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OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

ENKEL OP AFSPRAAK 

September 2016 

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

Nr. 208 september 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! 

 
Herinner je je nog, het tijdperk voor de gps., gsm…. ? We leerden toen onze oriëntatie 
te zoeken met een kompas. Het is zo’n rond toestelletje, waar je met enkele tikjes op 
het glas de magnetische naald kon zetten op het noorden en dan zo met de stand van 
de zon, al naargelang je ervaringen je weg kon uitstippelen in bos, weide… Natuurlijk 
zal er van zulke toestellen in vele situaties in de wereld nog gebruik gemaakt worden, 
maar hier is het tot een proef bij de jeugdbeweging herleid. 
En soms geraakte je het Noorden kwijt. 
 
Dat is wat velen onder ons in de loop van het werkjaar wel eens ervaren. De stress, de 
wereldgebeurtenissen, de vervelende situaties, onzekerheid en  onveiligheid,  laten  
ons verloren lopen in datgene wat we van ons leven willen maken. 
 
Hopelijk heeft de vakantieperiode ons weer een nieuwe oriëntatie gegeven. De rust, de 
mooie natuur, de zon, kunst en cultuur, schoonheid, tijd maken voor partners en kin-
deren, sport en spel. Het helpt ons om weer nieuwe energie te krijgen.  
Het nieuws bleef even op de achtergrond, maar nu mag het opnieuw knagen: 7000 
vluchtelingen in één nacht opgepikt in zee, jonge leerkrachten die geen voldoening of 
begeleiding vinden in het onderwijs, nieuwe ‘zogezegde’ veiligheidsmaatregelen. .. 
‘ Het  klopt aan ons gehoorbeen’ zou H. Oosterhuis zeggen. 
 
Maar laat ons toch niet te vlug opnieuw ‘het Noorden kwijt raken’.  
Laten we onze goede voornemens delen met elkaar  of opschrijven in ons dagboekje. 
Het leven kan de moeite waard zijn, solidariteit en barmhartigheid een levens  vervul-
lende opdracht, onze aardbol een goede plek om te wonen.  
De positieve fibratie tussen mensen van vele culturen en godsdiensten is het kompas 
voor de toekomst. 

 
‘Geef mij terug de ogen van een kind.( in de vakantie) 

Dat ik zie wat is 
En mij toevertrouw  

en het Licht niet haat’. (H. Oosterhuis) 
 

Annemie Luyten 

Kompas 
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Inschrijving Nederlandse lessen  ‘t Vlot  

Open algemene vergadering  

 
Binnenkort starten 
we weer met de 
Nederlandse lessen 
in Harmattan.  
 
We zullen een ruim 
aanbod hebben en 

het is de bedoeling dat de deelnemers de kans krijgen 
om twee keer in de week les te volgen.  Dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers kunnen we dit mogelijk 
maken. 
 
Het is vooral de bedoeling om mensen te bereiken die 
nog geen legaal verblijf hebben in het land. Ook de-
genen, die door omstandigheden (leeftijd, ziekte, …) 
het ritme van de gewone cursussen niet kunnen vol-
gen. 
 
De voornaamste voorwaarde is wel dat ze 
zich zelf komen inschrijven op dinsdag 13 
september tussen 9.30u en 15 u. Dit is het 
enige moment. Gelieve dit voort te zeggen! 

Joeri Fleerackers wordt in novem-
ber tot priester gewijd in Antwer-
pen. Als kers op de taart van 
zijn  lange voorbereidingsperiode, 
verkent hij nu enkele maanden de 
leefwereld van de gasten van 't 
Vlot: de wereld van de dak- en 
thuisloze en verslaafde medemen-
sen. 't Vlot werd deze zomer in 

een nieuw kleedje gestoken en sloot daardoor even 
zijn deuren. Joeri was  sinds begin augustus alvast 
enkele dagen per week aanwezig in de Steenhouwer 
en in de Zomerpatio. Hij schreef zijn eerste wederva-
ren voor ons neer.  
 
