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Ondertussen in Harmattan 

(Nederlandse lessen) 

Het was fijn, Jessica  

 Ik ben Jessi-
ca, tweedejaarsstu-
dente Maatschap-
pelijk werk te KdG. 
Ik loop twee maan-
den stage bij pro-
jecten: De Overzet, 
De Overstap, Paro-
chie Sociaal en 
Onthaal Sint-
Antonius.  
  
 Mijn stage bij 
De Loodsen was 
mijn eerste echte 
ervaring met een 
beroep binnen het 
Maatschappelijk 
werk, en ik moet 
zeggen dat ik 
enorm blij ben dat ik deze studierichting heb ge-
kozen. Deze stage heeft mij helemaal overtuigd 
dat dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen. 
 
 Ik heb heel veel geleerd door mijn stage bij 
De Loodsen. Niet enkel in het kader van mijn op-
leiding, maar ook over mezelf. De eerste keer een 
organisatie bezoeken en jezelf voorstellen, net-
werken was spannend.  
  
 Het was moeilijk om op zo een korte tijd 
een band op de bouwen met de vrouwen. Maar 
toch heb ik de kans gekregen om mooie dingen te 
delen. Zo gaf Sabrina mij een dikke knuffel toen 
ze te horen kreeg dat ze eindelijk kon gaan wer-
ken. Het gaf me een ongelooflijk warm gevoel.  
Ik ben enorm trots dat ik met deze sterke vrou-
wen heb mogen werken en dat ik ze mocht leren 
kennen.  
 

 
 
 
 
Ik wens hen allemaal het allerbeste toe en ik hoop 
dat ze allemaal de kans krijgen om hun toekomst 
hier op te bouwen samen met hun kinderen. 
                                     

In december 
deden we mee 
aan de War-
mathon en 
kreeg Mbalu 
een prachtig 
interview, dat 
versterkend 
was voor ieder. 
(zie website) 
Twee van onze 
vrouwen verlo-
ren hun mama; 
dat is een van 
de pijnlijkste 
ervaringen om 
op afstand te beleven. We  wachten nog voor ieder-
een op papieren, maar door de versoepeling van de 
wet i.v.m. werk kunnen er toch twee onmiddellijk op 
zoek naar werk.  
Iemand kiest om met haar zoontje Diovanni terug te 
gaan wegens de onmogelijkheid om hier aan werk te 
geraken. We hopen voor hen het beste maar zullen 
ze toch al weer missen. 
Heel gelukkig is ieder en vooral Wude en Shemeles 
met hun zoontje Azacharia. Hij weegt nog geen drie 
kilo, maar is heel gezond en grote broer Kidusj is 
zeer fier. 
De Loodsen was ook een feestplaats: Ethiopisch of 
Kameroenees om deze lief-en leed samenkomsten te 
vieren. 

 Twee nieuwe groepen met leergierige deel-
nemers zijn al enkele weken bezig en Eric, onze 
nieuwe lesgever is er zo blij mee. Sommigen be-
ginnen van nul af aan en anderen kunnen al een 
aardig woordje verstaan, maar er groeit al zo’n 
fijn contact! 
 In de ene groep wordt geprobeerd om goe-
de zinnen te maken ”ik heb schoenmaat….” En 
natuurlijk schaterlach wanneer er 54 of … gezegd 
wordt! In de andere groep gaat men naar de dok-
ter of de apotheker, nog anderen verkennen alle 
groenten en fruit op de markt. Verbazend hoe-
veel creativiteit de vrijwilligers aan de dag leg-
gen.  
 Maar ook bezorgdheid in lief en leed: ie-
mand trakteert omdat ze eindelijk papieren 
heeft, kaartjes worden geschreven naar degenen 
die geopereerd werden. Lief en leed liggen dicht 
bij elkaar. Een vrouw belt dat ze een tijdje niet 
kan komen omdat ze bevallen is, een ander kop-
pel komt met veel verdriet zeggen dat ze een 
misval gehad hebben en dat de vrouw op advies 
van de dokter terugkomt ‘om de gedachten wat 
te verzetten’…. 
 Hoe taalondericht vanuit een Presentiebe-
nadering mensen bijeen brengt! 

Vreugde/ verdriet in Overzet-Overstap 
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UITNODIGING    

Nieuwe tocht van Hoop 

“Hoopvol rond Sint-Pauluskerk” 

Deze nieuwe tocht 
vertrekt in de Sint-
Paulusstraat: we 
gaan door de 
openstaande poort 
naar de binnentuin 
van Sint-Paulus. 
De tocht voert ons 
langs heden en 
verleden naar 
vluchtelingen, 
schipbreukelingen 
en hoopzoekers 
van vroeger en nu. 

