
 
 

Afgiftekantoor 2000 Antwerpen 1 - P 008260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER 2018  

Nr. 230 oktober    
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KAPSTOK 

OPENINGSUREN: 

MAANDAG– VRIJDAG 

8.30—12.30 U. 

NAMIDDAG: 

OP AFSPRAAK 

 

 
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 –
Liefdadigheidsstraat  39,  

1210 Brussel  -  
met vermelding  
‘project 8369’. 

 
ALVAST BEDANKT! 

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

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

 
 

     
 
 

Na een lange, warme zomer. 
 

Ik heb de zomer voelen doodgaan 
Het gebeurde lomer dit jaar 
En langzamer 
Dan ik had gedacht 
 
Ik was aan snelle jaargetijden  
Al zo gewend geraakt 
Dat ik geen traagheid had verwacht 
Althans geen aanslepende zomer 
 
Ook niet van de aankomende herfst 
Die liet al langer op zich wachten 
Ik blijf nog even zitten hier aan het raam 
Wachten op de eerste zwerm zwaluwen. 
 
   Geert Lemahieu 

Geloofwaardig 
Regelmatig wordt ons gevraagd om voor een van  de vrouwen, die kans maakt op 
regularisatie een brief op te stellen. We schrijven dan  dat ze fijne mensen zijn, die 
echt hun best doen om hier te integreren , de taal te spreken, hun kinderen naar school 
te sturen, niets op hun kerfstok hebben,. Kortom dat ze  geloofwaardige medemensen 
zijn. Daarna is het bang afwachten of het geloofd wordt, of het voldoende is…  
 
In deze verkiezingsperiode waarin we overstelpt worden door allerlei beloften, maar 
ook door persoonlijke scheldpartijen, kunnen we ons het volgende afvragen. Wat zou 
het betekenen indien wij zelf of al deze kandidaten ook hun geloofwaardigheid zou-
den moeten bewijzen. Er  worden toch zoveel halve waarheden verteld ook in de me-
dia.  Om nog maar niet te spreken van het fake news! 
En wat indien men deze geloofwaardigheid ook zou vragen van onze organisaties en 
verenigingen. 
 
Nu we met de Loodsen ons vijfentwintig jarig bestaan ‘vieren’ moeten we ons ook die 
vraag stellen. En indien we ons in de lijn van het evangelie plaatsen, waarin herhaal-
delijk de vraag klinkt: wat moeten we doen? en Niet alleen de woorden zijn belang-
rijk, ook de daden, en het lezen van de tekens van de tijd, de zaligsprekingen enz. 
wordt de vraag naar de geloofwaardigheid nog prangender. 
 
Binnenkort (12 oktober) kunnen we reeds genieten van het toneelstuk’ Wat is solida-
riteit?’ (zie verder), waar we velen onder jullie hopen te ontmoeten ( 90 plaatsen). In 
onze volgende Kapstokken willen we , naast onze eigen werking mensen aan het 
woord laten, die iets van de zaligsprekingen trachten te realiseren, deze keer te begin-
nen met de gevangenen.  
 
We nodigen jullie uit om samen met ons  te zoeken hoe we geloofwaardig kunnen zijn 
en blijven  in 2018 en de volgende jaren als Loodsen: de vinger aan de pols houdend 
met een voorkeur voor wie uit de boot valt , samen met veel vrijwilligers, creatief een 
weg zoekend doorheen de vele noden.  Maar zeker ook genietend van de eenvoudige 
vriendschap, die dan groeit! 

Annemie Luyten 



 
 

DE LOODSEN      PROJECTEN 

HarmatanHarmatan  

 
Aandachtig waar-
nemen is een be-
langrijk aspect van 
de Presentie.  
Aan de hand van de 
mooie film, die Mo-
hanad maakte ( Hap-
py together) waarin 
drie oudere mensen 

onverwacht in contact komen met een vluchteling groeit moei-
zaam een relatie.  
Over het aangaan van zulke relaties en de manier waarop wij 

Na een jarenlange aanwezigheid in de Kerkstraat, wat een 
fijne locatie was, maar waar alles een beetje uit zijn voege 
barstte, werd er een nieuwe thuis gevonden aan de andere 
kant van Borgerhout, dicht bij de pleintjes. 

Gedurende maanden werd er gepoetst, geschilderd, ingericht 
met vele vrouwen- en ook enkele handige mannenhanden.. 
De vele activiteiten, die het Vrouwenhuis inricht op een heel 
gezellige manier kunnen doorgaan. In het begin was het een 
beetje zoeken om de weg te vinden, maar nu loopt iedereen er 
recht naar toe. 
Nederlands leren, kinderactiviteiten, uitwisselingsgroepen 
over opvoeding, koken, gewoon ontmoeting en onthaal, alles 
is er aanwezig. Adres:  Kwekerijstraat  98 2140 Borgerhout. 
Proficiat! 

