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ver. uitg.: Annemie Luyten, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 
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Nr. 204 juli  2016 
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KapstokKapstokKapstok   

 

 
Wenst u één van deze  
projecten te steunen?   

Dat kan!  
 

En wel via rek.  
IBAN BE33 0012 7977 4146 
 

Heeft u graag  
een fiscaal attest ?  

 
Dan stort u best op rek.  

IBAN BE80 7765 9023 3377  
van Caritas Hulpbetoon vzw 

-Liefdadigheidstraat 39,  
1210 Brussel  -  
met vermelding  
‘project 8369’. 

 
ALVAST BEDANKT! 

 
Waarom hebben de meeste mensen zo genoten van de laatste 
wedstrijd van de Rode Duivels? Waarschijnlijk toch omdat de ploeg 
zo goed samenspeelde en combineerde en daardoor een formida-
bel resultaat neerzette. Wie van voetbal houdt, kan in zulk spel 
een geweldig  plezier beleven. 
 
In een wereld waarin meer en meer groepen, volkeren of landen 
zich willen onttrekken aan het samenspel betekent dit wel een 
verademing. Want samen betekent blijkbaar meer en meer: be-
perkt tot een eigen clubje, zonder vreemde indringers of mensen 
die op onze solidariteit zouden kunnen beroep doen. Een “exit” 
die gepromoot wordt  in een wereld, die toch meer en meer een 
samenspel zou moeten worden van wereldburgers die de toekomst 
van de planeet moet mogelijk maken. 
Ook de toename van gewelddadige acties betekent een ontkenning 
van de kracht van mensen om tot samenleven en samen oplossin-
gen te zoeken te komen. 
 
Gelukkig zijn er ook de vele hoopvolle initiatieven, waarin er van-
uit een diepmenselijke kant naar de ander wordt gekeken. Leef-
tijd, religie, kleur of nationaliteit spelen dan geen overheersende 
rol. Maar het is het respect voor de ander, het geloof dat we sa-
men horen, dat we in verscheidenheid tot een betere samenleven 
komen dat oud of jong tot een geweldige inzet en creativiteit be-
weegt. 
We mogen dit elke dag ervaren en daarom willen we in dit vakan-
tienummer graag iets meer vertellen over al die inzet, over dat 
SAMENSPEL.  
 
We zijn er zo dankbaar 
voor, het geeft ons 
veel inspiratie en 
kracht om er half au-
gustus weer met volle 
teugen aan te begin-
nen. En misschien ont-
dekken we de volgen-
de weken weer iets 
meer van het speelse 
en kinderlijke in ons-
zelf, nu de vakantie 
voor de deur staat. We 
gunnen het ook aan u 
als trouwe lezer! 
 
Annemie Luyten 

Nieke,  Johan, Niek Danielle, Annemie, Stefanie  
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PARTNERS IN HUISPARTNERS IN HUIS   

Within Without Walls 

OPEN PERMANENTIE ELKE VRIJDAGMIDDAG  

VAN 13U30 TOT 17H  

TEL: 0474/07 59 23 

 
 

 De Cel Integratie begeleidt erkende vluchtelingen tijdens de overgangsperiode tussen de erkenning als 
vluchteling en het begin van het integratieparcours. Sinds de zomer van 2015 heeft de Cel Integratie, als 
reactie op de verhoogde nood, zijn diensten voor toegang tot huisvesting voor vluchtelingen versterkt.  

 

 Om de toegang tot huisvesting te vergemakkelijken is er de werking van het housing cafe 
 

 Project ‘Transit kwetsbare vluchtelingen’. 
 Dit pilootproject, gerealiseerd in samenwerking met Fedasil, organiseert opvang en begeleiding voor er
 kende vluchtelingen met extra kwetsbaarheden die problemen ondervinden in het proces naar autonomie. 
 Wij vangen vluchtelingen op in transitwoningen van Caritas voor een maximum van zes maanden. Tijdens 
 deze opvang worden zij geholpen bij alle administratieve stappen die moeten ondernomen worden voor 
 een goede integratie, bijvoorbeeld extra ondersteuning in de zoektocht naar een eigen woning, inschrij
 ven bij verschillende instanties zoals de gemeente, de mutualiteit, Nederlandse les en inburgeringscursus. 
 Met deze extra begeleiding willen we hen een makkelijkere overstap geven naar een autonoom leven in 
 onze  maatschappij.  
 

 Er bestaan twee opvangmodellen in België voor 
personen die asiel aanvragen: een deel van de aanvra-
gers wordt gehuisvest in collectieve centra, een ander deel 
in kleinschalige opvang onder de vorm van eengezinswonin-
gen. In Antwerpen zet Caritas International in op het twee-
de model. Een model op mensenmaat – synoniem voor meer 
zelfstandigheid van individuen en gezinnen.  