Ook in de Zwart-
zusterstraat wor-
den we getroffen 
door leed, maar tegelijkertijd door alle hoop die 
de zwartzusters brachten.  

We ontdekken de Sint-Pauluskerk en haar schatten 
op een nieuwe manier: kunst en armoede gaan er 
in dialoog. Het levenswerk van Dominicus en de 
Dominicanen wordt duidelijk langs de calvarie-
tuin, schilderijen, beeldhouwwerken en vele ver-
halen en getuigenissen. Verhalen over vroeger 
maar ook over vandaag. Zo leren we het Schip-
perskwartier en haar kerk beter kennen. Kortom 
een boeiende tocht “uit het leven gegrepen” met 
verrassende getuigenissen in de kerk zelf of aan-
sluitend bij een drankje in het Stadsmagazijn in 

 Centraal in “Rouwzorg Vlaanderen vzw” 
staat een blijvende aandacht voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid in het omgaan met mensen in 
een rouwproces. Rouwen om een wezenlijk ver-
lies is een ingrijpend proces dat naast de maat-
schappelijke impact de mens ook treft in heel 
zijn wezen: lichamelijk, emotioneel, spiritueel 
en relationeel. Dit proces kan nog lang niet 
overal op een respectvolle benadering rekenen 
van de omgeving en van de maatschappij. Een 
rechtmatige erkenning van het rouwproces is 
vaak nog niet aan de orde. 
 Rouwzorg Vlaanderen – in samenwerking 
met De Loodsen – biedt je een kans aan om jouw 
verdriet met lotgenoten te komen delen. Je 
wordt er met open armen ontvangen. 
Al is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk 
komt, er is geen verplichting: het is een OPEN 
rouwgroep. 
 We bieden je een mooi lokaal, de nodige 
begeleiding bij het delen, bij een kop koffie of 
thee of een glas water met een versnapering. 
Elke eerste en derde woensdag van 14u tot 16u 
in de maanden februari tot eind mei 2019.  
(6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 8 
en 22 mei) 
Onkosten:      3 euro per namiddag. 
Begeleiders : Geert Willems (0484-402482) 
geert.willems@hotmail.com en Rudy Janbroers  
        (0475-268710) rudy.janbroers@telenet.be 
Waar ? De Loodsen, Sint Jacobsmarkt 43 2000 
Antwerpen    03/234.05.11 
     info@deloodsen.be 

      nieuw             

Mevrouw, 
Mijnheer,  

Graag no-
digen we u 
uit op de 
officiële 
opening 
van de lo-
catie van 
Welzijns-
schakel 
Wilrijk op                          woensdag 30 januari 
2019 vanaf 17 u. tot 19 u. 

 ons adres: Welzijnsschakel  Wilrijk  
       Koornbloemstraat 57 2610 WILRIJK        
Afd. van vzw Welzijnsschakel Hoboken,    
 Broydenborglaan 2, 2660 Hoboken  

Rouwzorg Vlaanderen 

Platform ‘Noodhulp onder protest’ 

 Spijtig genoeg moeten nog heel veel men-
sen in onze stad regelmatig beroep doen op 
noodhulp. Het is belangrijk dat we alle initiatie-
ven steunen, die zich verzetten tegen structure-
le armoede en die daarvoor aan de beleidsma-
kers konkrete maatregelen vragen. 
 Ondertussen zetten talloze vrijwilligers 
zich in om met veel respect mensen te ontha-
len , voedsel te verdelen, tweede handsshops in 
te richten, maaltijden gereed te maken. Ze pro-
beren ook op een goede manier door te verwij-
zen want het is niet gemakkelijk om in heel het 
welzijnsveld zijn weg te vinden.  
 Vanuit de Loodsen maken we daarvoor al 
vele jaren een handig boekje’ Geen kruimels 
maar rechten’, daarin vindt men een schat aan 
informatie. We willen dit komende jaar meer 
ondersteuning geven aan plaatselijke vrijwil-
ligers om beter te kunnen door verwijzen. 
 

Nieuwe samenkomst platform:  
dinsdag 26 februari om 14u. 
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Sociale Kruidenier tWinkeltje 

 Wij gingen op bezoek bij Sociale Kruidenier 
tWinkeltje, gelegen in het vroegere Gildenhuis te 
Merksem en hadden de eer Marleen Claes te spre-
ken. Zij (als lokale verantwoordelijke) sprak in 
naam van tWinkeltje en haar circa 25 vrijwilligers.  
 