 

Feestelijke opening Feestelijke opening   
van het nieuwe vrouwenhuis (PSCvan het nieuwe vrouwenhuis (PSC--ACM)ACM)  

PresentiedagPresentiedag 

110 gemotiveerde ( dat geloven we toch) cursisten schreven 
zich in om twee keer in de week les te volgen om onze Ne-
derlandse taal onder de knie te krijgen. Het is een heel huza-
renstukje voor onze vrijwilligers om met zo’n volle klas 
weer creatief op weg te gaan. De eerste week verliep alvast 
heel succesvol, hier en daar nog wat verschuiven, een nieuw 
geschilderd bord, gekleurde kaften en aanwezigheids-
kaartjes...iedereen heeft er zin in! 
 

 
 
 
 
 

Het is steeds een enor-
me ervaring van gast-
vrije aanwezigheid om 
die leergierige en en-
thousiaste gezichten te 
zien, ieder met een 
eigen accent en kleur. 

dit in ons werk proberen te doen, hebben we lang kunnen 
uitwisselen. We hadden het ook over de verharding in onze 
samenleving en de moeilijkheid die we soms ervaren om 
tegen die stroming in, toch te blijven kiezen voor de aan-
dachtige aanwezigheid bij wie uitgesloten wordt. 
Degenen die erbij waren vertelden ook over de dankbaar-
heid die ze ervaarden omdat ze de Presentie hadden leren 
kennen. Anders hadden ze dit soort inzet misschien niet 
blijven doen. 
Was dit de laatste keer? Toch maar niet misschien. Je hoort 
er nog wel van!                                        (Ina-Annemie) 



 
 

25 JAAR DE LOODSEN 

   12 OKTOBER 

 
FEEST MEE IN ARENBERG - 12 oktober 
   Slechts 90 kaarten voorradig 
 
 
Als jij het woord solidariteit hoort, wat roept dat in je op? En als iemand je 
zou vragen 'wat is solidariteit vandaag?', wat zou je daarop antwoorden? 
Heeft het woord vandaag nog betekenis? Moeten we het weggooien?  
Vervangen door een ander begrip? Anders invullen? 
Waar zie jij vandaag echte solidariteit – of het nieuwe begrip – in actie? 
 
Dat is de zoektocht die we samen met jou willen doen in deze voorstelling van MAELSTROM. 
Publiek, bevragen en met de antwoorden een voorstelling maken. 
De voorstelling wordt een theatraal reisverslag van een zoektocht naar de kern van solidari-
teit. Een driedimensionale longread, waar je middenin zit. 
 

 

Deze voorstelling wordt  
aangeboden in het kader  
van 25 jaar Loodsen.  
Alle vrijwilligers en sympathisan-
ten zijn uitgenodigd. 
 

 
 
 
 

 
 
 
De inhoud: het zoeken naar de betekenis van 
echte solidariteit past immers perfect  
in onze missie. 
 

 
 
De kleine zaal van de Arenberg is op vrijdag 12 oktober voor ons gereserveerd. 
 
De voorstelling begint om 20.15u. 
Kaarten kunnen vanaf nu op de Loodsen be-
steld worden aan 11 euro.  
 
 
 
Bedrag met vermelding van hoeveelheid en naam 
op rekeningnummer: BE33 0012 7977 4146  
De Loodsen. (omniostatuut: 3 euro) 
 
De kaarten zullen aan de ingang ter beschikking 
liggen. Een versnapering en drank wordt aangebo-
den. 
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IK WAS GEVANGEN  

 
In de Commissie Attent was Leo De Weerdt (SJ) hoofdaalmoezenier  van de ge-
vangenissen te gast: 
 
Leo woont nu in Mechelen en is aalmoezenier in de gevangenis van St.-Gilis (Brussel)  Hij neemt ons 
mee in een aantal bedenkingen vanuit zijn werk. Hij is nu 6 jaar hoofdaalmoezenier: tussenpersoon 
voor justitie en de verschillende bisdommen. Hij fungeert als tussenpersoon en ook om de mensen sa-
men te brengen en op te volgen, om de vorming en sensibilisering van de collega’ te behartigen. 
 
10.000 gevangenen.  
Het was de doelstelling van de Minister en het is ook een symbolisch getal. Overbevolking is een blok 
aan het been. Er lijkt daarnaast een einde gekomen aan de mensonwaardige omstandigheden na de 
staking van deze zomer: 22 dagen lang! Maar absoluut geen reden om te juichen! 
Het onbehagen blijft in de muren hangen, een hele moedeloze en negatieve sfeer onder het perso-
neel, ook te merken bij de aalmoezeniers. Tijdens de voorbije staking die samenviel met de hittegolf 
was het een dagelijkse strijd om in de gevangenis binnen te geraken en te luisteren naar de mensen. 
Leo deelde in Brussel mee het eten uit in de gevangenis. Het personeel weigerde de verse producten, 
die normaal door de gedetineerden gekocht kunnen worden, in de kantine uit te delen. Werkwilligen 
namen dit over want de gevangen hadden er voor betaald. De meeste gevangenen  hebben het financi-
eel al niet te breed. Vele lange dagen dus met een totaal gebrek aan humaniteit in die periode. 
Leo maakt o.a. gebruik van facebook om regelmatig een aantal standpunten te verduidelijken of be-
denkingen mee te delen. Bij de volgers zitten ook veel cipiers of mensen uit de administratie. Soms 
fungeert het een beetje als uitlaatklep of als kanaal om naar hen toe te sensibiliseren. Ze reageren 
soms en zo ontstaat er een dialoog. 
 