  

 In Antwerpen beheert Caritas een 5-tal woningen verspreid 
 over de verschillende districten, waaronder Berchem,  
 Borgerhout, Deurne en zelfs Mortsel. In deze woningen van
 gen we asielzoekers op uit verschillende landen zoals Soma
 lië, Irak, Afghanistan, Armenië, Rusland, Nigeria, Syrië, enz. 
 Kortom, mensen van diverse origine. Tijdens hun verblijf in 
 onze opvangstructuur krijgen de mensen op alle vlakken de 
 nodige sociale en juridische begeleiding.  

 
Within-Without-Walls was de laatste maanden de koningin te rijk met Laura die bij ons stage 
liep. Laura studeert toegepaste psychologie en mocht zich daarvoor helemaal onderdompelen 
in de wereld van (ex-)gevangenen en slachtoffers.  
 
Eerst wat vanop de zijlijn maar dan als spits, heeft ze mee verschillende activiteiten gereali-
seerd, o.a. de gevangenenwake (n.a.v. de staking in Brusselse en Waalse gevangenissen) en 

een workshop rond spel, kleur en muziek. Het blijft verrassend hoe mensen ‘helen’ als ze met elkaar in verbin-
ding gaan. Dat kan dus ook door samen te schilderen, te lezen 
of te zingen.  
 
Laura vergezelde ons ook naar gevangenissen in Luxemburg, 
waaronder een halfopen gevangenis waar prachtig design in 
hout gemaakt wordt en een bloemenkwekerij gerund. Laura 
bedankte niet alleen Within-Without-Walls voor de fijne stage 
maar was ook enthousiast bij de woensdagbezinning in De 
Loodsen en het boterhammen-eten met andere organisaties in 
huis ‘die zich inzetten voor mensen-die-uit-de-boot-vallen’.  
 
Terwijl Within-Without-Walls haar tiende verjaardag voorbe-
reidt, nodigen we jullie alvast uit om 8 oktober en 7 november 
met stip in je agenda aan te duiden. Kom op 8/10 naar het 
symposium (‘Samen herstellen met daders en slachtoffers’) en 
zet je op 7/11 in de cirkel waarmee we de gevangenis in de 
Begijnenstraat willen omarmen. Voor verdere informatie: 
www.prisoninfo.org  

http://www.prisoninfo.org/
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PARTNERS IN HUISPARTNERS IN HUIS   

IKKS 

Op de eerste verdieping van de Loodsen is het even wat rustiger. 
 
Het schoolverlof begint en de permanentie van de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen 
ligt ook twee maanden stil.  
 
Studenten, leerkrachten en anderen kunnen zich vanaf september weer elke woensdagnamiddag van 14 tot 17 
uur op de eerste verdieping van De Loodsen komen informeren over het Jodendom. Een bibliotheek staat ter be-
schikking en er is steeds iemand in voor een babbel.  
 
Onderwerpen uit de actualiteit zijn er genoeg en materiaal voor een verdere kennismaking in de wereld van onze 
buren  wordt samen gezocht. Wat dit laatste betreft zijn er einde vorig jaar minstens drie belangrijke teksten 
van Joodse en katholieke zijde geweest waar we graag op terugkomen  
(zie bvb. in onze Berichten 99 van januari ).  
 
Heel wat materiaal staat ter beschikking op onze site www.acjcb.be . Daar zijn ook de Berichten te lezen en de 
Mailkranten.  
 
Indien u uw gegevens toestuurt op acjcb1@gmail.com  kan u de Berichten met de post en de Mailkrant per mail 
toegestuurd krijgen.  
 
Belangrijk bij dit alles is dat we zien hoe christendom en jodendom familie zijn en van elkaar kunnen leren.  
D. Rouges 

De oorsprong van het IKKS moet gezocht worden ergens in het voorjaar van 2008. Het begon met geregelde sa-
menkomsten - learning communities - van mensen die een gemeenschappelijke passie koesteren en zich daarbij 
de vraag stelden: wat is de plaats van kerk en levensbeschouwing in de Vlaamse samenleving? Om hierover te 
reflecteren bracht het IKKS mensen samen met verschillende achtergronden en disciplines. In 2011 transfor-
meerde het IKKS tot een echte organisatie, met verschillende medewerkers die boeiende onderzoekslijnen en 
projecten uitwerkten.  
 
Vanaf 1 juli 2016 zal het IKKS opnieuw van gedaante veranderen. Het fungeert niet langer als een kleine onder-
neming met personeelsleden, die op projectbasis onderzoek uitvoeren. Het IKKS keert terug naar de gestalte 
van een denktank van gepassioneerde mensen die de vinger aan de maatschappelijke pols houden en de pulsies 
van zingeving aldaar registreren en versterken.  
De doorstart van het IKKS werd genomen tijdens de succesvolle impulsdag van 9 juni 2016, toen, in samenwer-
king met het UCSIA, een breed beraad over "zin-ergie" in de samenleving werd gehouden. De methodiek van het 
waarderend onderzoek stond daarbij centraal. Naast de interne learning communities plant het IKKS in de toe-
komst nog dergelijke impulsdagen.  
Voor verdere info, contacteer Bert Roebben, voorzitter van het IKKS (bert.roebben@telenet.be)  
 
We zijn heel dankbaar voor het aangename verblijf in de Loodsen gedurende de voorbije vijf jaar. 
We zijn er altijd heel gastvrij ontvangen, ook aan tafel! 

