
Aan alle belanghebbenden 
 
 
 

Sedert meerdere jaren doe ik beroep op de diensten van Logocom en meer bepaald van Jean-
Marc Vanbelle (lees verder : JM). 
 
JM heeft altijd zijn taak als accountant perfect uitgevoerd en ik waardeer enorm zijn 
correctheid en vooral zijn eerlijkheid in zijn werk maar ook daarbuiten, wat van heel wat van 
zijn collega’s niet kan gezegd worden m.a.w. JM is een boekhouder “pur sang” en een 
rationeel pragmaticus die niet alleen zijn vak beheerst, maar daar met kop en schouders 
bovenuit steekt, tot spijt van wie dat benijdt (en er zijn er een heel pak). 
 
Daarnaast is JM héél intelligent en recht(s) voor de raap (sorry voor het plagiaat), wat jammer 
genoeg eerder een uitzondering aan het worden is in onze maatschappij, waardoor bij een 
groot deel van de gefrustreerde  bevolking als het ware een gevoel van jaloersheid gecreëerd 
wordt, maar dan door die mensen zelf, wat uiteraard betreurenswaardig is. 
 
Door de jaren en de vele gesprekken heen kon ik bij JM ook zijn “vaderliefde” vaststellen, 
want aangezien onze drie kinderen school liepen in de Freinetschool in Kortrijk (De 
Levensboom, mooie naam trouwens voor een school met een opvoedende taak) vroeg JM bij 
elk bezoek wat er daar nu zo anders was in die school en de meer dan gewone interesse van 
JM voor de opvoeding van zijn kinderen is dus overduidelijk. 
 
Soms gingen wij ook dieper in op filosofische vraagstukken over het leven, het geloof, 
reïncarnatie, enz……en onze gesprekken konden uren duren en wij hadden daar geen fles 
wijn voor nodig, alleen de interesse over die zaken is ons “ bindmiddel “.JM kan ook uren 
vertellen over zijn kinderen en doet dat met een passie als een “echte vader” (dit is ook een 
soort dat aan het uitsterven is) die het beste wil voor zijn kinderen.Naast elke sterke man heb 
je natuurlijk ook een sterke (in feite zou ik moeten schrijven : nog sterkere) vrouw nodig die 
kan zorgen voor de nodige stabiliteit binnen het gezin en niet iedereen heeft het geluk om een 
dergelijke echtgenote te huwen. 
 
JM heeft ook een enorme werklust en is in mijn kennissenkring wel de “meest bezige bij” die 
er rond loopt en hij blijft, ondanks alles, enorm gemotiveerd in alles wat hij doet. 
 
Nog een zéér positief punt is het feit dat JM nooit of te nooit de moed laat zakken, ondanks de 
minder aangename gebeurtenissen in zijn leven, wat hem uiteraard op termijn nog “sterker” 
zal maken, want zowel JM als ikzelf geloven in een “universele rechtvaardigheid”. 
 
JM, kameraad, het ga je goed. 
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