Voorbeeld op 25 juni: “Het was vandaag een zware dag in 
de gevangenis. Ik schaamde mij over het aftellen van de 
werktijd. Af en toe een hard gebeuk op de celdeur… Ik 
blijf uit fatsoen, hoewel ik de gedetineerden niet kan be-
zoeken…” De mensen konden we op cel niet zien. 
Op 28 juni: “ik tracht eerder een bemiddelende en ver-
zoenende positie in te nemen  hoewel ik er weinig mee 
opschiet.” Mentaal woog dat heel zwaar door. Terwijl 
Vlaanderen zich koesterde in de zon was er een dramati-
sche toestand in de gevangenissen en er werd bijna niets 
over bericht.  
Het gesprek met de minister verliep constructief.  
Een minimum basisvoorziening voor de gevangenen garanderen blijft een moeilijk gegeven.    
Het voorstel wordt voorgelegd aan de vakbonden. 
 
De onverschilligheid van de samenleving heeft de aalmoezeniers sterk getroffen. Het was een mens-
onwaardige situatie die 22 dagen duurde. Wel verontwaardiging bij het gerecht. Hoe vaak werd de Bel-
gische overheid door de Raad van Europa op de vingers getikt?  
Het is verwonderlijk dat er niet meer onrusten waren onder de gedetineerden. We hebben eigenlijk 
heel brave gevangen maar de sociale onrust blijft wel hangen. 
De minimale dienstverlening wordt niet goed onthaald door de vakbonden, terwijl het eigenlijk toch 
normaal is. De minister houdt voet bij stuk en wil het hele personeelsbeleid aanpakken. Hij stelt een 
opsplitsing voor van de opdracht van de cipier naar Nederlands model: iemand die instaat voor veilig-
heid en iemand die instaat voor bejegening. Maar ook dit wordt niet gunstig onthaald binnen de vak-
bonden. Dit zal natuurlijk ook financieel zijn weerslag krijgen. De minister heeft de intentie om diege-
ne die kiest voor bejegening meer te verlonen. 
 
Een aantal andere problemen: 
Veel te lange voorhechtenis en het niet opvolgen van veel gedetineerden van vreemde origine die geen 
goede rechtsbijstand krijgen (mensen zonder papieren- transmigranten -anderstaligen) De pro-deo ad-
vocaten komen vaak niet opdagen maar worden wel vergoed. Dit neigt naar klassenjustitie: vreemden 
en armen krijgen niet de rechtsbijstand die ze nodig hebben. De aalmoezeniers proberen tussen-
persoon te zijn (advocaten), maar het lukt niet altijd. 
 
De samenleving is heel hard voor het gevangeniswezen. 
Dit zegt iets over onze rechtsstaat op zich. In 2005 werd er een de basiswetgeving goed gekeurd: de 
interne rechtspositie van de gedetineerde. De strafuitvoering moet gebeuren in psycho-sociale en fy-
sieke omstandigheden die het zelfbehoud mogelijk maken en inspelen op hun sociale verantwoorde-
lijkheid en hun integriteit. Dit was aanvankelijk een heel goede situatie; er werden cursussen in de 
gevangenis georganiseerd, NGO’s kwamen vorming geven, er kwam veel aandacht om de gevangene 
voor te bereiden op zijn vrijlating.  
 



 
 

   EN JIJ HEBT MIJ BEZOCHT 

We zien de laatste jaren dat dit allemaal teruggeschroefd is: minder personeel, dus minder 
‘bewegingen’ in de gevangenis, vorming valt weg, bijna geen cursussen meer… 

 
 Personeelsverzuim: er is veel personeel dat niet komt 
werken. Men vlucht in allerlei vormen van mogelijk ver-
lof. Daardoor weinig activiteiten, weinig vorming, weinig 
arbeid,… Met de jaren is dit achteruit gegaan. De basis-
wet voorzag dat de Vlaamse gemeenschap opleiding zou 
komen geven en helpen naar de vrijlating toe. Prachtig in 
de eerste jaren, maar nadien afgebouwd. De lessen kon-
den niet doorgaan bij gebrek aan genoeg aanwezig perso-
neel. Na een aantal keren haken de organisaties af. Ge-
detineerden zitten bijna 24u op 24u op cel. Weinig zinvol-
le activiteiten. Dat zijn de armen van onze samenleving 
van vandaag, een doelgroep die stevig begeleid moet 
worden. Wie komt uit een sociaal zwakker milieu, blijft 
zitten terwijl een andere sociale klasse, door goede on-
dersteuning, gemakkelijker uit het gevangenissysteem 

geraakt. De Basiswet werd een processie van Echternach: nog niet alle artikels zijn uitgevoerd.  
Preventie en veiligheid werden wel aangepakt, niet het welzijn van de gedetineerden. 
 