Joods - Christelijke Beweging 

 
 
 
 
 

Onze website werd grondig onder handen genomen en  
inmiddels volledig vernieuwd.   
Neem zeker een kijkje op  
                                              www.deloodsen. be  

http://www.acjcb.be
mailto:acjcb1@gmail.com
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Op vakantie met de  

Overzet  

Op verkenning voor 2 nieuwe  

Tochten van Hoop  

 Op vakantie met De Overzet in Buret van 16 tot 19 augustus!  

 
Samen wonen we in één huis, 
Ja we voelen ons daar echt thuis. 
Moeders en kinderen dicht bij elkaar,  
Als een familie leven we nauw samen, jaar na jaar.  
 
Nu is er toch iets niet helemaal pluis, 
Want we gaan op uitstap héééél ver van huis.  
Een echte vakantie, het lijkt wel een droom.  
Badminton, fietsen en ijsjes met slagroom.  
 
Een groot paars huis in de Ardennen, 
gereserveerd voor ons, hopelijk kunnen we ook 
zwemmen!  
Alle Overzetters en mamavrijwilligers zijn erbij, 
maar papa Fernand is gelukkig ook van de partij.  
 
Foto’s zullen herinneringen levend houden, 
maar wat kijken we ernaar uit om de stad even 
achter ons te laten en te gaan wandelen in de 
prachtige Ardennese wouden!  
 

 

 

Een vakantie als deze komt niet gauw op ons pad,  
We hebben dan ook nog maar één vraag op onze 

lippen hangen.  
 

Wil jij onze vakantie steunen? 
Dan kan dit via het rekeningnummer :  

IBAN BE88 0016 5218 5741 
Op naam van De Loodsen/ De Overzet 

 
Heel dankbaar zijn we voor alles wat we mogen 

ontvangen. 
Dikke kus—De Overzet  

 
Op vele plaatsen zijn onze Tochten van hoop al ingeburgerd, de uitdaging blijft 
dan om deze wandelingen met getuigenissen voldoende up-to-date te houden. Zo 
had de herwerkte Tocht ‘Babelse mozaiek’ enerzijds en de Tocht’ Leven op straat’ 
anderzijds  in de voorbije periode veel bijval.  
 
Voor het nieuwe werkjaar zullen we twee nieuwe Tochten uitwerken. 
De eerste is in samenwerking met het Ecoteam (ecokerk) en zal zich afspelen in 
de buurt van St. Andries. Ingrediënten zijn al zeker: transitiegroepen, kruiden en 
tuinieren in de stad, energiezuinig wonen, winkelen zonder verpakking enz. In de 
Tocht wordt de achtergrond (of spiritualiteit) van waaruit men meer ecologisch wil 
leven benadrukt. 
 
De andere Tocht is in samenwerking met Orbit, en gaat over het ‘Interreligieus 
samenleven’. Deze  Tocht zal vertrekken van aan de Bell, langs moskee, synago-
ge, site  Museum Schone kunsten tot aan de St. Walburgiskerk, waar er een getui-
genis plaatsvindt.  
Wij hopen deze Tochten in september- oktober te kunnen aanbieden , zodat ze 
vanaf november kunnen doorgaan. 
 
Meer informatie over onze tochten:  

 
www.deloodsen.be / projecten / Tochten van Hoop  
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Een frisse wind stuwt ‘t Vlot  

vooruit 

Begin mei beleefden we met ’t Vlot en onze collega’s van Jambo op Linkeroever een  beklijvende driedaagse in 
Drongen.  
 
We keken, net zoals St-Franciscus, de wolf in de ogen, en we deinsden niet zomaar terug.  Voor vele deelnemers 
een mijlpaal op hun pad. Er ontsproten heel wat kleine dromen. Jenne Decleir kwam op de koffie tijdens onze 
terugkomdag einde mei en speelde speciaal voor ons ‘de ontmoeting met de wolf’ (uit Franciscus, jongleur van 
Assisi, van Dario Fo) zoals niemand anders dat kan. 
 
En vandaag al wordt er hier en daar een droom concreter 
gemaakt.. Iemand begint aan een heuse job. Iemand start 
met vrijwilligerswerk. Iemand heeft een vriendengroep ge-
vonden. Enkelen starten met een muziekgroepje (je hoort er 
nog van !). Iemand zet stappen voor de oprichting van een 
open kunstatelier.  
 
