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Mathieu
combineert
Ik leerde Mathieu Braekeveld een jaar of
acht geleden kennen, toen ik nog instond
voor de advertenties in Snep! We zaten af
en toe samen om nieuwe adverteerders te
zoeken. Mathieu belde tientallen kleine of
middelgrote zaken waarvan we vermoedden dat ze wel wat affiniteit hadden met
natuur en milieu. Het was een zeer intensieve bezigheid, die niet altijd even succesvol was. Het was financiële crisis en de
zaakvoerders knepen de beurs toe.
Als elfjarige knaap richtte Mathieu al in
het midden van de jaren 1990 in zijn WestVlaamse dorp een ‘natuurclubje’ op.
Samen met gelijkgezinden organiseerde
hij zwerfvuilacties. Datzelfde jaar sloot hij
zich aan bij de ‘Natuurbelevers’, een
jeugdafdeling van natuurvereniging De
Torenvalk. Daar raakte Mathieu vertrouwd
met vogels kijken; na enige tijd werd die
bezigheid best intensief.

Wikkels en adressen aanbrengen
Heel wat jaren later sloot Mathieu zich aan
bij de Vogelwerkgroep van Natuurpunt
Gent. Hij was intussen afgestudeerd en
werkzoekend en startte met vrijwilligerswerk. Zo hielp hij bij het versturen van de
Snep! “Het was leuk, met heel wat mensen
samen rond de tafel. Jammer dat Snep! nu
automatisch wordt verpakt en geadresseerd.” Hij is lang niet de enige die bijna
heimwee heeft naar die tijd.
In de beginperiode werd de cafetaria van
het NMC nog niet zo druk bezocht als nu en
werkten er vaste teams van vrijwilligers
achter de bar. Mathieu noemt er enkele:
Kris en Gino, Paul en Marlene… “Het is
fascinerend dat zoveel mensen met zo’n
verschillende achtergrond zich samen inzetten. Er is dynamiek. Sommigen doen het
zelfs maar heel tijdelijk en toch werkt het!”

Filmpje
In de combinatie van vrijwilligerswerk in
de cafetaria en aan het onthaal van het
NMC vindt Mathieu een tegengewicht voor
zijn administratieve job. Als je elke dag
achter een bureau zit, wil je tijdens het
weekend wel eens iets anders doen. “Ik
ben graag onder de mensen, verschillende mensen. In het vrijwilligerswerk ontmoet je veel mensen, ook jongeren. En dat
vind ik fijn.”
Op een dag maakte een bezoeker een
filmpje van een dier dat de Valkenhuisweg
overstak. Aan het onthaal vroeg hij welk
dier het was. En wie had hij dat beter kunnen vragen dan Mathieu? Die is immers
fan van de marterachtigen en herkende
het dier als een wezel. Hij bekent dat hij er
heel lang over heeft gedaan om de verschillende marterachtigen in België te
kunnen observeren: hermelijn, bunzing,
wezel, das, boom- en steenmarter. Hij vertrouwt me toe dat het bunzingbestand fel
is achteruitgegaan door het verdelgen van
ratten. En dat katten een van de grootste
vijanden zijn van de wezel, een heel
nieuwsgierig beestje. Ik zwijg maar over
mijn katten...

Complexe klimaatproblemen
Mathieu toont zich erg bezorgd over milieu en klimaat. Hij werd natuurgids en
later ook nog klimaatgids. Vanuit zijn gedrevenheid kunnen we Mathieu zeker een
doorgewinterde groene jongen noemen.
Hoe kun je mensen sensibiliseren rond
klimaat en milieu? “Dat is een moeilijke
taak, want je moet proberen aantonen dat
een duurzamer samenleving mogelijk is.
Ik denk dat je de mensen vooral niet mag
opstoken met horrorverhalen, want dat
werkt onverschilligheid in de hand.” Het
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valt niet meer te ontkennen dat de immens grote uitstoot van CO2 in de atmosfeer heel wat andere veranderingen op
gang heeft gebracht, zoals het smelten
van het landijs en het opwarmen van de
oceanen. Het moeilijke hieraan – voor het
sensibilisatiewerk – is juist de complexiteit van ons klimaatsysteem. Dit maakt
het lastig om mensen te overtuigen of hen
aan te zetten om actie te ondernemen. “Ik
leidde vorig jaar een klimaatwandeling in
de Bourgoyen als gids en voelde toen hoe
moeilijk het is om bepaalde zaken aan de
man te brengen.”
“Ik ben er ook van overtuigd dat we ons
klimaatsysteem nog niet volledig kennen.
Wat me erg afschrikt, is de zogenaamde
geo-engineering, waarbij wetenschappers
willen ingrijpen in de grote systemen van
onze planeet door bijvoorbeeld zwavel toe
te voegen aan de atmosfeer om klimaatopwarming tegen te gaan.”

Reizen en muziek
Ik weet dat Mathieu met Natuurpunt op
reis is geweest naar Spitsbergen. Ik vraag
of hij nog meer reist, ver of dichtbij, met of
zonder vliegtuig? “Het hoeft niet altijd zo
ver te zijn: in Europa zijn er nog plaatsen
met heel veel natuur.” In Montenegro en
Wit-Rusland kon hij daar tijdens de winterperiode erg van genieten.
Tot slot vraag ik hem welke verborgen
kantjes hij nog over zichzelf kan onthullen. “Wel, naast dit alles heb ik nog een
grote interesse: muziek. Ik ga af en toe
naar een optreden. En op rommelmarkten
kun je mij zien rondsnuffelen in de platenbakken. Groepen als The Stooges en The
Damned vind ik vree goe... Muziek mag
best wel energiek zijn he!”