Ook in kerkelijke middens ondervinden wij weinig ondersteuning. Het ligt delicaat. Het is nochtans 
evangelisch om de gevangenen te bezoeken. De gevangene die zijn lijden en pijn uitspreekt is te her-
kennen in het leed van Jezus. Het is een stem die niet gehoord wordt. Jezus neemt het terecht op 
voor de gevangen. Hij herkent zich in de stem van de zwakken en machtelozen omdat ook zijn stem 
niet gehoord wordt. Diezelfde verlatenheid die Hij ook in zijn eigen leven herkend heeft. Dat ervaart 
een gedetineerde ook. 
 
Goede nieuws 
Aalmoezeniers willen aanwezig zijn en humaniteit brengen binnen de gevangenis. Zeer waardevol 
werk. De contacten met de bisdommen zijn goed. Men hoort de verzuchtingen wel, maar de kerk in 
België is wat ze is. De mogelijkheden van de aalmoezeniers: goede contacten kunnen opbouwen 
(lobbyen) met de minister van justitie. Hij heeft duidelijk geluisterd naar de verzuchtingen; Er was 
dialoog en een openheid naar de aalmoezeniersdienst. De minister is voorstander om de vertegenwoor-
digers van de religies een werkstatuut te geven. Dat geeft binnen het personeelsbestand een erken-
ning. Nu kunnen ze hun stem niet echt laten klinken. 
 
Het project: tralies uit de weg in de verschillende bisdommen is een heel fijne ervaring. Mensen van-
uit de parochies gaan 8 avonden lang in gesprek met mensen van binnen de gevangenis rond bepaalde 
thema’s. Een zinvol initiatief, een ontmoeting tussen mensen binnen en buiten de gevangenis. Mensen 
van buiten kunnen een andere boodschap brengen. 
 
Sinds 2015 wordt meer aandacht geschonken aan sensibilisering: belangrijker dan om het systeem 
te veranderen. Meer richten naar de gemeenschap toe. Zo kwam er het Centrum voor religie, ethiek 
en detentie. Twee gevangenisaalmoezeniers die een onderzoeksproject gestart zijn aan de KULeuven 
van de faculteit criminologie en religiewetenschappen. Ze voeren onderzoek naar de rol van levensbe-
schouwing in de context van detentie. Het is ook een gelegenheid om artikels te publiceren. Er is on-
dertussen een boek uitgegeven in 2017. Een wetenschappelijke benadering van de detentie. De samen-
werking met criminologie helpt om meer stem te krijgen binnen justitie. Ook binnen de vorming van 
cipiers werden de aalmoezeniers uitgenodigd om over hun werk te praten en over het belang van reli-
gie binnen detentie. 
Ook het werken op de media blijft belangrijk. 
 
Interlevensbeschouwelijke raad: verschillende denominaties zitten samen om pijnpunten aan te 
kaarten naar justitie toe. Erg belangrijk om dit interreligieus te doen, alhoewel soms moeizaam. 
  
Aanbod binnen de universiteit van Leuven rond “service learning”: combinatie waar studenten een 
parcours kunnen volgen (cursus). De thematiek is vaak gelinkt met een maatschappelijke problema-
tiek. De bedoeling is om er theoretisch inzicht over te krijgen maar ook samen te zitten met de men-
sen waarover het gaat. Op dit moment aanvaard als een project rond de problematiek van detentie.  
Een pakket van 12 lessen werd uitgewerkt. Er loopt nu een project in Leuven Centraal met 12 gedeti-
neerden en 12 studenten. Ze krijgen daar studiepunten voor. De twee groepen komen samen en stude-
ren samen rond de thematiek van detentie. De cursus heet:  ‘Gevangenisstraf als doorleefde realiteit’. 
Vorig jaar de eerste keer doorgegaan. 

Annemie Luyten 



 
 

GEVANGEN EN JIJ HEBT MIJ BEZOCHT 

‘Ebola heeft Butembo en Beni bereikt.  
Er vallen dodelijke slachtoffers.’  

Dat was een kop vandaag in het ochtendjournaal. 
Ik vraag me af hoe het nieuws binnenkomt in de 
gevangenissen van Butembo en Beni (Noord-Kivu, 
RDC) waar ik in 2005 een maand vrijwillig achter 
tralies zat. Het werd het begin van onze vzw Wit-
hout Walls. 