“Ga zitten, meneer.” Met deze woorden begon aarze-
lend mijn eerste dag. Tot november mag ik enkele 
dagen per week vertoeven tussen de armen van onze 
stad. Elkaar ontmoeten en elkaar tot vriendschap 
zijn, is de mooiste opdracht die een mens heeft. 
Vriendschap begint met tijd maken, hoe lastig dat 
soms ook kan zijn. De stoel die me werd aangeboden 
symboliseert voor mij die tijd. Even gaan zitten, een 
tas koffie, samen stil zijn, een verhaal… 
 
Verhalen zijn er zo veel. Iedere mens heeft er één. 
Nooit is het verhaal van de ander gelijk aan dat van 
mij. Soms is het ene verhaal gemakkelijker dan het 
andere of doet het ene pijn en het andere doet glim-
lachen.  
 
Ik zou één van die verhalen kunnen uitkiezen om hier 
te vertellen. Maar daar zou ik al die andere verhalen 
onrecht mee aandoen. Want achter elk verhaal, hoe 
verschrikkelijk of confronterend ze ook zijn, schuilt 
een mens. Het is een mens met een verhaal. En die 
mens is de moeite waard, is mooi, kwetsbaar of ge-
kwetst, kent vreugde en verdriet, weet wat goed is en 
wat slecht… die mens is mooi en de moeite waard. 
 
Naar het inloophuis of de zomerpatio gaan, het kost 
me wel wat moeite. De confrontatie is groot. Maar 
voorbij de drempel van het onbekende heb ik reeds 
vele nieuwe vrienden gemaakt. Frank, Frans, Tuur, 
Jeanine, Sean, David, Benji, Mariette, Christopher, 
Erik… Allen mooie mensen en de moeite waard. “Ga 
zitten, Joeri”.   

 
 
Het nieuwe werkjaar is op 
gang en daarom nodigen 
we alle vrijwilligers , maar 
ook sympathisanten uit op 
onze Open Algemene ver-
gadering. 
 
We vertellen over onze 
verschillende projecten, in 
het tweede deel komt 
Thijs aan bod, hoofd-
opvoeder in Emmaus 
(geweest) en nu verant-
woordelijk in een nieuw 
project van niet begeleide 
minderjarige  

vluchtelingen. 
 
Het is altijd een gelegenheid om mekaar beter te le-
ren kennen en tussendoor wat uit te wisselen. 
Indien je geïnteresseerd bent, laat het ons weten. 
 
 

Woensdag 14 september om 20u 
 

Wie interesse heeft, laat het weten.  
We sturen je dan een uitnodiging toe.  

 
info@deloodsen.be 

Of bel naar  
 

03/234.05.11 
 

 
                          

Platform noodhulp onder Protest 

We nodigen je graag uit op de 
volgende PNOP-vergadering op  

 
20 september 14h—16h 

 
Zoals eerder vermeld, organise-

ren we binnenkort een  
basisvorming voor vrijwilligers:  

 
‘Zicht op armoede en de sociale kaart’ 

 
Data : Dinsdag 11 oktober  14h—17h 
  Dinsdag 18 oktober  14h—17h  
Plaats:  De Loodsen 
Inschrijving: € 20 per persoon 
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 Er was eens een magische plek waar jong en oud verha-
len deelden. Een plek waar huidskleur onzichtbaar was 
en enkel de koeien zwart en wit kleurden. Een plek waar 
meisjes voetbalden en jongens dansten. Samen. Een plek 
waar papieren niet bestonden, enkel om een prachtige te-
kening mee te maken. Een plek waar geloof belangrijk 
was met of zonder een god. Een magische plek, diep in de 
Ardennese wouden waar het leven in harmonie was… 
 
 *La Vilette 2016*  

Stefanie 

 
Op vakantie met De Overzet 16 - 19 augustus  

 
Wat een fantastische vakantie hebben we achter de rug in Buret met vrouwen, 
kinderen, vrijwilligers, medewerkers, sympathisanten… en nog meer kinderen! 

