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“Singles zijn geen zielepoten”
Antwerpse alleenstaande moeder richt platform op voor vrijgezellen

K

an je als vrijgezel
gelukkig zijn? Mag dat
überhaupt? “Laat ons
ophouden met singles
te bekijken als zielepoten die
per se gekoppeld moeten
worden”, zegt Sigal
Rabinovich (43). De
alleenstaande moeder uit
Wilrijk heeft daarom Sling
opgericht, een groep voor
‘happy singles’.

maar niet alleen te zijn.”
Sigal richtte daarom Sling op:
een ‘platform voor singles’. Ze wil
vrijgezellen verenigen om samen
te sporten, te koken en andere activiteiten te doen. “Mijn missie is
om singles hun gelukkige ik te laten vinden. Ik geloof niet dat je de
rest van je leven alleen moet zijn,
maar onder gelijkgestemden hoef
je je niet te schamen over je burgerlijke staat.”

ken de wereld beheersbaar.”
Wie niet aan de regels voldoet,
zoals een vrijgezel, boezemt angst
in, aldus Verleyzen. “Maar wat is
er verkeerd als je perfect gelukkig
bent op je eentje, zonder partner
maar met een uitgebreide vriendenkring? Het paradoxale vind
ik: al die gelukkige alleenstaanden gaan zich nu verenigen. Dat
bevestigt dan weer dat we sociale
dieren zijn.”

b Sigal Rabinovich brak zeven
jaar geleden met de vader van
haar tweeling (9). “In het begin
kwam de scheiding hard aan:
emotioneel, financieel, professioneel. Ik moest opeens heel veel
rollen verenigen in één persoon.”
Door de drukte kwam Sigal niet
toe aan een nieuwe relatie, en al
snel besefte ze dat ze het goed op
haar eentje had. “We leven in een
koppeltjesmaatschappij. De vraag
stellen of je als vrijgezel gelukkig
kunt zijn, houdt een vooroordeel
in. Het leidt ertoe dat vrijgezellen
uit obsessie of frustratie constant
op zoek gaan naar dates om toch

“De mens is een oerdier”
In onze maatschappij is het inderdaad taboe om de happy single
te zijn, ervaart Tim Verleyzen. Hij
is relatietherapeut en docent psychologie aan Thomas More Antwerpen. “De mens is van nature
een sociaal dier. Sinds de oertijd
groeperen we ons in gemeenschappen, waarin ongeschreven
wetten voorschrijven hoe we ons
moeten gedragen. Na onze studies, het liefst aan de universiteit,
moeten we een huis (ver)bouwen, trouwen en kinderen krijgen. Een relatie is cruciaal in dit
plaatje. Zulke verwachtingen ma-

Geen dates
“Sling wordt volgende vrijdag
gelanceerd, de dag voor Valentijn.
‘Alhoewel we geen dates organiseren, zou het mooi zijn als onder
de vrijgezelle leden koppels ontstaan”, besluit de initiatiefneemster. “Maar laat ons ophouden
met singles te bekijken als zielepoten die per se gekoppeld moeten worden.”

Sigal Rabinovich uit Wilrijk wil met het forum de singles samen
brengen. FOTO WAS
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Getoond model : Nissan JUKE Tekna DIG-T 190

Getoond model : Nissan QASHQAI Tekna

Getoond model : Nissan X-TRAIL Tekna

VERLENGDE SALONCONDITIES OP 5 NIEUWE MODELLEN EN HET VOLLEDIGE NISSAN GAMMA.
Aanbod geldig van 01/02/2015 t.e.m. 28/02/2015. (1) Nettoprijs : alle kortingen(2) en premies(4) in mindering gebracht voor Nissan JUKE Visia 1.6 94, Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 en Nissan X-TRAIL Visia dCi 130. (2) Naar aanleiding van het autosalon biedt Nissan u een salonkorting
(€ 1.450 op Nissan JUKE Visia 1.6 94). (3) Aanbod All In op de Nissan JUKE, Nissan QASHQAI en Nissan X-TRAIL. Dit aanbod All In bestaat uit een EASYfin Planning krediet en een garantieverlenging. Deze twee contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden.
Aanbod van lening op afbetaling met laatste verhoogde maandaflossing voorbehouden aan particulieren. Jaarlijks kostenpercentage 1,99 % voor een maximale duur van 60 maanden, zonder verplicht voorschot. Representatief voorbeeld: lening op afbetaling : contante prijs (nettoprijs
onder voorbehoud van overnamepremie indien van toepassing(4)) voor de Nieuwe Nissan X-TRAIL Visia dCi 130 inclusief Extended Warranty optie (5 jaar/100.000 km*, ofwel € 745). Nettoprijs onder voorbehoud van overnamepremie voor rechthebbenden : € 27.490 (aanbevolen
catalogusprijs op 01/02/15) - € 1.750 (overnamepremie indien van toepassing(4)) + € 745 (Extended Warranty optie) = € 26.485 incl. BTW, voorschot : € 6.434, te financieren bedrag : € 20.051, 47 maandaflossingen van € 249 waarvan € 15,50 voor de optie verlengde waarborg, jaarlijks
kostenpercentage : 1,99 % ; vaste debetrentevoet : 1,97 %, laatste verhoogde maandaflossing van € 9.519, totaal te betalen bedrag : € 27.656. De verlengde waarborg dekt mechanische, elektrische en elektronische onderdelen (met uitzondering van de slijtageonderdelen) voorbij de
contractuele garantieperiode van 3 jaren aangeboden door Nissan Belux. Het verlengde waarborg contract is geldig voor een maximale duurtijd van 60 maanden en een maximale kilometerstand van 100.000 km. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door Nissan
Finance Belgium n.v. (Kredietgever) Ravensteinstraat 60/26, 1000 Brussel. *Het bereiken van één van deze twee termijnen beëindigt het verlengde waarborg contract. (4) Overnamepremie : bij aankoop van een Nissan JUKE, Nissan QASHQAI en Nissan X-TRAIL biedt Nissan
u voor uw oude wagen een overnamepremie aan op basis van de Federauto tarieven (€ 1.250 op Nissan JUKE, € 1.800 op QASHQAI DIG-T 115, DIG-T163 en dCi 110, € 1.750 op Nissan X-TRAIL). De wagen moet minstens 6 maanden ingeschreven zijn op de naam van de laatste
eigenaar. De nieuwe Nissan moet worden ingeschreven op dezelfde naam als de ingeleverde wagen. Let op ! Geld lenen kost ook geld. Adverteerder : Nissan Belux n.v. (Invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar. Afbeeldingen niet bindend. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

JUKE

104 -153 G/KM

4,0 - 6,5 L/100 KM • QASHQAI

99 - 138 G/KM

3,8 - 6,0 L/100 KM • X-TRAIL

129 - 139 G/KM

4,9 - 5,3 L/100 KM