 
Waar is Without Walls 
vandaag zoal mee bezig? 
 
De zomer mag droog ge-
weest zijn, voor ons niet 
onvruchtbaar. Agnes ging 
voor de zoveelste keer ter 
dood veroordeelden be-
zoeken en nabij zijn in 
Texas. Hier kregen we o.a. 
bezoek van vier Braziliaan-

se vrouwen die een project met kinderen uit de 
favella’s kwamen voorstellen. Sommige ouders 
zitten in de gevangenis. Nu Without Walls ook 
vanuit Westmalle opereert, hielden we daar wa-
rempel een Braziliaans feestje. Bijna honderd 
mensen kwamen luisteren naar het verhaal van 
Madalena, Denise, zuster Edit en zuster Celoir, 
stembuizen van de armen. En weet je wat extra 
mooi was? Onder de vele vrijwilligers die caipirin-
ha serveerden en sambamuziek draaiden waren 
verschillende ex-gevangenen, slachtoffers en hun 
families. Of hoe feesten en solidariteit ook herstel 
in de hand werken! 
 
Door de vele activiteiten (zoals workshops met 
daders en slachtoffers) in de Kempen is onze per-
manentie op het kantoortje in De Loodsen geredu-
ceerd. Maar we blijven het als dankbare uitvals-
basis betrekken.  
 
Naar aanleiding van de In-
ternationale Dag tegen de 
Doodstraf, organiseert Wit-
hout Walls op 10 oktober in 
samenwerking met het Vre-
descentrum een benefiet-
voorstelling van de succes-
volle theatermonoloog. 
 
Elena Peeters schreef een 
jaar lang brieven met drie 
Amerikaanse gevangenen. 
Twee terdoodveroordeelden 
en één levenslang gestrafte. 
Uiteindelijk bezocht ze haar correspondenten in 
hun zwaarbewaakte gevangenissen. Drie weken 
lang reisde ze door de VS en verbleef zoveel mo-
gelijk bij Amerikanen thuis. Elena wilde weten 
hoe de doorsnee Amerikaan staat tegenover dood-
straf.   
Datum : Woensdag 10 oktober 2018  
Deuren: 19h - Aanvang 20h – Receptie 21.30h – Einde 23h 
Plaats :  Bernarduscentrum,  Lombardenvest 23, 2000 Antw. 
Reserveren : 03 292 36 51 of info@vredescentrum.be 
BELANGRIJK : Reageer vlug; slechts 90 plaatsen beschikbaar. 
Prijs :  12 €  ter plaatse te betalen 

En dan is er onze campagne: ‘De Pot Op’.  
 
Vanuit de Congolese prisons borrelt constant de 
vraag op voor water en wc’s. De verhalen blijven 
legio: 56 gevangenen die één doormidden gesne-
den bidon gebruiken om hun behoefte op te doen, 
vrouwen die stukken uit hun schuimmatrasje trek-
ken bij gebrek aan maandverband, jonge gevange-
nen die er hun billen mee vegen, in het zog van 
stevig gewapende bewakers 2 km lopen tot bij een 
waterput om medegevangenen te voorzien van 
twee bekers water per dag,…  
 
We hopen de gevangenissen van Beni, Butembo, 
Kananga,... van eenvoudige maar degelijke en hy-
giënisch verantwoorde toiletten te voorzien. Daar-
voor gaan we geld inzamelen. Hoe? Door een mas-
sale verkoop van toiletpapier op gang te brengen. 
We nodigen jullie dan ook uit aan de actie deel te 
nemen door toiletpapier te kopen.  
Komt alvast even luisteren op de: 
 
Kick-off van actie ‘De Pot Op’ 
Vrijdag 19 oktober as. om 20h 
Zaaltje  Sint-Paulus                                                                                                                                        
Sint  Pauluslaan  2                                                                                                                                                 
2390    Westmalle 
 
Ga met plezier met je billen bloot. Een grote behoefte voor 
een nog grotere behoefte.  

Jan De Cock 
Coördinator Without Walls 

‘Oude’ gevangenis van Beni – Bidons voor water en voor kleine en grote boodschap 

De directeur van de gevangenis, Ange Masimengo, Jan De Cock, Charles 
Pataya (lokale partner) 

mailto:info@vredescentrum.be


 
 

DE LOODSEN ROEPEN OP 

De Grote Omarming 
zondag 7 oktober 2018 

Eén week voor de verkiezingen zeggen we met 
12.000 Antwerpenaren aan elkaar, aan de stad, 
aan de politiek en aan onze volgende beleidsma-
kers: Wij zijn PRO een menselijke, gezonde, 
gastvrije stad. 
 
Wij zien Antwerpen graag, en iedereen die hier 
woont: klein en groot, rechts en links, met en 
zonder papieren. Voor de toekomst is iedereen 
een schakel. 
 
