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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  -  

KAPSTOK 

Kunnen we de kerstliederen nog zingen? 
 

 
 
“Vrede op aarde” en “Hoe leit dit kindeke, ziet eens hoe dat het weent…” 
Kunnen we het zingen nadat we de beelden van de jongen met zijn dood 
babybroertje in de armen of het kleine gewonde meisje zonder tranen za-
gen staren. De kinderen in Aleppo kunnen niet eens meer wenen na al wat 
ze meegemaakt hebben ,zei  de commentator. 
 
Kerstmis op de drempel van 2017, een weerbarstig verhaal. Renate –Els 
Aerts plaatste 150 vluchtelingen in de stal van St. Paulus, allemaal met een 
fonkelende ster, ze komen uit het Oosten , wat brengen zij aan? Wat kun-
nen ze bij ons vinden? Is het kerstverhaal meer dan een nostalgisch gebeu-
ren in een donkere periode? 
 
Meer dan ooit hebben we behoefte aan een doordringende boodschap, een 
praktijk die de ander raakt ‘tot in het putteke van zijn ziel’. Geen flauwe 
kerstballonnen of zoeterige deuntjes, maar konkrete gebaren van gastvrij-
heid, omarming, vergeving, respect… Onze God laat zich in de wereld ken-
nen doorheen een weerloos Mensenkind, geboren in de rand, liggend in een 
stal. Maar eeuwen later blijven mensen proberen om meer helend aanwe-
zig te zijn, ook al zien ze dat steden worden kapotgeschoten, oorlogen uit-
breken, mensen mekaar de das omdoen, culturen mekaar wantrouwen, kin-
deren uitgesloten worden, armen niet meetellen. Ze willen niet dat het 
kerstverhaal ingepakt wordt door de consumptie , maar hopen wel dat het 
hen een  nieuw élan geeft om met nog meer kracht vredesgesprekken te 
beginnen, moeder aarde te beschermen, bruggen te bouwen, verwonderd 
te zijn over de ander, geraakt te worden door kinderen, liefdevolle tocht-
genoten te zijn en 
Kerstmis te vieren.. 
En laat ons dan maar 
zingen : ‘Vrede op aard’ 
aan alle mensen die van 
goede wille zijn’. 
 
Zalig Kerstmis en laten 
we de klanken in het 
nieuwe jaar tot een 
meer melodieuze symfo-
nie  bijeen reigen! 
 

Annemie Luyten,  
Stefanie,  
Danielle, Nieke   
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‘t Vlot  

 
Een ‘werk’jaar in De Overzet. 

 
‘Wat doe jij nu juist op je werk met die Afrikaanse vrouwen?’ ‘Maar hoe komen die mensen nu eigen-
lijk naar hier? ‘Hoe onderscheiden jullie eigenlijk de echte vluchtelingen van de gelukszoekers?’ ‘Het 
is wel erg wat er allemaal gebeurt in de wereld, maar we kunnen toch niet iedereen opvangen in Euro-
pa!’ Vragen en stellingen die ik na een jaar nog te horen krijg van vrienden, kennissen en familie. 
Soms betrap ik mezelf er op dat ik fanatiek durf te reageren, maar anderzijds leerde ik dat iedereen 
recht heeft om een mening te vormen op basis van wat hij of zij weet. Desalniettemin kan ik enkel 
uitdragen wat ik weet en ervaren heb.  
 
Ik heb geleerd dat op veel plaatsen in de wereld vrouwen geen vrijheid kennen, maar onderdrukt wor-
den op onbespreekbare wijze. En dat erover zwijgen even erg is als negeren. Ik heb geleerd dat vluch-
ten niet gelijk is aan geluk zoeken, maar eerder aan overleven en een wens naar veiligheid. Ik heb  
geleerd dat zelfwaarde zich kan herstellen als er ruimte is voor wederzijds respect. Ik heb geleerd dat 
drie religies kunnen samenleven onder één hoopje bakstenen. En dat vrouwen universeel fantastisch 
zijn.  
 
Een fantastische vrouw die ik heb gekend, was mijn bobonne. Keer op keer vroeg ik haar als kind 
waarom mijn zus haar Hartje was en ik ‘maar’ haar Zieltje. Keer op keer nam ze de tijd om me uit te 
leggen dat een hartje onmisbaar is om te leven, maar een zieltje onmisbaar is als het hartje niet meer 
werkt. Beiden zijn dus heel belangrijk en hoeven elkaar niet uit te sluiten. Ze vullen elkaar aan. Pas 

later begreep ik haar prachtige boodschap.  
 