Intussen loopt het werkjaar ten einde en nemen we toch 
even pauze. Onze huiskamer zal van 8 juli tot 15 augustus 
gesloten zijn. Dat is ook nodig. Niet zozeer om batterijen op 
te laden. Wél om onze huiskamer in een nieuw kleedje te 
steken.  
 
Dankzij de hulp van de Heilig Hartparochie, Telebouworde 
en Buro Aktief zullen vloeren, wanden, meubels,… opge-
knapt worden. En ook de weekkapel,  een spirituele ruimte 
voor veel van onze bezoekers, krijgt een grondige opknap-
beurt. Laat die frisse wind maar waaien ! 
 

Niek 

DE LOODSEN DE LOODSEN                                                     PROJECTEN PROJECTEN   

Platform Noodhulp Onder Protest 

Dinsdag 21 juni kwamen alle organisaties die EU-voeding bekomen samen voor een gemeenschappelijk onderteke-
ningsmoment met Sarah Van den Eeden van het OCMW. Eveneens werd een duidelijke presentatie gebracht door 
twee medewerkers van de POD Maatschappelijke integratie en Bart Cassauwers van het OCMW gaf uitgebreide 
toelichting over de komst van het opslag – en distributiecentrum van de Stad Antwerpen waarbij ook de verenigin-
gen meer hulp zal geboden worden rond transport- en opslagproblemen.  
 
Op afgelopen PNOP vergadering werd besproken dat er een aantal extra momenten per jaar zullen georganiseerd 
worden waarop enkel thema’s rond voeding aan bod komen. Op de overige bijeenkomsten zullen er steeds andere 
partners in noodhulp welkom zijn en nodigen we telkens een gastspreker uit om meer toelichting te geven over de 
werking en/of specifieke projecten.  
 
In het najaar van 2016 organiseren we vanuit De Loodsen enkele momenten rond basisvoorming voor vrijwilligers 
en tevens vorming over de sociale kaart.  Dat kan bij jullie ter plaatse in de organisatie.  

 
Bij interesse geef ons een seintje.  

Volgende vergadering   
Dinsdag 20 september om 14h  
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DE LOODSEN DE LOODSEN                                                         BINNENSTE BINNENSTE --  

De Loodsen & Studenten...stages & uitdagingen… 
 

Nieke - stagiaire gezinswetenschappen  
 
  

Gedurende 750 uren lang ofwel een volledig schooljaar van dinsdag tot 
vrijdag was Nieke trouw en enthousiast op post bij ons in De Loodsen. In 
de Kapstok van april werd Nieke al ‘binnenste-buiten’ gekeerd en be-
vraagd over haar inzet bij Harmattan. Nu het schooljaar bijna eindigt en 
Nieke’s stage afloopt, reflecteren we samen nog even over de belevenis-
sen van het afgelopen jaar.  
 
Over het takenpakket  
 
In het project van Harmattan heeft Nieke een aanzienlijke inbreng ge-
had, daar ze een alfabetiseringscursus op poten zette voor een klein 
groepje studenten die niet kunnen lezen en/of schrijven of dit enkel 
kunnen in het eigen alfabet. Nieke beleefde deze ervaring intens en ook 
soms als een complexe opgave gezien de leermethodieken gelijkaardig 
zijn aan die voor het aanleren van ons alfabet aan kinderen, maar toch 
ook verschillend. Tegelijk moet je je bewust blijven dat deze personen 
volwassenen zijn vaak met een heftig vluchtverhaal. ‘Harmattan is meer 
dan enkel taal en dat voel je ook. In mijn lessen zijn er momenten ge-
weest dat er ruimte nodig was voor de studenten om hun hart te luch-

ten, over hun situatie, over hun leven,… In de andere lessen konden ze vaak niet volgen en ik krijg de kans om 
met deze kleine groep op maat te kunnen werken. Ze voelen zich goed want ze mogen er zijn en, de schaamte 
van het gebrek aan kunnen lezen of schrijven ligt achter hen. Samen hebben we dat taboe doorbroken. Sommi-
gen onder hen hebben op die korte periode erg veel vooruitgang geboekt. Het enthousiasme groeit!’  
 
Een tweede belangrijke luik in Nieke’s takenpakket was participatie in De Overzet. ‘De Overzet ligt nauw aan 
mijn hart. In dit project voelde ik me meer de ‘cursist’…heel veel heb ik geleerd van de vrouwen en kinderen. De 
onzekerheid waarin ze samen leven bindt hen en zorgt ervoor dat ze een supernauwe band creëren die heel 
waardevol is. Zoals één grote familie. De kinderen zijn zo kwetsbaar en de complexe problematiek zorgt er toch 
voor dat ik het allemaal erg persoonlijk en gevoelig ervaar. De activiteiten die we op woensdag organiseren vind 
ik heel tof. Ik hou ervan om creatief bezig te zijn en de kinderen kijken er altijd erg naar uit.’ 
 