Met De Loodsen roepen we op om met zo-
veel mogelijk mensen aan te sluiten bij het 
Gastvrije punt. Dat bevindt zich bij de Ka-
rel De Grote Hogeschool op ‘t Zuid. 
 
Vanaf 14u. zijn de deuren open en klinkt 
er muziek, zijn er een aantal diverse acti-
viteiten en tegen 15.30u. wordt de ketting 
van de Grote omarming opgesteld. 
 
Concrete informatie op http://ww.planvoora.be 

Bijna 1 op 5 van de Antwerpenaren leeft in armoede. De 
armoedecijfers in Antwerpen spreken voor zich. Er is 
werk aan de winkel.  
Antwerps Platform van Sociale Middenveld Organisa-
ties (APSMO) schreef een visietekst over het sociaal 
beleid in Antwerpen. Deze visietekst is een uitnodiging 
aan Antwerpse beleidsmakers om samen armoede en 
uitsluiting in Antwerpen aan te pakken. Goed lokaal 
beleid vertrekt vanuit een grondrechtenbenadering. 
Vanuit die vaststelling worden tien voorstellen naar 
voor geschoven. 

Garandeer grondrechten voor iedere inwoner  
Maak beslissingen samen 
Werk aan verbinding tussen alle Antwerpenaren 
Maak zorg, hulp- en dienstverlening en toegankelijk 
Erken en investeer in een sterk middenveld 
Vermaatschappelijking, vanuit complementariteit 
Diversiteit als kans 
Bied experimenteerruimte  
Evalueer het sociaal middenveld, correct en op maat 
Creëer een stad waarin iedereen zich veilig voelt 

De Loodsen is medeondertekenaar van deze tekst. 
We brengen graag volgend initiatief onder de aandacht: 
Op 25 september treden Nahima Lanjri (CD&V), Ikra-
me Kastit (Groen), Fons Duchateau (N-VA), Axel Polis 
(Open VLD), Lise Vandecasteele (PVDA) en Tom 
Meeuws (Sp.a) over over het sociaal beleid in de stad in 
debat. 
Wanneer? Dinsdag 25 september tussen 16u en 18u 
Waar? KDG Hogeschool Brusselstraat 23, 2018 Ant-
werpen 

Antwerpen kleurt sociaal 2.0 
Een visie op sociaal beleid in Antwerpen 

Dinsdag 2 oktober vanaf 18.30u.Dinsdag 2 oktober vanaf 18.30u.  
Prov. Vormingscentr. OostmalleProv. Vormingscentr. Oostmalle  

1 op 5 loopt school in de buitenbaan 
 
Armoede is een complex verhaal. Het kan ons 
allemaal overkomen. 
Samen Tegen Armoede maakt werk van 
structurele armoedebestrijding in eigen land. 
We doorprikken vooroordelen, activeren en on-
dersteunen ruim 100 lokale projecten.  
 
Graag inschrijven vooraf: www.samentegenarmoede.be 

 
Elke eerste zaterdag van de maand: themaviering 
Elke derde zaterdag van de maand: bijeenkomst 
(meditatie, liedavond, Bijbels leerhuis,...) 
 Telkens om 18 uur in de St. Annakerk –  
 Goedendagstraat 46 – Borgerhout.  
 Op het programma: 
 
6 oktober: Viering: Net als wij, maar anders –  
 onze moslimbroeders en – zussen 
 
20 oktober: Zingen is jezelf uitlaten – liedavond 
 

 
De vleugel    



 
 

HET WETEN WAARD 

De zaligsprekingen zijn de leidraad voor de vijfde 
editie van de Trefdag van Attent. Ze wakkeren onze 
inzet voor diaconie en solidariteit aan. Ze helpen 
ons scherper zien hoe we in de samenleving vandaag 
profetisch kerk kunnen zijn.  
 
9.00 uur: Onthaal met koffie/thee  
9.30 uur: Start met een lied Warm welkom  
9.45 - 10.45 uur Diversiteit en dialoog   
 Greet Heylen is coördinator bij Circles - 
 Prof. Dr. Stijn Oosterlynck (Universiteit Ant
 werpen)  
11.20-12.20 uur Uitsluiting tegengaan  
 Gie Goris, hoofdredacteur van MO*  
 Niek Everts is pastor van ’t Vlot in Antwerpen. 
12.25 uur: Broodjeslunch - Schrijfmuur  
13.30 uur: Gesprekstafels en slotbeschouwingen 
 door onze bisschop Johan Bonny  
14.50 uur: Slotlied Welk werkpunt krijgt jouw stem?  
15.00- 15.30 uur: Netwerkmoment bij een drankje. 
Kleine attentie bij het naar huis gaan.  
 
