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OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

ENKEL OP AFSPRAAK 

Oktober 2016 

ver. uitg.: Annemie Luyten, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

tel. 03/234.05.11 – e-mail info@deloodsen.be – website: www.deloodsen.be 

Nr. 209 oktober 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! 

 Ik kan de zwaarte van je schouders laten vallen  
In de voorbije week mochten we het verhaal beluisteren vanuit een recent op-

gestart gezinsvervangend huis voor niet begeleide Afghaanse  jongeren (tussen 

de 11 en 15 jaar). 

Wat opviel was het grote enthousiasme om voor die jongeren een veilige thuis te 

bieden, waarin ze elk op maat tot verdere ontwikkeling kunnen komen , na al 

wat ze in hun jonge leven al meegemaakt hebben. Voor de begeleiders (uit de 

bijzondere jeugdzorg) is  het ook een nieuw gegeven en ze zijn bereid om voort-

durend creatief te zoeken hoe het leven van elke dag best ingevuld wordt. Op 

een bepaald moment stelden ze vast dat er buurtbewoners  negatief reageerden 

op de jongeren omdat ze tegen iedereen goeiedag zegden en glimlachten. Het 

boezemde de mensen angst in omdat ze dat niet verwachtten van donker ge-

kleurde jonge mensen. Eigenlijk moest er duidelijk gemaakt worden dat men dat 

‘bij ons in de stad’ niet doet. . 

 

Hoe is het zover gekomen? Is de terreurdreiging en de dagelijkse stress zo erg 

geworden dat we niemand meer open in de ogen mogen kijken? Het heeft me de 

laatste dagen erg bezig gehouden. Misschien zou onze samenleving er heel an-

ders uitzien indien we wèl meer vriendelijkheid op straat, op de fiets, in bus of 

tram zouden tegenkomen. Eén vriendelijke oogopslag kan voor wie eenzaam is 

even een moment van ‘herkenning’ teweeg brengen.  

Bereid zijn om mensen in de ogen te kijken beïnvloedt ook onze beleidsbeslissin-

gen. Niet het economisch rendement telt voor opvang en gastvrijheid maar men-

selijke inzet van krachten en bekwaamheid.  

Een ‘Goeiedag’ gewenst aan al de studenten van Hogeschool en Universiteit die 

er dezer dagen weer invliegen, we hopen dat ze hun studie als zinvolle tijd er-

varen voor een latere bijdrage aan onze samenleving. 

Een ‘Goeiedag’ voor al degenen die zich blijven inzetten voor een beetje meer 

vrede, ondanks de hopeloze kluwens van verzet die dit verhinderen. 

 

 
Annemie Luyten 

Goeiedag 
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Algemene Vergadering  

 
 
Een hele grote ronde tafel met vrijwilligers en sympa-
thisanten verzamelde weer voor onze Open Algemene 
Vergadering. Iedereen opnieuw geboeid door het ver-
haal van onze verschillende projecten. Het is verras-
send om telkens weer te horen hoeveel boeiende in-
zet er geweest is in de voorbije periode en welke dro-
men er weer zijn voor de toekomst: echte partner-
schappen aangaan met mensen die het veel moeilijker 
hebben en zo tot meer groeikansen komen. 
Ook konden we luisteren naar het verhaal van Thijs, 
die vertelde vanuit Biz ikki een gezinsvervangend huis 
voor vluchtelingenjongeren (Afghanistan) waarin ze 
samen met deze jongeren een warme gastvrijheid wil-
len bieden met professionele krachten, maar ook om-
ringd door heel veel vrijwilligers. 

Harmattan - Nederlandse lessen  

Het project ‘Harmattan’ heeft zijn startschot voor het schooljaar 2016 – 2017 afgevuurd.  
Zowel op de inschrijvingsdag als tijdens de eerste Nederlandse lessen was de opkomst groot 
en enthousiast. Waar we vorig jaar een 120 tal inschrijvingen hadden, waren er deze keer 
ongeveer 200 moedige mensen die zich opgaven om de Nederlandse taal te leren. 
 