Over de organisatie  
 
‘Indrukwekkend aan deze organisatie is dat mensen je nemen zoals je bent en daar rekening mee houden. Vanuit 
de kern van de mensen starten we hier bij De Loodsen. Iedereen krijgt de kans om te ontplooien binnen de eigen 
mogelijkheden en mogelijkheden van de organisatie en er kan steeds over gecommuniceerd worden! Daarom ben 
ik hier nog nooit tegen mijn zin binnengestapt, want het voelt nooit aan als een verplichting of een zware op-
dracht. Onze organisatie toont aan hoeveel verschillende noden één persoon kan hebben  en daar probeert De 
Loodsen zo goed mogelijk op in te spelen. Ook voor vrijwilligers biedt De Loodsen een soort van draagvlak. Sa-
menwerking is heel belangrijk. Ondanks het grote leeftijdsverschil tussen mezelf en de meeste vrijwilligers res-
pecteren we elkaars inbreng en vind ik het feit dat we elkaar aanvullen een grote meerwaarde. Werken met vrij-
willigers in een organisatie is altijd een uitdaging omdat het een flexibeler contact vraagt.’ Volgens Nieke is dit 
een speciale ervaring die ze erg positief heeft beleefd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot  
 
‘Annemie gaf me de kans om te ontplooien, ze is heel geduldig en open geweest en heeft mij een mooie kans 
bezorgd om mezelf te ontplooien en te groeien binnen De Loodsen, maar ook als persoon.  
Daar ben ik heel dankbaar voor en zal ik nooit vergeten. De Loodsen heeft een plekje in mijn hart.’ 

 
Stefanie De Ryck 

 

Over de toekomst  
 
Nieke wil expert worden in communicatie zowel op verbaal als op non-verbaal niveau. ‘Want communicatie 
fungeert ofwel als sleutel ofwel als slot. Niet-verbale communicatie is even belangrijk omdat expressie lui-
der spreekt dan woorden zoals dans en beweging bijvoorbeeld. Graag zou ik taal en beweging integreren in 
de omgang en inburgering van anderstaligen. De meest kwetsbaren in onze samenleving wil ik op mijn ma-
nier hierdoor een hart onder de riem steken.’ 
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BUITEN  BUITEN                                                              DE LOODSEN DE LOODSEN           

 
 
 

Glenn - presentiestudent  
(assistent in de psychologie)  

 
 
In 2009 deed Glenn De Groof, toen leerling middelbare school- stage bij ’t 
Vlot. Nu, zeven jaar later, is hij student ‘assistent in de psychologie’ aan het 
CVO -Centrum voor Volwassenen Onderwijs- in Antwerpen. Sinds begin febru-
ari loopt hij stage bij ’t Vlot om tegen september zijn eindwerk voor bachelor 
te klaren. “Ik wil er mij onderdompelen in de presentie-methodiek en de rol 
opnemen van een presentiewerker om die te vergelijken met de reguliere 
hulpverlening”, licht Glenn zijn stage toe.  
 
’t Vlot hanteert de presentiemethode om zeer ‘laagdrempelig’ te zijn voor 
de ‘gasten’-doelgroep. Voor daklozen, verslaafden,… is de drempel naar de 
reguliere, klassieke therapieën heel hoog. De vraag, die Glenn stelt in zijn 
eindwerk, is of de ‘presentie’ zelf ook al therapeutisch kan zijn. “Ik ga na of 
de werking van ’t Vlot een voorwaarde kan zijn om de doelgroep te laten 
doorstromen naar de reguliere hulpverlening.” 
 
Glenns stage is goed voor 280 uren. Omgerekend is dat 20 à 25 uren geduren-
de vier maanden. Die uren verdeelt hij trouwens over meerdere werkingen. 
Op maandag is hij aanwezig bij Jambo op linkeroever, op dinsdagen en don-

derdagen is hij bij ’t Vlot, maar ook bij het daklozenonthaal de Steenhouwer en De Vaart. “Ik ben actief bij die 
vier werkingen om mijn contact met de doelgroep te verruimen maar ook om na te gaan hoe deze werkingen op 
verschillende manieren de doelgroep benaderen. Welke verbanden zijn er te leggen tussen de verschillende be-
naderingen?” 
 
“De presentiemethode is een manier om aanwezig te zijn bij de gasten”, zegt Glenn. Hij ervaart dat zijn aanwe-
zigheid voor bepaalde mensen een houvast biedt. ‘Gasten  staan vaak geïsoleerd in het leven. Ze ontbreken een 
‘netwerk’. “Je loutere aanwezigheid biedt hen een kans om ‘aansluiting’ te vinden. Algauw proberen ze een ver-
trouwensband te smeden en een netwerk op te bouwen waar ze hun verhaal kwijt kunnen.” Hij merkte echter 
ook dat er elke dag opnieuw wel een verrassing van achter de hoek kan komen. Een gast die hij drie weken bege-
leidde, daagde plots niet meer op…? Maar dan zijn er weer anderen. Of je als presentiewerker altijd iedereen 
bereikt? “Je zal niet altijd iedereen kunnen bereiken. Mensen kunnen een voorkeur hebben voor bepaalde perso-
nen om er een band mee op te bouwen. Een heterogene groep van presentiewerkers kan dit eventueel verhel-
pen. Het opbouwen van een vertrouwensband vergt natuurlijk ook tijd.” 
 
