zijn collega’s 
en de werking van het bedrijf in zijn geheel. 

Christophe is in zekere zin … ‘een redder in nood’, maar die woorden wil hij zelf niet gebruiken. 

“Bwaahhh, dat zou ik nu van mezelf niet willen zeggen …”  
Kijken in de spiegel van de complimenten voelt een beetje ongemakkelijk. De redder in nood 
wandelt rond in stilte. 

 
AMBITIES 

De toekomst is ‘open’, en deze vlinder past zich 

makkelijk aan. Vanuit zijn Vlaamse bescheidenheid is 
‘ambitie’ een woord dat moeilijk ligt. Toch zijn er twee 

‘ambitietjes’ die veel zeggen over fijne collega 
Christophe …  

“Ik zou graag mijn kennis en ervaring doorgeven aan 
mensen die nieuw instappen in het bedrijf en hen helpen 

zoals mensen dat ooit met mij gedaan hebben. Ik zou heel graag meewerken in een programma van 
peterschap.” 

“Ik zou ook een opleiding willen volgen rond EHBO omdat ik de zorg voor mijn collega’s en veiligheid 
erg belangrijk vind.” 

Tja, een pittig arbeidsongeval met als gevolg een enkelblessure heeft Christophe ooit verrast, en 
dan weet je hoe belangrijk het is dat iemand goed voor je kan zorgen. 

Wat zou het bijzonder zijn om de kristallen bol van de toekomst te kunnen kijken en te zien waar 
Christophe binnen 5 jaar mee bezig is; waar deze vlinder dan rondfladdert? Ik vraag het mij af … 

Bij Lidwina wordt er rekening met mij gehouden: ik ben er kunnen groeien; ik rijd 
met de heftruck en de schaarlift; ik voel veel vertrouwen dat ik mijn job goed doe en 
goed kan. Wellicht daarom ook dat ik eigenlijk elke dag graag kom werken. Ik heb in 

die tijd mijn rijbewijs gehaald, ben zelfstandig gaan wonen en ook daar leer ik elke 
dag bij in het huishouden, alhoewel dat eigenlijk mijn ding niet is. 

 

Ik ben een vlinder. 

Alle mensen zijn anders en 
moeten op een andere 
manier benaderd worden 
opdat ze zich goed voelen. 
Ik probeer iedereen te 
begrijpen. 
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DE REFURBISHER 

In gesprek springen we van steen op steen, van heftruckchauffeur naar de ouders die zo 
belangrijk zijn, van slaapproblemen naar het halen van een rijbewijs en de aankoop van een 

auto, van het zelfstandig huishouden doen tot uitgaan met vrienden. 

Maar de lichtjes in zijn ogen beginnen echt te branden als het gaat over videogames. Dan neemt 
Christophe je mee op zijn schouders in de magische wereld van Bioshock en GRIS, om maar twee 
van 74 spellen te noemen waarbij Christophe aan de eindmeet is geraakt.  

“Refurbishing” … Christophe is een refurbisher; hij reviseert consoles en geeft nieuw leven aan 

materiaal dat oud of versleten is. Deze hobby is wat uit de hand gelopen waarbij meer en meer 
mensen zijn deskundige hulp vragen en hij af en toe zelfs standhouder is op beurzen. 

Zelfstandigheid en bekwaamheid… Zoals dat doorheen de verhalen van het werk naar voor 
komt, zo is dat ook de rode draad doorheen zijn grote hobby. 