Ons vrijwilligersteam van Harmattan is eveneens vergroot. Zo mogen we Magda en Jeannine verwelkomen, twee 
dames die talrijke jaren in het onderwijs hebben gestaan en gemotiveerd zijn om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Wij zijn zeer blij met jullie komst! Daarnaast zijn de alfabetiseringslessen nu ook ‘officieel’ opgenomen in 
ons aanbod.   
 
We doen ons uiterste best om iedereen op maat te ontvangen en in een les te plaatsen, maar jammer genoeg zijn 
alle klassen momenteel volzet. Dat wil zeggen dat personen die zich nu nog willen inschrijven, op een wachtlijst 
komen te staan. Indien er plaatsen vrijkomen, bellen wij de mensen van de wachtlijst op. Op deze manier hopen 
we zo veel mogelijk mensen tegemoet te komen en willen we vooral dat zij – naast het leren van het Nederlands – 
zich welkom voelen bij De Loodsen. Tot hiertoe is ons fantastisch vrijwilligersteam daar ruimschoots in geslaagd. 
Op naar het volgende jaar dus!                                                                                               Nieke van Vracem 

20 september was een feestelijke 
dag voor  ’t Vlot. Na maanden van 
hard werken door Monique en door 
kostbare vrijwilligers, Telebouwor-
de en Buro Aktief ,is de renovatie 
van ‘t Vlot met succes afgerond. Er 
is geschilderd, de vloer in de keu-
ken is vernieuwd en in de huiska-
mer is de vloer helemaal mooi op-

geschuurd. De versleten meubels zijn vervangen door 
nieuwe. De huiskamers zien er opgefrist uit, maar 
behouden hun warme gezelligheid.  

 
Met veel 
enthousias-
me kwamen 
de gasten 
het nieuwe 
Vlot bewon-
deren. Voor 
de gelegen-
heid werd 
een lint ge-
spannen dat 
plechtig 
werd door-

geknipt door een van de gasten die spontaan werd 
benoemd tot burgemeester van de dag. Niek schreef 
een mooie welkomstekst: 
 
Gedaan met wachten op de stoep 
Kom binnen voor een lekkere tas soep 
 
Welkom in ons vernieuwde huis 
Hopelijk voel je je snel weer thuis 
 
Elke dinsdag en donderdag van twee tot vier 
Staat de deur weer open hier 
 
We hopen op een fijn samenzijn 
In vreugde, verdriet en pijn 
 
Van HARTE Welkom! 
 
Het Vlot-team 
 
De huiskamer was snel gevuld, de soep werd ge-
smaakt, het was een gezellige drukte.  
 
                                          Saskia van den Kieboom 

‘t Vlot feestelijk heropend  

Onze vakantie in Buret ligt alweer 
een aantal weken achter ons. 
Maar de positieve energie die we 
daar vonden is nog voelbaar onder 
allen en zorgt dan ook voor een 
nieuwe dynamiek. 

 
Zo hebben 5 dames zich ingeschreven voor de Fiets-
school! Opdat ze zich nadien effectief door de stad 
kunnen bewegen, zijn we op zoek naar 2 Stadsfiet-
sen.  
 
Verder zijn we nog op zoek naar een kinderwagen 
(waar de kleine spruit in kan rechtzitten, eveneens) 
met laadzak/ruimte onderaan.  
 
Wie kan helpen, geef ons een seintje! Bedankt!  

De Overzet   
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Vorming ‘Solidariteit is  

mensenwerk  

Basisvorming voor vrijwilligers  
 

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar.  
 
We vinden het dan ook belangrijk om blijvend ondersteuning te bieden aan zij 
die er dagelijks voor kiezen om te gaan met mensen in nood, vluchtelingen, 
mensen zonder wettig verblijf,  
generatiearmen…. Werk jij mee aan een dergelijk initiatief?  
Vraag je je wel eens af of je wel voldoende aanvoelt wat het is om in nood te  
verkeren en in armoede te leven?  
Dan is deze vorming een kans om ervaringen uit te wisselen, je kijk op armoede 

scherp te stellen, te reflecteren over je eigen houding en inzet en een beter inzicht te ontwikkelen op de sociale 
kaart.  
 