Mama’s beleefden hun kindertijd opnieuw in de speeltuin, samen hebben we ge-
zwommen, gevoetbald, gezongen en gedanst terwijl het Loodsenteam door de 

kookpotten roerde! Kortom, het was een feest dat 4 dagen lang heeft geduurd.   
Hartelijk dank aan iedereen die dit mede mogelijk gemaakt heeft! 
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Josephine (Kenia) & Catherine (Kameroen) 
 
Dit lijkt niet op het België dat wij kennen. Het is hier zo mooi! Misschien wel de 
mooiste plaats waar we ooit zijn geweest. We kunnen hier op adem komen en 
onze problemen en frustraties uit het dagelijks leven vergeten. We voelen ons 
vrij en hebben even geen schrik van “ de overheid” die op onze vingers kijkt.  
Voor vier dagen hebben we geen gevoel van constante controle. Hier hebben we 
tijd en plaats om in een prachtige omgeving te wandelen, te sporten, te genie-
ten… We kunnen hier zijn wie we zijn, omringd door mensen met een gouden 
hart. Wat een luxe! 

Malika (Marokko) 
 
De mooie natuur die Wallonië ons biedt, brengt mij tot rust. Ik vind het geweldig 
om wakker te worden en allemaal samen te ontbijten. Het doet me ook heel veel 
plezier om alle kinderen samen te zien spelen. Er was geen tijd om te piekeren, 
enkel om te genieten. Het waren prachtige dagen, bedankt. 

Tina (Burundi) 
 
Ik ben nu anderhalve maand in de Overzet. Deze vakantie is een mooie kans om 
iedereen beter en op een andere manier te leren kennen. Ik voel me hier geluk-
kig. Het samen zijn – samen eten, samen slapen, samen spelen… - doet enorm 
deugd. Het is alsof alles hier op zijn pootjes valt. Dank jullie wel! 

Wude (Ethiopië) 
 
De mensen van de Overzet zijn familie voor mij. Ik kan over alles praten met ma-
ma Annemie en Stefanie. Ik ben zeer blij dat we voor de eerste keer allemaal sa-
men op vakantie kunnen gaan. Het is alsof we op hotel zijn: we moeten geen eten 
maken, we kunnen wat langer slapen, er zijn comfortabele bedden en zetels, er is 
een grote tuin voor de kinderen om te spelen… Ik voel me vrij en vooral gelukkig. 
Een leven zonder de Overzet kan ik me niet meer inbeelden. 

Moussa (zoon van Mariam) 
 
Moussa vond het geweldig om met iedereen te 
spelen. Hij heeft op een grote luchtmatras op 
het water mogen dobberen, samen met ‘de 
grotere jongens’. Ze hebben gesprongen, ge-
zwommen, gerold, gerend, geschommeld, 
gevoetbald… En een beetje geslapen. Nu wilt 
hij vooral leren fietsen. 

Buret 2016  
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Wendy ( vrijwilligster)  
 
Het ontbijt was zeer uitgebreid en we konden elke dag genieten van lekker en zelfgemaakt eten. Perfect om een 
ontspannen vakantiegevoel van te krijgen. Het waren leuke activiteiten, maar het is ook wel een vermoeiende 
week geweest. De dag aan het water was bijvoorbeeld ontspannend, maar tegelijkertijd sportief. Regels en 
structuur waren flexibel, wat zorgde voor een gezellige drukte. Een geslaagde week, zeker en vast voor herhaling 
vatbaar! 

Ann (buddy)  
 
Momenteel ben ik twee jaar buddy in de Overzet. Wat is het geweldig om buddy te zijn! We krijgen heel veel lief-
de terug. Fernand en ik zijn eveneens peter en meter van David, het zoontje van Elisabeth. Hij is als een zesde 
kleinkind voor ons.  
De omgeving is prachtig: mooi huis, mooi weer, alle comfort die we nodig hebben… Het mooiste aan deze vakan-
tie is het feit dat alle aanwezigen bewijzen dat als we samen werken, alles mogelijk is. Jong, oud, zwart, wit, 
blond, bruin… Iedereen leeft in harmonie samen en dat is heerlijk om te zien. 

Therisa  
 
Mijn zus en ik keken er naar uit om met tante Mbalu en de anderen op de bus richting Wallonië te springen. We 
vinden het hier leuk en fijn. Zwemmen in de zwemvijver en de uitstap naar Houtopia vond ik het leukst. Maar 
ook het spelen met alle kindjes vind ik super tof. Hopelijk komen we volgend jaar terug. 
 