Ik heb geleerd dat het mijn roeping is om mensen dichter bij elkaar te 
brengen. Dat ik onrechtvaardigheid zal blijven aankaarten door een 
positieve boodschap uit te dragen. Ik heb met de dames gelachen en 
gehuild, ik heb ze helpen ‘Overzetten’ naar een beter perspectief en 
hield hun hand vast als hoop ver te zoeken was.  
 
Ik heb geleerd dat ik me niet hoef te verantwoorden omdat ik wil  
helpen en dat liefde wint van haat. Keer op keer.  

Stefanie De Ryck 
 

 

In  2016 
 

 
 

dreef ’t Vlot  gedegen verder 
Dankzij het vuur en de vriendschap van vele Vlotgenoten 

We voelden verdriet om het afgesneden zijn van de Vlotgenoten aan de overkant 
We voelden vrede omdat we de wolf in de ogen durfden kijken 

We voelden trots omdat ’t Vlot een steviger vloer, een nieuwe kleur en nieuwe meubels kreeg 
We voelden onmacht om het vele geweld in de stad en in wereld 

We voelden verbondenheid met heel wat andere sloepen en bootjes 
We voelden ontroering bij verhalen van nieuw leven : een gevonden thuisplek, een blijde geboorte, 

een nieuwe kans, een nieuwe plaats van breken en delen   
We voelden kracht  bij het zingen van liederen 

We ontstaken vuur in de Vlotkapel 
We bleven en blijven hopen op een gedragen en gezegende toekomst 

Die hoop drijft ons verder 
in 2017 

  
Op zaterdag 28 januari van 13u tot 17u  is het weer Winterfeest op het De Coninckplein. 

Warm welkom om mee te vieren. Warm welkom ook om mee te helpen of een zoete of hartige 
bijdrage te leveren.  

Meer info bij Niek op 0486/841815 

De Overzet  
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Harmattan   

 
 
 
 
Op een ijskoude novembermiddag namen we onze studenten mee op  
stadswandeling.  Onze studenten volgen het 1° jaar Nederlandse conversatie, 
en we hadden net het thema: de stad, achter de rug. 
 
Bedoeling was hun opgedane theoretische kennis te toetsen aan de  
praktijk. Woorden als : zebrapad,  verkeerslicht, verkeersbord kwamen  
aan bod. Dat een café geen restaurant is werd snel duidelijk, maar dat  
er zoveel cafés in de buurt waren vonden ze verwonderlijk. Tot we langs  
de gebouwen van de universiteit wandelden...Dan werd het duidelijk. 

 
De weg liep langs de Carolus Borromeus kerk.  Ze meenden dat dit de kathedraal was, en er werden al 
gauw foto's genomen. 
 
Geen van de studenten had de Schelde al gezien.  Ze vonden het prachtig.  Het was koud, maar de zon 
scheen, het water kabbelde rustig, en schreeuwende meeuwen vlogen boven ons hoofd. En als er dan 
een student vrienden uit zijn thuisland ontmoette, en er een babbeltje mee deed, was echt alles O.K. 
 
De tunnel, zo hadden we hen verteld, loopt onder de Schelde. Maar de lift nemen tot 30 m. diep, en 
een eindje kunnen wandelen in de mooi betegelde tunnel was een hele ervaring.  Heel wat anders dan 
de tunnel op foto zien. 
 
De Hoogstraat met zijn vele winkels nodigde uit om ook de woordenschat van het thema: kle-
ding,nogmaals te oefenen. 
 
Het hoogtepunt was het bezoek aan de kathedraal. Het was even spannend toen de onthaalbediende 
naar een bewijs vroeg dat de studenten echt wel in Antwerpen woonden.  Maar als we zegden dat het 
studenten Nederlands waren die niet over papieren beschikken, maar dat ze  les volgen bij De Loodsen 
was het snel in orde...  Er was verwondering dat er een maquette  
in de kathedraal stond, verwondering dat mannen en vrouwen naast elkaar zitten om te bidden, ver-
wondering dat er graven waren van mensen die meer dan 300 jaar overleden zijn, verwondering om de 
mooie glasramen, verwondering om het houtsnijwerk van de preekstoel.... 
 