Deelnameprijs: 14 euro. Overmaken op rek.nr. IBAN 
BE26 4097 5231 1129 BIC: KREDBEBB van vzw Bisdom 
Antwerpen, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen. Ver-
meld: “Trefdag 2018” - en uw naam.  
Strook verzenden : Attent, Groenenborgerlaan 
149—Blok O, 2020 Antwerpen. Of mail uw gegevens: 
attent@bisdomantwerpen.be. Online inschrijven: 
www.attent-bisdomantwerpen.be  
  

 

 

BEGEESTERENDE BAROKBEGEESTERENDE BAROK  

23 oktober 18.30u.:  dr. Wim Nys23 oktober 18.30u.:  dr. Wim Nys  

“De St“De St--Pauluskerk en haar barokke Pauluskerk en haar barokke 
zilverwerk”zilverwerk”  

Dr. Wim Nys, hoofd collectie en on-
derzoek DIVA 
 
Het 17de-eeuwse zilverwerk van de Sint-
Pauluskerk is een kleine maar fijne collectie. 
Deze te ontdekken parels worden uit de doeken 
gedaan door dr. Wim Nys., hoofd collectie en 
onderzoek museum DIVA, het nieuwe diamant-
museum met een hart voor zilver. 
 
Ingang: St.-Paulusstaat 22. Welkom vanaf 17.00u 
10 Euro (2 broodjes en drank inbegrepen) 
Inschrijven: sintpaulusvrienden@proximus.be 

PastoriegesprekkenPastoriegesprekken  

dinsdag 23 oktober 20u 
Els Flour 
‘Vrouwen en 
mannen ten oor-
log.  
Gender@War’ 
 
De herdenkingen n.a.v. 
100 jaar Eerste We-
reldoorlog lopen stil-
aan op de laatste be-
nen. Voor onderzoe-
kers en musea waren 
deze herinneringsjaren 
een stimulans om die-
per in te zoomen op 
verschillende aspecten 
van deze totale oorlog. 

Eén van de onderwerpen die onder de loep ge-
nomen werd, is gender. Gender verwijst naar 
de sociale ideeën, verwachtingen en normen 
rond mannelijkheid en vrouwelijkheid: ‘wat be-
tekent het om man of vrouw te zijn?’ WOI is 
een zeer interessante context om naar de ver-
scheidenheid aan posities die vrouwen en man-
nen op de verschillende fronten innamen te kij-
ken. Het spanningsveld tussen oude en nieuwe 
ideaalbeelden werd uitvergroot. Welke 
(nieuwe) rollen namen mannen en vrouwen op 
en wat was het maatschappelijke effect tijdens 
de onmiddellijke naoorlogse periode: hoe ver-
liep het broze herstelproces in gezinnen en de 
hele samenleving? Wat waren evoluties op de 
arbeidsmarkt? Leidde het tot nieuwe politieke 
rechten en welke plaats kregen die vrouwen en 
mannen in de herinnering aan de oorlog? Alle-
maal vragen waarop Els Flour, archivaris van 
het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrou-
wengeschiedenis (AVG) te Brussel, ons zal ant-
woorden. Aan de hand van de bevindingen van 
verschillende onderzoekers en documenten uit 
het rijke archief heeft ze een boeiende presen-
tatie voor ons.  
Wees welkom! Inschrijven kan via https://
goo.gl/forms/Go0FyEObAPhauIaY2 .  

“Blijf dicht bij mij,  

Trefdag Attent  
16 november 2018  

Orbit  Jaarkalender 2019Orbit  Jaarkalender 2019  

https://goo.gl/forms/Go0FyEObAPhauIaY2
https://goo.gl/forms/Go0FyEObAPhauIaY2
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In de leer bij de monnik      ISBN 9789400407855  
Erik Galle - uitg. Halewijn   
 
De monastieke wijsheid blijkt niet alleen talloze eeuwen te hebben overleefd, 
maar ook te midden van een geseculariseerde wereld uitermate waardevol te 
zijn. Dit boek toetst onze manier van leven aan die wijsheid.  
Door concrete situaties te spiegelen aan de wijze waarop monniken leven, leren 
we het monastieke leven op een andere manier kennen.  
Telkens weer zoekt de monnik naar een goed evenwicht en de juiste afstand ten 
opzichte van wat er gebeurt. Deze zoektocht naar de binnenkant van de 
werkelijkheid biedt een ideaal tegengewicht tegen de snelheid, het lawaai en 
de prestatiedrang die onze cultuur kenmerken. 
 