Mariam (Guinee) 
 
Alles is perfect. We zijn samen als een grote familie in een groot huis. Anderzijds maakt dat de communicatie 
niet altijd gemakkelijk, maar samen proberen we steeds opnieuw het beste ervan te maken. De Overzet is een 
fantastisch project. Het leven brengt veel stress met zich mee, maar bij de mensen van de Overzet voel ik me 
beter. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor alles.  
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Elisabeth (Nigeria) 
 
Ik vind het heel leuk en interessant om in een ander huis te ver-
blijven, het is alsof we op hotel zijn. We zijn allen verenigd en 
voelen ons vrij. We hebben gezwommen, gevoetbald, gespeeld… 
en de quiz was hilarisch! Ik hoop dat we volgend jaar opnieuw 
samen op vakantie kunnen gaan. “God bless de Overzet”. 

Mbalu  
 
Vakantie met de Overzet  
was heel, heel, heel, heel, 
heel, heel, heel, heel, heel, heel leuk! Vier dagen geen negatieve gedach-
ten of gevoelens, enkel positiviteit en goede mensen. Het is een mooie ge-
legenheid om tot rust te komen. Ik hoop dat we dit elk jaar kunnen doen. 
Ik wil iedereen enorm bedanken voor deze geweldige ervaring.  

Najima (Marokko) 
 
Wat is het hier geweldig! Het huis is 
super, de natuur is hier prachtig… 
We hebben lekker gegeten en samen 
plezier gemaakt. De mensen van de 
Overzet zijn heel sympathiek. Ik wil 
alle vrijwilligers enorm bedanken 
voor alles wat ze voor ons hebben 
gedaan en doen.  

De Overzet—   Buret 2016  
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Gastvrij Antwerpen  Nieuw beeld vluchtelingen  

in tuin van St.Paulus kerk  

  

Refugeewalk — Zondag 2 oktober 

Nationaal park Hoge Kempen in Genk  

Vluchtelingen moeten vaak lange afstanden te voet 
afleggen om een veilige bestemming te bereiken.  
 
Op 2 oktober gaan we vanuit De Loodsen zelf de uit-
daging aan en nemen we deel aan de Refugee Walk:  
40 kilometer stappen en geld inzamelen voor vluchte-
lingen.  

Sponsor ons— 
 

De Overzetters—en geef vluchtelingen 
een warm welkom aan het einde van hun 

lange tocht! 
 

Storten kan op rekening 
van De Overzet  

IBAN BE88 0016 5218 5741 

 

Met referentie:  

REFUGEEWALK 

 

Alvast hartelijk dank! 

 

Annemie, Danielle, Stefanie, 

Nieke (De Overzetters) 

Refugeewalk 

 Oproep  

sponsoring  

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 
Hry.harding@telenet.be / www.devleugel.be 

 
 

15-20 uur  
Binnentuin Sint-Paulus  

2000 Antwerpen  
Ingang via poort Sint-Paulusstraat 22 

 
Sfeer en muziek, informatie voor  

Vrijwilligers en professionals,  
uitwisseling en ontmoeting  

Kinderanimatie en lekkers om te eten & drinken.  
 
Een organisatie van Beweging.net, CAW Antwerpen 
en Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad i.s.m. Vari-
ant, International Comité, De Loodsen, Filet Divers, 
Pax Christi, Hart boven hard, Kids Parlement, Vluch-
tingennetwerk Vlaanderen en vele mensen met een 
goei hart.  

Datum  Voorganger  Thema  

03/09 Paul Kevers &  
Mieke Van Steelandt  

Muziek   

10/09 Bert Lodewijckx  

17/09 Marianne Van de 
Graaff  

24/09 Hugo Vereeck  Gisteren, vandaag en 
morgen  

Binnenkort nieuwe beelden  van de vluchtelingen  

in de Sint-Pauluskerk  

Nooit meer thuis  

Lezing uit het boek van Annelies d’Hulster  
 

Zaterdag 1 oktober 2016 vanaf 19u  
 
Met aansluitend debat : over en met mensen in pre-
caire verblijfssituaties, met informatie over preven-
tie, vrijwillige terugkeer, het het leven in België zon-
der papieren.  
 