 
Ontmoetingsruimte  
 
 Na aankomst werden we warm ontvangen in 
de ontmoetingsruimte waar de vrijwilligers en en-
kele klanten gezellig koffie en thee waren aan het 
drinken. Het eerste wat ons opviel was de huise-
lijke sfeer, de kamer was ingericht zoals een 
woonkamer. Ook staat er een grote weggeeftafel 
waar zaken zoals: potten, pannen, boeken… gratis 
kunnen worden meegenomen en veel speelgoed 
waar de kinderen mee kunnen spelen als de ou-
ders gaan winkelen. 
 
 
Doelgroep 
 
 Het mooie aan dit project is dat zowel men-
sen met als zonder papieren in aanmerking komen 
voor de sociale kruidenier. Ze dienen enkel een 
doorverwijzing te hebben van een maatschappe-
lijk assistent. Dit wil zeggen dat er niet naar de 
achtergrond van de klanten wordt gekeken. Men-
sen zonder papieren kunnen perfect komen winke-
len zonder zich verplicht te voelen om over hun 
situatie te praten en zonder te hoeven zeggen dat 
ze in onwettig verblijf zijn. Dit zorgt voor een 
groot gevoel van menswaardigheid. 
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Sociale Kruidenier tWinkeltje 

tWinkeltje zelf 
 
 Vanuit onze persoonlijke ervaring hebben 
wij ondervonden dat tWinkeltje een heel uitzon-
derlijke Sociale Kruidenier is.  
We hadden het gevoel dat we  een mini super-
markt binnen wandelden. Er was een groot aan-
bod van producten die je in een andere kruidenier 
of voedselbedeling niet zou kunnen krijgen. Er 
staat een vast assortiment aan luxe producten zo-
als: dagcrème, haarkleuring, haarlak, wasverzach-
ter… aan een spotprijs tussen de €0,50 en €2,00. 
Er is ook keuze uit heel veel verschillende groen-
ten, fruit, thee… deze keuzevrijheid trekt mensen 
aan.  

 Het bijzondere aan tWinkeltje is het engage-
ment van de vrijwilligers. Elke maandag gaan ze 
zelf naar de Colruyt om voedingswaren te kopen.  
Ze spenderen dus heel veel tijd aan het naar de 
winkel gaan, stockeren, inventariseren. Buiten dit 
halen ze heel veel via samenwerking van super-
markten en via de website “Goods to Give”.  

 
Extra activiteiten  
 
 Eén keer per 
jaar organiseren ze 
een verwen dag 
voor de klanten. 
Zij kunnen dan 
voor een goedkope 
prijs naar bijvoor-
beeld de Zoo.  
 
’s Avonds worden 
er frietjes met cur-
ryworsten gemaakt 
voor iedereen. 
 
Ze voorzien ook elk 
jaar voor kerst een 
kerstpakket voor 
elk gezin. Hierin 
zit dan speelgoed, 
huishoudelijke 
spullen… 
 
 
 

 
 
 
  
  
 

 

                                     
 

Sociale Kruidenier tWinkeltje 
Gildenstraat 10a, 2170 Merksem 
Tel: 0477/36 54 64 
twinkeltje.merksem@telenet.be  

 
 
FILET DIVERS 
Rolwagenstraat 49, 2018 Ant-
werpen 
Tel: 03/226.13.93 
info@filetdivers.be 

 

SOCIALE KRUIDENIER 
KIEL 
Evert Larockstraat 4, 2020 Ant-
werpen 
Tel: 03/216.90.69 
catheri-
ne.evrard@sociaalwinkelpunt.be 

 

SOLIDARITEIT EVA 
Kattenberg 54, 2180 
Ekeren 
Tel: 03/542.64.13 
info@evacentrum.be 

  

In Antwerpen zijn er nog andere sociale kruideniers, die elk volgens eigen criteria werken. 
Meestal is er wel een doorverwijzing nodig vanuit het OCMW of  ‘n vrijwilligersorganisatie. 

mailto:twinkeltje.merksem@telenet.be
mailto:info@filetdivers.be
mailto:catherine.evrard@sociaalwinkelpunt.be
mailto:catherine.evrard@sociaalwinkelpunt.be
mailto:info@evacentrum.be
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Pastory  

De Vleugel 

 Steeds welkom in de Sint-Annakerk Goeden-
dagstraat  46, 2140 Borgerhout de eerste en derde 
zaterdag van de maand om 18 uur. 
 
Zaterdag 2 februari ' Lichtmis':     
Thema:  Broos, breekbaar, bruisend     
Even stilstaan bij kwetsbaarheid. 
 