Glenn leerde alvast meer over de verschillende werkingen en methodieken. “Ik reflecteer veel over mijn presen-
tie en de rol die ik aanneem.” Het moeilijkste met de methode vindt hij ‘het behoud van de grens’. Het even-
wicht tussen nabijheid en afstand. “Hoe ver kan je meegaan in het verhaal van de ander en tegelijk voldoende 
afstand bewaren om niet opgeslokt te worden?”  

Luc De Smet 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertussen heeft Glenn zijn stage succesvol afgerond en zal hij zijn ervaringen bundelen in een bache-
lorproef rond presentie. Ook volgend jaar zullen we dus nog van Glenn horen en zal hij met de gasten van 

’t Vlot, Jambo en ‘t Café een nauw contact onderhouden. 
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Met drieën op zoek naar de kracht 
 
Jette Uittenhout, Charlene Teiko Okai en een collega werkstudente gingen bij de Overzet langs, interviewden 
buddies en spraken met de coördinatoren. In het kader van hun Master ‘Sociaal Werk’ bestuderen de studentes 
empowerment methodieken’ voor het vak Handelingsmodellen bij professor Kristel Driessens van het departement 
Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen. 
 
“Hoe hanteren de vrijwilligers, de buddies en de coördinatoren de presentietechniek op de Overzet?” vraagt Jette 
zich af. “Wij onderzoeken op een wetenschappelijke manier hoe het er in de praktijk aan toe gaat op de Overzet 
en wat er precies gebeurt.” Ze vragen de buddies naar hun ervaringen met de presentiemethode. Wat doen ze 
met de vrouwen die ze opvangen? Wat betekent het als ze antwoorden dat ze willen dat ze ‘krachtig’ worden of 
‘in hun eigen kracht staan’? “Wat onderneem je werkelijk? In de Overzet wordt praktische ondersteuning ver-
leend. Het gaat om schenken van vertrouwen, om samen-zijn.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
Buddies begeleiden de vrouwen naar de school om er hun kinderen in te schrijven. Wekelijks lopen buddies langs 
om te zien hoe ze ’t maken. Er is geregeld contact. “Wij registreren en observeren en denken dat de Overzet 
‘empower-end’ werkt en dat de buddies daarbij een belangrijke invloed hebben. Hun presentiebenadering is een 
‘houding’ in een proces.”  
 
De ‘praktijk’ blijkt toch iets anders te zijn dan wat er in de les over ‘empowerment’ wordt gedoceerd, merkt Jet-
te op. Van te voren, toen ze haar studieopdracht kreeg, wist ze niks over de Loodsen. Voor haar was het hele ge-
beuren ‘nieuw’. “Terwijl we de zaken proberen te ordenen, zitten we nu ondertussen zelf ook in dat proces.” 
 
Werken met vrijwilligers 
 
“Met vrijwilligers werken is toch een andere insteek dan met doorsnee professionele hulpverlening. Die bijzonde-
re inzet is een ‘kracht’. Er is ook meer ‘vrijheid’ om een ‘nood’ te zien en die te proberen weg te nemen. Het is 
‘mooi’ om zien hoe ze omgaan met deze kwetsbaarste groep. De mogelijkheid tot vriendschappen scheppen is een 
doel van de Overzet, dat is ons verteld in een kennismakingsgesprek.” Dan heeft de bewoner van de Overzet ie-
mand om mee te praten, om te bellen, om te netwerken. “Vriendschap is wederkerigheid. Dat is anders dan bij 
een doorsnee professionele hulpverlening.” 
 
Eind april dienen de drie studentes een eerste, martelaarsversie van hun werk in. Hun voorlopig besluit? “Eigenlijk 
is presentie een soort van basishouding en een beginpunt voor andere methodieken zoals empowerment. Wanneer 
mensen ontkracht zijn, kun je moeilijk vanuit het krachtenperspectief werken. Dus moeten de vrouwen eerst tot 
rust komen, tot zichzelf komen voordat ze die krachten kunnen inzien.” Ze zijn er nog niet helemaal uit hoe 
zwaar presentie het proces aantrekt. Is het een instrument binnen empowerment of is het een stap in de richting 
van? “Maar dat er iemand voor je is, heeft voor iedereen zijn waarde. In deze bijzonder kwetsbare groep is dat 
zeker het geval.” 
                Stefanie  

Een dag voor druk ontvingen we het positieve bericht dat deze drie dames een bijzon-
der goede paper hebben ingeleverd en hiervoor 16/20 scoorden. Proficiat voor deze 

prestatie en bedankt voor het enthousiasme dames! 
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BUITEN  BUITEN                                                                    DE LOODSEN DE LOODSEN 

 

‘Dankjewel voor de zeer 
leuke en  

interessante stage die ik 
bij jullie heb mogen 

doen. Ik heb er enorm van 
genoten en er zeer veel 

van bijgeleerd.’ 
 