Programma:    11 oktober van 14u en 17u  
 Wat betekent armoede ?  

 De evolutie van armoede - generatiearmen / nieuwe armen  

 De evolutie van de strijd tegen armoede en uitsluiting  
      
     18 oktober van 14u tot 17u  
 Grondhoudingen van de vrijwilliger  

 Zicht op de Sociale kaart voor noodhulp met behulp van ‘Geen Kruimels maar Rechten’  
 
Waar: De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43 te 2000 Antwerpen - 03/234.05.11 
Inschrijving : voor 5 oktober via info@deloodsen.be , vrije bijdrage  

Tochten van Hoop - Nieuwe tochten  

Individueel inschrijven  

Donderdag  
27/10 om 14u 

Eco-tocht van hoop  
 

Maandag  
7/11 om 10u  

Sporen van zingeving op ‘t 
Zuid  

 
De TvH staan open voor al wie interesse heeft in de 
problemen van onze samenleving. Iedere tocht ein-
digt met een getuigenis van een  ervaringsdeskundi-

ge, of een vrijwilliger die aan één van onze pro-
jecten werkt.  

 

Sporen van zingeving op ‘t Zuid  
 
Deze tocht vertrekt aan den Bell (vroeger Alcatel ge-
bouw) waar nu de meeste stadsdiensten van Antwer-
pen gevestigd zijn. Antwerpen telt tientallen verschil-
lende gemeenschappen. Er wordt uitleg gegeven aan 
de moskee en daarna steekt men de Leien over naar 
de synagoge van de Bouwhandelstraat (oudste Ant-
werpse synagoge). Verder loopt men langs het Museum 
van Schone kunsten, waar in de omgeving verschillen-
de merkwaardige beelden of herdenkingsplaatsen en 
ontmoetingsplekken van levensovertuigingen gevestigd 
zijn. Men eindigt in de St. Walburgiskerk, Voksstraat, 
vlak tegenover het vroegere Volkshuis (waar de Stei-
nerschool gevestigd is). In de kerk is er ruimte voor de 
getuigenissen van het interreligieus samenleven.  
Vertrek : Den Bell, Francis Wellesplein 1, Antwerpen  

Eco-tocht van hoop  
 
Deze tocht neemt je in het hartje van Antwerpen 
mee op inspirerende ontdekkingstocht. Boodschap-
pen doen zonder verpakking, tussen de huizen of op 
een pleintje samen met buren een groentetuin aan-
leggen en onderhouden, eerlijke kleren kopen , je 
milieu vriendelijk verplaatsen, ……..  
Je ontdekt het op een wandeling die start op de 
Groenplaat en eindigt in het buurtrestaurant van be-
weging.net, waar je nog wordt getrakteerd op een 
concreet getuigenis.  
Vertrek : Groenplaats, Antwerpen  

Heb je interesse in één van deze tochten, 
schrijf je dan zo vlug mogelijk in -  
tochtenvanhoop@deloodsen.be of bel naar 
03/234.05.11 tussen 9u en 12u30.  
 
Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost  
5 € per persoon 
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Vluchtelingen: kunstwerk in wording 
 
In de tuin van de Sint-Pauluskerk, boven de zerk van de ‘onbekende vluchte-
ling’ (*), kleurt een een beeldenstoet in de zon. Vluchtelingen. Het kunstwerk van 
de Antwerpse Renate Els Aerts (61) is niet ‘af’. Het groeit, leeft en evolueert. 
Daartegenover, op het grasplein, ‘bootvluchtelingen’ op een glazen zee. We spra-
ken de kunstenares over haar ‘werk in wording’. 
 