Waar: IVCA, Paleisstraat 39 te 2018 Antwerpen—
03/238.16.93 
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Plechtige viering  

800 jaar Dominicanen  

 
De Antwerpse St.Pauluskerk is de enige Dominicaanse 
kerk van ons land die aan de Franse Revolutie ont-
snapte. In dit prachtig gerestaureerd gebedshuis ade-
men architectuur en meubilair Dominicaanse geschie-
denis en spiritualiteit uit. Om 800 jaar Dominicaanse 
traditie te vieren, komen alle vrienden van de Domi-
nicaanse familie samen.  
 
Waar: zaterdag 10 september om 10u30 gaat Bruno 
Cadoré, magister van de Orde der Predikheren, voor 
in een plechtige eucharistieviering.  
 
   www.sintpaulusvrienden@proximus.be  
 

Ten voordele van Kamiano san’t egidio, Onthaal sint 
antonius, Wereldgebedsdag voor vrouwen & Kinderen 
in nood.  

Of kom gewoon luisteren  
 

Christel de Meulder, sopraan 
Inez carsauw, mezzo  

Jan Caals, tenor  
Simon Schmidt, bariton  

La passione, orkest  
Jan Van Mol, klavecimbel  

Geert Hendrix, algemene leiding  
 
Wanneer: zaterdag 8 oktober om 15u  
Waar: St. Walburgiskerk,Volkstraat 41, Antwerpen  
Prijs: 15 € - www.artiestenfonds.be,  
artiestenfonds@gmail.com - 03.234.26.62 

Benefietconcert  

3de Antwerpse meezing  

messiah  

Scheppingszondag Ecokerk  

De scheppingsperiode loopt van 1 september tot 4 
oktober. Op 1 september vieren christenen wereld-
wijd de "Werelddag van gebed voor de zorg voor de 
Schepping", en de eerste zondag van de maand - dit 
jaar 4 september - is het scheppingszondag. Ecokerk 
nodigt geloofsgemeenschappen uit om die zondag in 
de liturgie speciaal aandacht te besteden aan het 
thema. Maar het hoeft niet beperkt te bijven tot die 
ene zondag. Met de campagne klimaatnetwerk.be 
daagt Ecokerk geloofsgemeenschappen uit om zo 
klimaatneutraal mogelijk te worden. 

1september : Werelddag van gebed voor de zorg 
voor de Schepping 
4 september :  Scheppingszondag 
1 september tot 4 oktober: Scheppingsperiode 

TPC Boekenmarkt  

3 september 10u—14u30 
 
Groenenborgerlaan 149 
 
Lezing van Nicolaas Sintobin om 
11u 15 
 
Vrije toegang  
Boeken tegen een kleine prijs !  
 

Laudato Si’ en  

Scheppingstheologie  

 
Paus Fransiscus verrast 
ons met zijn ecolo-
gische encycliek. Zelfs 
kritische protestanten 
zijn op de vervuilde 
aarde in de wolken van 
zijn gedurfde bood-
schap: het moét an-
ders, het kan zo niet 
meer verder! 
 

Wij gaan op zoek naar de analyse van de paus en het 
tegelijk verdiepen met een scheppingstheologie die 
evenzeer confronterend is: schepping is niet ‘natuur’ 
maar tegenactie van God, tegen de verwoestende 
machten. 
 
Wanneer: 4 donderdagavonden zitten we samen van 
20.00u-22.00u.: 29/9, 13 en 27/10, 10/11 
Wie: Dr Egbert Rooze leidt ons in, met name ook 
rond die nieuwe scheppingstheologie. 
Ds Ina Koeman begeleidt ons op haar bekende, ook 
poëtische wijze. 
Waar: de Loodsen: St Jacobsmarkt 43, 200 Antwer-
pen. Prijs 30,- € voor de  4 avonden, 8€ per avond. 
Inschrijven gebeurt liefst via Ina Koeman,  
                             
                         inakoeman@hotmail.be  

 
Hartelijk welkom!! 

mailto:inakoeman@hotmail.be