Jitte,  
studente Humane weten-

schappen 

Vier studenten van 
het derde jaar  

Anuncia instituut in 
Wijnegem wilden een 
werk maken en een pre-
sentatie voordragen 

over De Loodsen.  
 

We waren erg onder 
de indruk van de inzet 

en interesse die ze 
toonden tijdens ons 

gesprek. 
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DE LOODSEN DE LOODSEN             WETEN WAARD WETEN WAARD    

Kempense Beauraingbedevaart  

84ste kempense bedevaart naar beauraing in 
het teken van het jubeljaar. 

Op woensdag 6 juli 2016 gaan vele mensen die Maria 
in hun hart dragen op bedevaart naar Onze – Lieve - 
Vrouw van Beauraing, de moeder met het gouden 
hart. Deze 84ste bedevaart vanuit voornamelijk de 
Kempen staat dit jaar in het teken van het Jubeljaar 
van de Barmhartigheid met als thema: “Maria, 
moeder van Barmhartigheid.” 

De deelnameprijs van de bedevaart is voor volwas-
senen €20 en voor jongeren (-18 jaar) €15. Een 
warme maaltijd, indien gewenst, kost €20 per per-
soon. Inschrijven kan bij Herman Augustyns, Gaston 
Burssenslaan 17, 2050 Antwerpen, tel. 03 219 32 29, 
herman.augustyns@scarlet.be en dit tot 26 juni 2016.  

 
Water en wegen in de woestijn 

 
 
 
Bijbelvierdaagse met het Johannesevangelie 
 
Waar : Oasecentrum, H. Placestraat 44, Groot-
Bijgaarden.  
Wanneer: van maandag 8 augustus (10u) tot donder-
dag 11 augustus (16u) 2016. 
Begeleiding: Bijbelcollectief van Christenen voor 
het Socialisme (CvS). 
Prijs: basisprijs € 150 (wordt gemoduleerd volgens 
inkomen). 
Info en inschrijving: (vóór 1 juli 2016): CvS, Belg-
radestraat 80, 2800 Mechelen. 015/41.64.84.  
 

 

 

Pourquoi pas  
waarom niet  

 
 

ANNA3 nodigt u en uw partner uit op de vernissage van de 
tentoonstelling met werk van Herman van Veen  
 
 
De tentoonstelling loopt van 25 juni tot en met 25 september 2016, zaterdag van 14u tot 17u, zondag van 12u 
tot 17u , toegang gratis.  
Herman Van Veen zal zelf 40 tentoongestelde werken veilen in de kerk op 25 september om 15u.  
Recitals met jonge organisten en muzikanten op 31 juli, 21 augustus en 25 september, telkens om 17u, inkom 10 
euro ( 8 euro voor hechte en beste vrienden van ANNA3)  
 
Wanneer : zondag 19 juni om 15u  
Waar: Sint-Anna-ten-Drieênkerk, Hanegraefstraat 1 te 250 Antwerpen  
 

 

‘t Café Zonder Bier  

  

mailto:herman.augustyns@scarlet.be
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D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

JULI  2016 

Hoe bestellen: 
 

Tel.: 03/231 03 39 
Fax: 03/233 47 66 

E-mail: dedrielelien@kerknet.be 
Website: www.de3lelien.be 

Open van maandag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 
2000 Antwerpen 

 
Bijbel in gewone taal  
Kort en krachtig 150 bijbelteksten  
Royal jongbloed        isbn 9789460730290 
 
Deze dwarsligger bevat een selectie van 150 geliefde bijbelteksten uit de Bijbel in 

Gewone Taal, samengesteld door het Nederlands Bijbelgenootschap. Er is ten minste 

één tekst uit ieder bijbelboek opgenomen.  

 

                                12,50 € 

 
Samen door één deur   
Guillaume van der stichelen / lannoo   
                  isbn 9789401434805 
 
Een moderne handleiding voor al wie Europa zijn thuis wil noemen, van vluchtelingen 
tot verwarde Europeanen zelf Nu de westerse seculiere waarden belaagd worden door 
religieuze fanatici en door onze eigen gemakzucht, steekt Guillaume Van der Stighelen 
zijn licht op bij actuele denkers en geestelijke leiders voor de belangrijkste 
reclameopdracht van zijn leven: een eigentijdse aanprijzing van onze verlichte 
waarden. Iedereen wordt gelijk behandeld, iedereen is vrij en iedereen zorgt voor 
elkaar. De bekroonde reclamemaker en columnist keert terug naar zijn roots om vol 
overgave een 'klant' met een ongelukkige merknaam te verdedigen: de seculiere 
samenleving.    
            14,99 € 

 
Uit liefde voor de islam    
Paolo dall’oglio / halewijn / adveniat              isbn 9789085283836 
 
 
In dit boek maakt Paolo Dall'Oglio duidelijk waarom hij in het woestijnklooster van 
Mar Moussa zijn ziel voor de islam opende en waarom we die religie ernstig moeten 
nemen. Hij gaat de grote vragen over de relatie tussen het christendom en de islam 
niet uit de weg, maar in plaats van het wantrouwen voedt hij de hoop. Hij bepleit 
betrokkenheid in plaats van afwijzing. 
 