Een bootje met broze figuurtjes -de hoofden in gebakken klei, geëmailleerd- dob-
bert op het golvende, helderblauwe glas. “De Middellandse Zee waar we zo graag 
op vakantie gaan”, wijst Aerts. Her en der een arm, een onderbeen,… dat uit het 
glas naar boven steekt. Een kinderfiguur, de armen gespreid, het gezicht in het 
zand. “Als kunstenares vertel ik op een ‘zielsmatige’ manier verhalen over wat er 
gebeurt. Dit gebeurt nu!” De kracht van het beeld fascineert haar. Soms tot we-
nens toe. “Beelden ‘oordelen niet’ maar werken soms meer in op je dan moralise-
rende woorden of ‘het vingertje… Je kan alleen maar hopen dat mensen hun hart 
openen.” 
 
 

Vluchtelingen zijn heel divers 
 
Voor haar werk ging Aerts terug in de tijd. Er waren vluchtelin-
gen in de eerste wereldoorlog, de tweede wereldoorlog, uit 
Ruanda, Kosovo,… Syrië vandaag. Vluchtelingen zijn van alle 
tijden, rassen en talen. In de karavaan ook een beeld van Onze-
Lieve-Vrouw met kind. Een verwijzing naar de vlucht naar 
Egypte. Je merkt geen verschil tussen ‘vroegere’ en ‘nieuwe’ 
vluchtelingen. Aerts gebruikt verschillende kleisoorten, lichter 
en donkerder. Je pikt er wel enkele ‘zigeuners’ uit. En drie 
moderne ‘klokkenluiders’ -Edward Snowden, Julian Assange,… 
in deftig pak, bril en das- die op de loop zijn voor hun regering 
nadat ze uit ethische nood hun kennis deelden met de wereld. 
 
Sommige beeldjes ‘lachen’. “Ik wil de ‘mens’ laten zien, niet 
alleen de ‘vluchteling’.” 

Aerts gruwt dan ook bij het lezen van krantenartikels die ‘opgelucht’ vaststellen dat ons land het aantal opvang-
plaatsen vermindert “omdat er minder vluchtelingen tot bij ons geraken. Het is niet dat de oorlog opgelost is. 
Gewoon dat wij er minder last van hebben omdat de mensen nu in Turkije opgehouden worden… Soms gaat de 
berichtgeving hierover naar het perverse toe.” Er vallen bladeren op de stoet die zich voortbeweegt langs de 
muur. 
______________________________________________________________________________________________ 
Voor meer inlichtingen : info@renate-els-aerts.be -  
 
*) ‘De onbekende vluchteling’ is een werk van Hugo Vereeck. Het ligt sinds 2005 in de tuin ter ere van de ‘gesneuvelde 
vluchtelingen’. Sinds januari 2016 staat er ook een kleurrijke container met ‘graffiti’ die ’s nachts oplicht waardoor tus-
sen de betekenisvolle woorden ook figuren zichtbaar worden. Dit werk is een geschenk van de Chileense Victor Ramirez die 
vroeger zelf het regime van Pinochet ontvluchtte en sindsdien in Sp  
 
 
 

De paraplu 
 
Langs de kloostermuur, op een richel van staal en cellenbeton, 
stappen een honderdtal figuurtjes. Richting het zuiden. IJzeren 
spanners en baleinen van paraplus geven hun lijfje structuur en 
zetten het vast in de bodem. Ze zijn gehuld in paraplustof met 
lederen of rubberen accessoires. Kleurig en divers zijn ze wel. 
“Maar vluchtelingen ‘staan’ niet. Ze zijn wanhopig op zoek 
naar nieuw leven en zijn daarbij zeer kwetsbaar. Ingenieurs en 
taalkundigen worden hier graag ontvangen. Zwakken, zieken 
en mensen die uit hun evenwicht zijn, zullen met hun kwetsu-
ren er enkel weer bovenop komen mits langdurige zorg.” Wil-
len we die wel verstrekken? 
 
