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Nathalie Delporte is al bijna 20
jaar diep vertakt binnen het me-
dialandschap. Ze werkte voor het
toenmalige Kanaal 2, presenteer-
de voor respectievelijk StuBru,
Topradio en Qmusic. Sinds een
paar jaar doet ze haar ding bij ra-
diozender Joe, waar ze onder
meer Heartbeats presenteerde en
op Valentijn zelfs een maratho-
nuitzending hield rond openings-
dansen. Veel tijd voor haar vrouw
Ilse zat er niet in. “Maar bij ons is
het elke dag Valentijn”, grijnst
Nathalie. Dat is nu zeker zo, sinds
Nathalie het project Liefdesbrief
uit de grond heeft gestampt.
Want nog nooit waren er zoveel
manieren om zo makkelijk onze
gevoelens naar buiten te brengen
en toch krijgen we het vaak zo
moeilijk gezegd. “Zeker in West-
Vlaanderen, dat heb ik vroeger al-
tijd heel erg gevonden”, aldus Na-
thalie. “Het idee van Liefdesbrief
ontstond een tijdje geleden. Ik
heb altijd al graag geschreven.
Vroeger was dat in een dagboek of
naar pennenvrienden, maar te-
genwoordig zijn dat eerder tekst-
jes voor op een blog op Facebook.
Die gaan vooral over mijn vrouw
Ilse, kinderen of de gewone kleine
dingen in het leven. Tegenwoor-
dig gaat alles digitaal, maar ik was
wel verheugd om vast te stellen
dat mijn oudste voor haar verjaar-
dag nog briefpapier kreeg. We
kregen ook onlangs nog de lief-
desbrieven van Ilses ouders en die
van mijn ouders in handen. Ik
was al een tijdje op zoek om iets

leuks te doen met woorden, en
stemmenwerk vanuit mijn studi-
ootje thuis. Het leek me niet al-
leen leuk om brieven aan gelief-
den voor anderen te kunnen ver-
woorden, maar ze ook in te kun-
nen spreken. Oude liefdesbrieven
bijvoorbeeld. Brieven schrijven
aan je geliefde, of het nu een lief-
desbrief is, een tekst voor een hu-
welijk of zelfs een begrafenis,
leidt tot een diepere verbinding.” 

TYPEMACHINE

Nathalie heeft met Liefdesbrief
niet zozeer een doelpubliek. “Ik
hoop dat jongeren het straks weer
even hip vinden als een platenspe-
ler en dat generatiegenoten of ou-
dere mensen, dat romantisch ka-
rakter van een klassieke typema-
chine willen bovenhalen. Ik kan
de brieven daar ook op typen,
maar desgewenst ook handmatig
schrijven. Hoe dan ook stuur ik ze
altijd op met de post, net als de
USB met de stemversie. Ik heb in
het verleden vaak teksten gemaakt
om huwelijken en begrafenissen
te begeleiden, omdat het momen-
ten zijn waarop mensen het niet
helemaal gezegd krijgen. Om ze
op papier te krijgen, is het een
kwestie van inlevingsvermogen,
ja. Maar evenzeer van luisteren.
Maar als de mensen mij contacte-
ren en moeite doen om er voor te
gaan zitten, dan staan ze al stil bij
wat ze voelen. En dan ben ik al
geslaagd in mijn werk.” (BVB)

Info: www.liefdesbrief.com.

De liefdesbriefdienst
van Nathalie Delporte 
STASEGEM Radiopresentatrice Nathalie Delporte lan-

ceert Liefdesbrief.com, waarbij ze mee helpt om brie-

ven te schrijven voor geliefden. In haar eigen studio

thuis kan ze ze ook inspreken. “Luisteren is daarbij

ongelooflijk belangrijk.”

Nathalie Delporte schrijft uw liefdesbrief en/of spreekt ze in. (GF)

Het zoeken én vinden van ge-
schikte mensen is de taak van het
Informatiecentrum van Defensie.
Dat bevindt zich in de Marineka-
zerne in Sint-Kruis. Kapitein-
commandant Nicolas Van Renter-
ghem leidt dat centrum. “De vaca-
tures ingevuld krijgen is niet een-
voudig,” zegt hij. Technische
functies zijn knelpuntberoepen
en doorgaans is Defensie ook op
zoek naar mensen die technisch
goed onderlegd zijn. “Al kan je bij
natuurlijk wel een opleiding krij-
gen,” zegt de kapitein-comman-
dant. “Vanaf de eerste dag dat ze
een opleiding volgen, krijgen de
mensen bij ons een loon. Ze moe-

ten allemaal vooraf een selectie-
procedure van drie dagen doorlo-
pen met medische, fysieke en psy-
chotechnische testen” vertelt Ni-
colas Van Renterghem. 
De meeste mensen voor de mari-

ne gaan meteen op zee – het loon
per dag op zee krijgen ze dubbel.
Ook bij de andere componenten
moeten onze mensen bereid zijn
deel te nemen aan operaties in het
buitenland.”
“Met ons informatiecentrum zijn
we te vinden op jobbeurzen, on-
derhouden nauwe contacten met
de VDAB en pakken zelf ook uit
met jobdagen. Wij kunnen alle
kandidaten een contract geven
van acht jaar en dat kan zelfs uit-
gebreid worden tot 12 jaar. In to-
taal gaat het dit jaar bij Defensie
om 1.570 vacatures, maar voor de
komeden jaren verwachten we
7.000 vacatures. (SR)

Marine heeft 260 vacatures

Commandant Nicolas Van Renterghem samen met Johan Rammant, Luc

Cuyt en Johan Willaert. (Foto SR) 

Defensie is in onze provincie op zoek naar 260 mensen voor de Marine, naar

brandweermannen voor de luchtcomponent in Koksijde en naar extra mankracht

voor Lombardsijde.

“Ook wij hebben
nood aan mensen
met een technisch
profiel”
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