            14,50 € 

 
Zaden van contemplatie    
Thomas merton / uitgeverij damon   
            isbn 9789460361951 
 
Thomas Merton vond zijn weg naar contemplatie, na een lange zoektocht. Al vroeg 
wees geworden, liet hij zich inspireren door de intellectuele, literaire en geestelijke 
rijkdom van de cultuur en het leven in Europa en de Verenigde Staten. Zoekend naar 
meer diepgang kreeg zijn leven vastere vorm in een traditionele religieuze context, 
uiteindelijk in de trappistenabdij Gethsemani in Kentucky. Daar ontplooide zich zijn 
talent als vertolker en gids van de eigen traditie, als pionier van de dialoog met de 
grote wereldreligies en als kritisch beschouwer van politiek en wereld. Een zoektocht 
naar goddelijke diepte in menselijke vrijheid die zo voor velen vruchtbaar werd. 
            19,90 € 
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D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

JULI  2016 

Hoe bestellen: 
 

Tel.: 03/231 03 39 
Fax: 03/233 47 66 

E-mail: dedrielelien@kerknet.be 
Website: www.de3lelien.be 

Open van maandag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 
2000 Antwerpen 

Katholieke dialoogschool     
Eigentijds tegendraads  
Halewijn / katholiek onderwijs vlaanderen    isbn 9789085283850 
              
 
De laatste decennia is de Vlaamse samenleving stevig veranderd. Het christelijke 
referentiekader is niet langer zomaar vanzelfsprekend. Bovendien is er een groeiende 
religieuze veelheid aanwezig. E+AOk-n van de drie werven van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen omvat dan ook de grondige vernieuwing van het levensbeschouwelijk-
pedagogisch project van het katholiek onderwijs. Het project van de katholieke 
dialoogschool is geen meetlat voor de katholieke identiteit van de school, maar biedt 
een groeikans om vernieuwd te ontdekken hoe de school haar opvoedingsproject 
concreet vorm kan geven, in dialoog met de eigen schooltraditie, en in gesprek met 
alle betrokkenen op school.         
            4,95 € 

 
Tijd  
Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden  
Rüdiger safranski / uitg. atlas contact    isbn 9789045031262 

 
Met onze moderne communicatiemiddelen lijken we de tijd naar onze hand te kunnen 
zetten: we kunnen van elk moment nú maken. Maar daarmee offeren we ook iets op, 
iets wezenlijks: het hóórt tijd te kosten om een ervaring te verwerken en als die tijd 
er niet is, wordt de ervaring steeds minder waard. Rüdiger Safranski houdt in Tijd een 
filosofisch pleidooi voor aandacht en bezinning. Hoewel de tijdbeleving van de religie 
– die tot in de eeuwigheid 
doorgaat – voor veel mensen niet meer is weggelegd, betekent dat niet dat we de tijd 
door onze vingers moeten laten glippen. Virtuoos en met grote kennis van filosofie en 
literatuur laat Rüdiger Safranski zien dat dit klassieke thema met de dag relevanter 
wordt. 
            21,99 € 

 
Leren mediteren      
De stilte opzoeken - met cd 
Edel maex / lannoo                 isbn 9789401435987 
             
   
Hét boek voor iedereen die wil leren mediteren Hoe kun je het beste beginnen met 
meditatie? Mediteren kun je op verschillende manieren. Edel Maex leerde in zijn 
mindfulnesstrainingen de afgelopen twintig jaar vele duizenden mensen mediteren. In 
dit boek vat hij de essentie samen en helpt hij beginners om op een heel 
toegankelijke manier de eerste stappen op het pad van meditatie te zetten.  
 
            

 
Ontvangen om te geven    
De spirituele weg van maria van hout  
Lieve uyttenhove / averbode              isbn 9789031741939 
          
Dit boek werd geschreven op vraag van de zusters van het Convent van Betlehem in 
Duffel.  
Met deze publicatie willen ze hun eerste moeder (overste) Maria van Hout († 1547) bij 
een breder publiek bekendmaken en interesse wekken voor haar spiritualiteit. Het 
boek schetst het leven, de werken en de spiritualiteit van Maria van Hout. Eerst wordt 
haar levensverhaal in een ruimere religieuze en historische context gepresenteerd. 

            22,50 € 