De ‘paraplu’ hanteert Aerts zowel in de betekenis van 
‘bescherming’ tegen de elementen als in de betekenis van ‘je 
paraplu opsteken’, de verantwoordelijkheid doorschuiven. Na 
elke storm schuimt ze de straten van Antwerpen af naar stuk gerukte en weggegooide paraplus die ze recupe-
reert voor de ribben en de stoffen. Zwart maar ook exotische kleuren en patronen. Die vrolijke kleuren lokken 
bezoekers dichter. “Ik gaf elk figuurtje een naam en daarmee ook een verhaal”, zegt Aerts die ieders verhaal op 
geplastificeerde kaartjes optekende. “Als je dat leest, weet je pas écht wat er aan de hand is.” 
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Als ze onze meisjes maar niet lastig vallen 
 
Aanvankelijk kleide de kunstenares zeer expressieve kopjes. Toen het er een 20-
tal waren, verbond ze er verhalen aan. De ‘kopjes’ werden ‘vluchtelingen’. Beel-
den en verhalen zette ze op haar Facebook-pagina. Er liepen andere verhalen 
binnen. Wie vlucht er? Waar komen ze vandaan? Waarom? Er zijn landen in Afrika 
waar dienstplichtigen eindeloos lang het leger in moeten. Er zijn landen waar 
vrouwenbesnijdenis de regel is. Landen waar oorlogen woeden. “Je gaat alleen 
op de loop als je dat ‘kunt’. Niet als je kreupel bent. Daarom vluchten er zo vele 
jonge mannen, omdat ze in hun kracht zijn.” Aerts ziet parallellen. Toen in de 
eerste wereldoorlog zoveel jonge Vlamingen naar Engeland vluchtten, werden ze 
er scheef bekeken. Het klonk toen ook van: “Als ze onze meisjes maar niet lastig 
vallen.” 
 
De karavaan, op de richel langs de tuinmuur, meet nu zo’n 7 meter. En groeit 
straks naar 9 meter. Straks zullen betonnen soldaten de groep ‘bijeen’ houden. 
Vier links vanachter en tien vooraan. “Aleppo”, zegt Aerts. De krijgers zullen 
naar mekaar kijken. Aerts maakte gebruik van foto’s en ‘kleide’ met veel zin 
voor detail één soldaat. Daarvan liet ze een siliconen mal maken. “Ik maak er 
één. Dé soldaat. Ik giet er dan veertien stuks van. Allemaal dezelfde. 
‘Uniformen’. Pas als je met ze praat, kan je ook de mens achter het uniform 
zien.” Ja, ze sprak met soldaten die hier op ‘terroristenwacht’ staan. “Voor ve-
len van ons zullen ze een afschrikkende werking hebben en dus ‘veiligheid’ betekenen, hoewel ik denk dat inves-
teren in straathoekwerkers zinvoller zou zijn. Maar voor een vluchteling, die weg wou uit oorlogsgebied, zal die 
soldaat veeleer staan voor ‘gevaar’ en ‘angst’.” Daarom, in het hardste beton dat contrasteert met de broze klei 
en paraplu ribben. 

Een mens is als een huis 
 
Aerts is geboren en getogen in Berchem en Antwerpen. “Een boeiende plek. Al die 
kleurtjes.” Zelf liep ze nog school aan de Sint-Jacobsmarkt bij de zusters Aposto-
linnen, het Instituut Onze-Lieve-Vrouw Middelares, waar De Loodsen nu huist. 
Vroeger stond ze in het onderwijs. Eerst in 

een concentratieschool -“Nieuwkomer-jongeren zijn vaak in de volwassen-
heid gedwongen”, ervoer ze daar- en later ook in een Steinerschool. Ze 
werd ernstig ziek. “Toen ik weer een beetje uit mijn zetel kon, legde ik 
mij toe op kunst maken.” Dat doet ze nu al een kwarteeuw in bijberoep. 
 
Ze is sterk bezig met ‘huizen’. “Een huis is als een mens.” Voor de stad 
bouwde ze met nieuwkomers aan een ‘huis van de diversiteit’. Ze bouwde 
‘huiscabines’, weefde muren, naaide lappen aan elkaar, collages,… Je kon 
er naar binnen en in elk huisje gebeurde wel wat. Van alles. ’t Paleis kocht 
ze aan en ze kwamen in ’t Steen te staan. “Al gauw draaide ik dat om tot 
‘Een mens is als een huis’. Mensen bieden beschutting en bescherming van 
een huis.” Samen met anderen bouwde ze torens. Een 12 meter hoge 
‘oogsttoren’ op het de Coninckplein. Daar kwamen foto’s van mensen in te 
hangen. “Ik ging er toen ook portretten schilderen.”  
 