 

25,50 €      

 

De islam in 51 vragen en antwoorden   ISBN 9789463103725  
Walter Damen -  Polis 
 
Tijdens het deradicaliseringsprogramma Deradiant werden Walter Damen, 
Brahim Laytouss, Marc Cools, Sandra Dewandeleer en Emmy Burm 
geconfronteerd met heel wat vragen. Samen namen ze het initiatief om 51 
vragen te bundelen die bij vele moslimjongeren leven. Ze zijn Europeaan, Belg 
en moslim, en proberen die onderdelen van hun identiteit met elkaar in 
verbinding te brengen. De antwoorden kunnen de jongeren helpen om hun 
geloof te beleven als burgers van een seculiere maatschappij, ver van het 
extremisme dat de samenleving probeert te ontwrichten. De islam in 51 vragen 
en antwoorden wordt ingeleid door Marc Cools, professor criminologie, en 
uitgeleid door advocaat Walter Damen, mede-initiatiefnemer van het 
deradicaliseringsprogramma Deradiant. Ook Sandra Dewandeleer, psycholoog en 
oorlogstraumatoloog, en Emmy Burm, ervaringsdeskundige, werkten mee aan de 

totstandkoming van dit boek.            17.50 €   

 
ISDN 9789491991646  

 

Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent? 
Peter Verbeiren - Betsaida/ Emmanuel 

 
“Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?” is de nachtelijke vraag die 
een Vlaamse godsdienstleerkracht kreeg van enkele studenten. In plaats van 
meteen te antwoorden is hij samen met hen op zoek gegaan naar wat mensen 
duurzaam gelukkig maakt. 

Met dit boek brengen ze een positieve getuigenis, met verrassende verwijzingen 
naar films, muziek en verhalen, die een bron van inspiratie kunnen zijn in ieders 
eigen weg doorheen het leven. 
 
 

12.50 € 

https://www.libris.nl/zoek/?a=walter%20damen
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ISDN 9789463103459  

Rituelen   
Herman De Dijn  - Polis 
 
Het grote boek over verwondering. Mensen zijn eigenlijk vooral rituele wezens. 
Ze proberen zich, via rituelen en symbolen, te verhouden tot de wonderen die 
het leven werkelijk zin geven. De niet-aflatende interesse in rituelen en 
spiritualiteit, ook in onze postmoderne tijd, toont de blijvende aanwezigheid 
van het verlangen naar betovering. Tegelijk lijkt er iets fundamenteel 
veranderd. Religieus geïnspireerde rituelen en vormen van spiritueel weten 
worden vandaag beschouwd als instrumenten die je naar goeddunken kunt 
gebruiken. Kunnen het wonder en de verwondering in die context wel overeind 
blijven? 
In dit erudiete en verrassende boek laat Herman De Dijn alle grote thema's de 
revue passeren: verwondering en wetenschap; rituelen en symbolen; vrijheid, 
gezag en traditie; religie en spiritualiteit in een postmoderne wereld. 
 
 

 
22.50 € 

ISDN 9789463371438  

Samenleven met overtuigingen   
Patrick Loobuyck  - Pelckmans 

 
Wat moeten mensen weten als ze zich vandaag ernstig en genuanceerd met 
levensbeschouwelijke thema's willen inlaten? Dat is de ambitieuze vraag van waaruit dit 
boek is ontstaan. Ondanks de secularisering zijn religie, levensbeschouwing en 
diversiteit nog steeds onderwerp van debat. Vooral de spanningsverhouding met de 
democratische uitgangspunten en met de wetenschappelijke verworvenheden zijn 
terugkerende thema's. 
Samenleven met overtuigingen biedt een overzicht van de belangrijkste 
levensbeschouwingen en biedt achtergrondinformatie bij het levensbeschouwelijke 
landschap zoals het zich vandaag toont op wereldvlak, in Europa en in België. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de historische achtergrond en 
politiekfilosofische betekenis van godsdienstvrijheid, tolerantie en 
overheidsneutraliteit, en aan de plaats die levensbeschouwing in een liberale, 

democratische rechtsstaat kan krijgen.         26.50 € 

ISBN: 9789043530217  

Jezus  -  Het verhaal van een leven 
Shusaku Endo  -  Kok 
 
Na de romans ‘Stilte’ en ‘De samoerai’ verschijnt van de Japanse schrijver Shusaku Endo zijn 
studie over Jezus: ‘Jezus, het verhaal van een leven’. Gebaseerd op een nauwkeurige lezing van de 
vier evangeliën en met de sensibiliteit van de romanschrijver vertelt Endo het leven van Jezus, 
vanaf het moment dat hij vanuit Nazareth op weg gaat naar zijn leermeester Johannes de Doper tot 
de laatste woorden die hij roept aan het kruis. Endo zet de dramatische lijn van Jezus’ leven 
overtuigend neer: waar mensen stuk voor stuk afhaken bij Jezus’ boodschap die niet past bij hun 
eigen doelen en belangen, ontdekt Jezus de enige weg die tot verlossing leidt, de weg van liefde, 
ook al voert deze naar zijn vroege en gruwelijke dood. Kleurrijke karakterportretten van Johannes 
de Doper, Judas, Petrus, Pilatus, Kajafas, Herodes. Met een reconstructie van Jezus’ laatste dagen 
en een originele interpretatie van zijn opstanding.  

19.99 €  

http://www.kok.nl/auteur/shusaku-endo/