 Voorganger: Marijke Verrelst 
Toelichting: Niek Everts (straatpastor, coördinator 
van 't Vlot, een onthaalplaats voor dak- en thuislo-
zen en drugverslaafden). 
 
 Zaterdag 16 februari  Actualiteitsviering 
Inspelend op de actualiteit van de week vieren we 
in De Vleugel. 
De viering wordt voorbereid door Willy Bertiau en 
Paul Eylenbosch, eveneens gastheer. 
 
- Zingen: Er wordt gevraagd aan iedereen, dus 
niet enkel de koorleden, om samen om 17u45 te 
komen zingen. 
 
- Pannenkoeken:  Lichtmis is onafscheidelijk ver-
bonden met pannenkoeken en dus zullen er op 
zaterdag 2 februari na de viering pannenkoeken 
zijn in de ontvangstruimte van de Sint-Annakerk 
Borgerhout. 
Voor € 3 krijgt U pannenkoeken naar hartelust en 
koffie/thee. 
Inschrijven is wel nodig via har-
ry.harding@telenet.be 
 

- Zie http://www.devleugel.be/ . Met het pro-
gramma Vleugel plus kunt U deelnemen aan acti-
viteiten georganiseerd door Vleugelaars.  

 
Wil je eens met iemand praten 
 
Over je verdriet,je zorgen,je verlangens, 
je zoeken naar levenszin, 
dan ben je WELKOM  
bij “AANWEZIGHEID vzw”  
Schoenmakerskapel, Schoenmarkt 8 op de 1e 
verdieping . 
 
Er is altijd iemand die bereid is naar jou te luis-
teren. 
Elke werkdag van 13u30u tot 17 uur.  
(behalve woensdag ) 
Een goed gesprek 
kan wonderen 
doen, 
ook telefonisch 
03 231 63 15 .  
Het is gratis en 
de anonimiteit is 
gewaarborgd. 
 
Wie wil meewer-
ken is van harte 
welkom. 
Er start een op-
leiding in 2019. 

Programma 2018 – 2019: 
Dinsdag 19 februari 
‘Reizen naar Mars: is ons brein er klaar voor?’ 
Lezing door: Angelique Van Ombergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij is Postdoc-
toraal onder-
zoeker aan de 
UA rond her-
senplasticiteit 
en bovendien 
bekroond voor 
haar heldere  wetenschapscommunicatie. 
De gespreksavonden gaan telkens om 20u door 
In de ontmoetingsruimte van de Sint– Laurentius-
kerk te Antwerpen  
(ingang via de Van Schoonbekestraat 155, 2018). 
 

Aanwezigheid 

 

ACM-jongeren 

mailto:harry.harding@telenet.be
mailto:harry.harding@telenet.be
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De moslim en het Joodse meisje — Ronen Steinke        Querido 

ISBN  9789021415468   
 
Anna Boros overleefde als Joodse tiener de Holocaust midden in Berlijn – 
dankzij een huzarenstuk van een dappere Egyptische moslim. Mohammed Helmy 
had in de Duitse hoofdstad een huisartsenpraktijk, sluw balancerend tussen 
collaboratie en verzet slaagde hij erin om de Gestapo steeds weer op het 
verkeerde been te zetten. Jarenlang beschermt hij Anna door haar met een 
hoofddoek om als zijn Arabische nicht Nadja in zijn praktijk te laten werken, 
openlijk, onder het oog van de nazi’s. 
 
Met de reconstructie van dit adembenemende oorlogsverhaal belicht Ronen 
Steinke ook een bijna vergeten wereld: die van het oude Berlijn in de Weimar-
periode, dat vooruitstrevend en ontwikkeld was en deels toleranter dan nu.  
 

€ 18,99   

De U-curve         Kieran Setiya        HarperCollins    

                   ISBN 9789402729900 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de tevredenheid met ons eigen 
leven de vorm heeft van een U. Hoe dichter we het midden van ons leven 
naderen, hoe groter de kans op een dieptepunt. Ooit bevinden we ons 
allemaal op de bodem van die U. Hoe kunnen we nog voldoening uit het 
leven halen als onze weg al grotendeels is uitgestippeld en de toekomst 
vast lijkt te liggen? Kieran Setiya tackelt deze fundamentele vragen door 
terug te grijpen naar grote filosofen en denkers en die naast zijn eigen 
ervaringen te leggen. Hij laat ons zien waarom missing out goed is, 
hoezeer onze opties overgewaardeerd zijn en waarom je vooral blij moet 
zijn als je een fout maakt. De U-curve is een heldere, grappige en wijze 
gids vol verrassende inzichten en praktisch advies voor het vinden van 
een diepere betekenis - ook, of juist - als het leven even tegenzit.   