‘Kunst’ is voor haar geen ‘werk’ maar ‘leven’. Met tussen de lijnen kleuren 
heeft ze het moeilijk. “Kunst die helemaal ‘af’ is, mag dan esthetisch mooi 
zijn, maar is niet aan mij besteed. Ik moet er zélf nog iets mee aankun-
nen.” Ze werkt vaak met recuperatiematerialen en verwerkt ook rubber in 
haar werk. Rubberen binnenbanden van fietsen. “Wielen, beweging, op 
weg zijn.” In haar atelier puilen de kasten uit: knopen, kralen, linten, 
loodjes, doeken,… Ze heeft het gevoel dat werken met ‘recup’ haar minder 
angstig maakt. Met dure basismaterialen zou ‘angst’ voor falen het creëren 
in de weg kunnen zitten. “Als ik iets maak dat mislukt, is dat niet zo erg. 
Integendeel, het triggert vaak iets anders waarmee ik wel verder kan.” 
 

Luc De Smet 

 
Bij het vuilnis 
 
De eerste beelden voor het ‘vluchtelingenproject’ kwamen er in oktober 2015. 
In april-mei werd de installatie op de binnenplaats van de AP Hogeschool aan 
Park Spoor Noord tentoongesteld. Tijdens de voorjaarsstormen sneuvelden er 
een stel kleien ‘mannetjes’. Een poetsvrouw veegde de resten bijeen en gooide 
ze argeloos bij het vuilnis. “Dat is wat er nu ook gebeurt met mensen die op de 
vlucht zijn.” In de plaats van de stukgeslagen figuurtjes kwamen er grafzerken. 
Vervolgens was de installatie te zien in het Kalmthoutse arboretum en nu in Sint
-Paulus. Er klimmen voortdurend nieuwe ‘vluchtelingen’ aan boord. De kopjes 
van de nieuwe beelden worden ‘natuurgetrouwer’, met nog meer zin voor de-
tail. “Later hoop ik dat het werk in Brussel of Gent en graag ook in het buiten-
land gezien kan worden. Ik laat me leiden door wat komt.” 
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Villers Gemeenschap 

Spiritualiteitsnamiddag   
Zaterdag 22 oktober van 14u tot 16u  

 
Stilstaan, luisteren naar inleidingen, nadenken en de 
kans nemen om vragen te stellen bij het thema.  

Professor Guido Van Heeswijck zal begeleiden.  
 
Waar: Bij de gemeenschap van Villers in het  
Begijnhof, Rodestraat 39  - zaaltje ‘Melania’  
 
Inschrijven: tot 20 oktober - 03/231 98 45 of  
Gemeenschap.villers@scarlet.be  
6€ te storten op rek.nr. BE32 4098 5766 0102 - Sociaal 
Opleidingscentrum tot Gezinsleven vzw met vermel-
ding - Spiritualiteitsnamiddag 22/10/2016 
 
Iedereen is welkom ! Plaatsen zijn beperkt.  

De Vleugel  

Waar: zaterdagavond om 18.00 uur in de Sint Anna 
kerk, Goedendagstraat 46 te 2140 Borgerhout.  
 
Contactpersoon: Harry Harding - 03 237 77 42 

Datum  Voorganger  Thema  

01/10 Marijke Verrelst  Bijbelse bergervarin-
gen   

08/10 Paul Kevers  

17/10 Bert Lodewijckx  

22/10 Jan De Meulder  Troost en schoonheid   

29/10 Paul Kevers & 
Mieke Van 
Steelandt  

Startmoment Welzijnszorg  

4 oktober 2016 

 
 
 
 
 
De eindejaarscampagne van Welzijnszorg zit in een 
nieuw kleedje. Misschien even wennen voor wie ons 
al langer kent, hopelijk een aangename kennismaking 
voor anderen. Waarom? Omdat ‘Samen Tegen Armoe-
de’ zegt waarvoor we staan en waarvoor we gaan. 
Armoedebestrijding is een zaak van ons allemaal. 
Meer dan 1 op 7 mensen leeft in armoede in ons land. 
Wij vinden dat een schande en onrecht, jij ook? Dan 
is ‘Samen Tegen Armoede’ ook jouw campagne en 
vragen we jouw engagement. 
Samen met jou! 
 
Waar: Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smeken-
straat 61 , 2390 Oostmalle - deelname is gratis  
 

Avond Rouwzorg  

Op Ecotour in Merksem  

Mini-Infobeurs met korte voordracht  
Wat doet een rouwproces met een mens ?  

 
Door Drs. Arthur Polspoel : expert in de rouwzorg, 
auteur en pionier van lotgenotengroepen in Vlaande-
ren en Nederland  
 
Wanneer : zaterdag 22 oktober van 14u tot 17u30 
Voordracht om 15u30 
Waar: Berchemstadionstraat 8, 2600 Berchem   

 
 
 
 

Opendeurdag op 12 oktober  
 
Centrum Kauwenberg vzw stelt zijn werking voor : 
Wie zijn we ? Wat doen we ?  
 
We geven een rondleiding en tonen wat we de  
voorbije twee jaar allemaal gedaan hebben : de be-
wegingsschool, computerklas, oudergroep en kinder-
werking komen uitgebreid aan bod.  
 
Jong en oud kan deelnemen aan verschillende work-
shops.  
 
We sluiten af met een hapje en een drankje !  
 
Waar: Korte Winkelstraat 1, 2000 Antwerpen  
03/232.72.96 of info@kauwenberg.be  
Inschrijven : telefonisch of via mail  

Centrum Kauwenberg  

Wil je wel eens een kijkje nemen achter de scher-
men van een kringwinkel ? De opstart van een buurt-
tuin leren kennen ? Meer weten over de sociale krui-
denier ?  
 
Wanneer : 7 november om 13u30 
Waar : Sociale werkplaats van de Kringwinkel, Deur-
nelaan 52 te 2170 Merksem.  
Inschrijven : via CCvV Antwerpen, 03/287.35.53  
Prijs : 10 euro op rek.nr. BE85403417229106, ver-
melden ANT/C/1778 of online inschrijven  
                   www.attent-bisdomantwerpen.be   
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D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

OKTOBER 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 

 
Moed en mededogen      
Paula d’Hondt - UItg. Vrijdag      isbn 9789460014819 
 
 
Als jong volks meisje had Paula D'hondt al een groot hart voor de medemens en een 
grote afkeer voor discriminatie. Een levenslang engagement in de christendemocratie 
stelde de mens centraal, ook als staatssecretaris van RTT, toen ze 'het contract van de 
eeuw' onderhandelde voor wat vandaag Belgacom is. In de jaren 80 al had ze oog voor 
de vernieuwing van digitale media. Als Koninklijk Commissaris voor Migrantenbeleid 
zocht ze naar oplossingen om migranten goed omkaderd te integreren in onze 
samenleving. Hadden beleidsmakers toen maar naar haar geluisterd ... 
Op haar negentigste blikt Paula D'Hondt terug op een bewogen leven. Ze reflecteert 
over wat macht doet met een mens en hoe zij ermee omging. Ze heeft vragen bij de 
evolutie van het ACW na de Dexia-affaire. Ze kijkt verbaasd naar de ontwikkeling van 
de Vlaamse beweging en roept op tot een menselijk maar kordaat integratiebeleid. 
              