€ 18,99   

Herbeginnen bij Jezus Christus     -  Johan Bonny  Halewijn              
ISBN 9789085285120  

 
Het Evangelie weeft zich als een rode draad doorheen de agenda van Mgr. 
Johan Bonny, bisschop van Antwerpen. Op feestdagen viert hij de 
eucharistie in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en op gewone zondagen 
of bij bijzondere gelegenheden in een parochie of een andere kerkelijke 
gemeenschap. Daarbij hoort een homilie over de Bijbelse lezingen van die 
dag. Elke homilie daagt de bisschop uit om na te denken over de persoon 
en de boodschap van Jezus Christus. Wie was hij toen en wie is hij nu? 
Hoe gaat hij om met onbegrip en tegenstand? Hoe spreekt hij over God, 
die hij zijn Vader noemt? Welke tegendraadse boodschap heeft hij voor 
onze samenleving?  
 
De financiële opbrengst van dit boek gaat naar het hulpwerk van Caritas in Syrië. 
 

    € 19,95    

Hoe bestellen: 
 

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

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

Open van dinsdag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 
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Brieven aan God en andere mensen  - Paul Van Vliet   Van Halewyck   
ISBN 9789461319210  

 
‘Ik kon de grote levensvragen ontlopen in de roes van ruim veertig jaar 
spelen en reizen. Als ik wilde weten hoe ik dacht of wat ik voelde, herlas 
ik mijn theaterteksten’. 
In zijn Brieven aan God en andere mensen ontloopt Paul van Vliet niets 
en niemand meer. Hij is niet langer de theaterman, niet de cabaretier,  
de zanger of de entertainer. In mei 2018 speelde hij zijn allerlaatste 
show. Hij is het podium afgestapt, het applaus is verklonken. De lichten 
in de zaal zijn uit. 
Maar hij is terug als schrijver. Met Brieven aan God en andere mensen 
verschijnt een andere, veel minder bekende Paul van Vliet. Een 
gedreven, maar ook kwetsbare, soms eenzame man. Iemand die leven en 
dood, armoede, liefde, vriendschap, God en de oorlog onder ogen ziet op 
een directe, geestige en toch altijd diepzinnige manier. Van Vliet schrijft 
openhartig, scherp soms, al is hij van nature mild en relativerend.  
 

€ 19,99   

Moderne levenskunsten, de mens en de kunst van het leven                      
 -    Dick Kleinlugtenbelt      Uitg. Damon      IBNS 9789463401296  

Tegenwoordig hebben veel mensen het gevoel geleefd te worden. Ze hebben 
moeite met het vinden van rust, het constant keuzes moeten maken en het 
indelen van hun tijd. Hoe moet je hiermee omgaan? En hoe kun je je leven zin 
geven? Levenskunsten spelen in op de behoefte het leven zin te geven. In 
'Moderne levenskunsten. De mens en de kunst van het leven' komen tien 
levenskunstoefeningen aan bod die daarbij kunnen helpen. De oefeningen 
maken het leven lichter. Ze geven energie, versterken de levendigheid, het 
vertrouwen en leren juiste omgangsvormen te vinden met levensvragen. Het zijn 
geen pijnstillers, die verdoven en oplossingen voor de korte termijn bieden, 
maar ze willen rust laten vallen over levenskwesties en een eigen levensstijl 
laten ontstaan. Oefenen als het kloppend hart van de levenskunst. Dit is het 
derde boek van een trilogie over levenskunst.  

€ 19,90  

Zenpioniers       - Paul de Jager        Asoka                   
ISBN 9789056703905  

 
Flexibel geloven, het combineren van elementen uit verschillende 
religies, is gemeengoed geworden. Maar dat is het nog maar kort. Voor de 
roerige jaren 60 was het Nederlandse landschap van godsdienst en 
zingeving strikt verzuild. Buiten die kaders treden was not done. Tot er 
pioniers opstonden. Ze waren nieuwsgierig en gingen op onderzoek uit, 
soms gevoed door eigen ervaringen. In dit boek worden enkele van hen 
geportretteerd. Pioniers die de moed opbrachten om de gebaande paden 
te verlaten en hun christelijke geloof te combineren met een andere 
zingevingsimpuls: die van het zenboeddhisme.  
 
 

€ 15,95    

Hoe bestellen: 
 

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

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

Open van dinsdag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 