                   17,50 € 

 
De weg van zelfcompassie   
David Dewulf - Lannoo      
           isbn 9789401435970 
              
 
Toegankelijk en praktisch basisboek voor mindfulnesslezers Zelfcompassie ontwikkelen 
kan een groot verschil maken voor wie gelukkig wil leven. Wetenschappelijk 
onderzoek toont hoe zelfcompassie veerkracht, optimisme, doorzettingsvermogen, 
welbevinden en wijsheid verhoogt en samengaat met een betere gezondheid. In dit 
basisboek beschrijft mindfulnessexpert David Dewulf hoe je in acht weken kunt leren 
om vriendelijker te zijn voor jezelf, hoe je positieve emoties zoals moed, liefde, 
vreugde, empathie en vergevingsgezindheid meer ruimte kunt geven en hoe je 
waardegericht kunt leven.  
                 19,99 € 

Tweedehandsboeken verkoop 
bij religieuze boekhandel  

van  
24 t.e.m. 29 oktober 2016 

 
 

30% van de opbrengst gaat 
naar projecten van  

De Loodsen 

Lunchgesprek 11 oktober  
                                       Van 12u tot 13u30 
 
Jonas Slaats vertelt het verhaal van zijn er-
varingen in Soefi's, punkers en poëten. Dit 
boek is een verslag van een reis van een chris-
ten door de wereld van de moslims.  
 
Hij deelt die ervaringen met ons en nadien 
gaan we in gesprek met hem, terwijl we van 
onze zelf meegebrachte lunch genieten. 
Plaats: 3Leliën, Nationalestraat 151, in Ant-
werpen 
 
Deelnameprijs: 8 euro 
 
Inschrijven doe je zo snel mogelijk, via de 
website van ccv.be/antwerpen. 
 
http://www.ccv.be/antwerpen/vorming/
id/13607/?backto=vorming|antwerpen 

http://ccv.be/antwerpen
http://www.ccv.be/antwerpen/vorming/id/13607/?backto=vorming|antwerpen
http://www.ccv.be/antwerpen/vorming/id/13607/?backto=vorming|antwerpen
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De kunst van het loslaten  
Wim Rietkerk - Uitg. Kok  
  
          Isbn 9789043526883 
 
In een nieuwe editie van zijn vele malen herdrukte boek 'De kunst van het loslaten' 
legt Wim Rietkerk uit dat je niet alleen moet leren om los te laten, maar dat er ook 
veel is om vast te houden. In gesprek met oosterse mystici en postmoderne denkers 
geeft Wim Rietkerk aan wat de Bijbel leert over loslaten - een kunst voor westerse 
mensen die van nature graag zelf alles onder controle willen houden. Dit boek is nu 
door de auteur grondig herzien en aangevuld. Naast de kunst van het loslaten heeft 
hij ontdekt dat er ook een kunst van het vasthouden bestaat. Bijzonder actueel in 
deze vluchtige tijd!  
            17,99 € 

 
De race naar het noorden   
Het verhaal van europa en de vluchtelingen  
Carel van schaik, balans   
          Isbn 9789460030772 
 
Europa kraakt in zijn voegen. Na jaren van economische recessie leken de lidstaten 

weer uit de crisis omhoog te krabbelen, maar toen kwamen de vluchtelingen. Met 

honderdduizenden tegelijk; in gammele bootjes, op rubber vlotten, omgebouwde 

vissersscheepjes, per spoor en in vrachtwagens ontvluchtten wanhopige mensen de 

smeulende puinhopen in het Midden-Oosten, Afghanistan en verarmd Europa. 

In De race naar het noorden berichten Nederlandse journalisten vanuit hun zeven 

Europese standplaatsen over de vluchtelingenstroom. Na een barre tocht - waarvoor 

velen alles wat zij bezaten hebben moeten op geven - vormen Italië, Griekenland en 

de Balkanlanden de eerste horde die moet worden genomen, waarna de survivaltocht 

richting de rijke Europese landen begint. 

            17,95 € 

 
Liturgische kalender 2017  
Uitg. licap halewijn   
          Isbn 9789461334 
 
Een onmisbaar instrument voor de dagelijkse eucharistieviering met het 
lezingenrooster, de heilige van de dag, specifieke aanduidingen voor sterke tijden of 
kerkelijke feesten tot en met de liturgische kleur van gewaden.  
 
 
 
 
 
 
            13,20 € 