Via de Meir, die al baadt in Kerstversiering en lichtjes, eindigde de wandeling.  Tijdens de wandeling, 
zo hebben we gemerkt,  zochten de studenten contact met elkaar, beduidend meer dan tijdens de les.  
De voertaal was Nederlands want Nigerianen spreken geen Arabisch en  
Albanezen geen Swahili...GSM nummers werden uitgewisseld. 
 
De studenten, maar ook de beide lesgevers, hebben er echt van genoten. 
 

Marja en Kris 

Tochten van Hoop     

‘Wat is een Tocht van hoop en kunnen we daar eens aan 
meedoen?’ 

 
Vorige zaterdag kreeg ik weer eens deze vraag. In de loop van het voorbije jaar 

hebben meer dan 50 groepen (klasgroepen of volwassenbewegingen) deel genomen aan deze verken-
ning vaneen stukje van de stad; vooral geluisterd naar het verhaal van iemand achter de schermen, die 
zich inzet voor meer leefbaarheid, tegen armoede, iemand die op weg gaat met gevangenen, of bezig 
is in een voedselverdeling of sociale kruidenier. Meestal is dit een onbekend terrein, dat men niet zo 
maar te weten komt als men er voorbij loopt. 
 
Er zijn Tochten rond 10 thema’s, de gidsen staan klaar om ook in 2017 geïnteresseerden te Loodsen 
naar plekken waar er een kloppend hart is voor een solidaire stad.  

tochtenvanhoop@deloodsen.be 
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Veel vrijwilligers zetten zich in om de pijn van 
armoede te verzachten. Hun hulp is nodig. Maar 
waarom is ze nog steeds niet overbodig ?  

 
Samen kunnen we armoede de wereld uit hel-
pen. Menswaardige inkomens, betaalbare wonin-
gen en werk voor iedereen.  
 
Bestrijd armoede met sterk sociaal beleid en 
maak noodhulp overbodig.  

Door uw hulp, het parochiale 
hulpfonds van Sint - Joris en 
het sociale project van de St. 
Paulus—parochie kunnen wij 
ook financieel bijspringen als 

onze gezinnen de eindjes echt niet meer aan el-
kaar kunnen knopen. Luiers, babymelk of medi-
catie zijn voor deze mensen vaak onoverkomelij-
ke uitgaven. Maar ook voor schoolrekeningen– of 
uitstappen, kleding en schoenen steunen we on-
ze gezinnen waar de nood hoogst is.  Tot en met 
september 2016 hadden we 678 ontmoetingen 
met mensen, vooral moeders met kinderen, in 
schrijnende armoe.  Wij hebben ze persoonlijk 
ontvangen, beluisterd, hun noden opgevolgd bij 
officiële instanties of vrijwilligers organisaties. 
We hebben geprobeerd hen wegwijs te maken in 
dienstverlening zowel medisch, psychologisch als 
OCMW, deurwaarders, de Lijn, verhuurders, vaak 
scholen. Soms huisbezoek.  
Tot en met september konden wij, dank zij aan-
dacht, 24.329 euro besteden aan noodzakelijke 
tussenkomsten voor bevallingen, uit huis zetting, 
schoolrekeningen, deurwaarders, enz.  Een enor-
me som maar vanwege het hoge aantal ontmoe-
tingen slecht 35 euro voor 9 lange maanden mi-
serie. Statistisch 3,8 euro / per maand.  
 
Stéphanie mocht er gedurende de voorbije tri-
mester stage lopen als voorbereiding op het 
maatschappelijk werk. “De emoties en de kracht 
die hier van gaat is onbegrijpelijk. De ontmoe-
tingen met deze mensen was voor mij aangrij-
pend. Iedereen had zijn eigen schrijnend verhaal 
te vertellen en als vrijwilliger kan je niet meer 
dan een luisterend oor aanbieden, een kleine 
financiële bijdrage geven en doorverwijzen naar 
andere organisaties, maar in de plaats krijg je er 
veel voor terug, namelijk een goede vriend-
schap.  

WARME DANK  
 
*aan alle vrijwilligers, waar we heel het jaar op mogen rekenen om in de vele projecten hun 
beste beentje voor te zetten. 

 
 
*aan alle sympathisanten, die door hun interesse, financiële steun, 
attenties , reacties, de Loodsen mee dragen tot de beweging die we 
nu mogen zijn 
 
*aan allen die in deze laatste weken er mee voor zorgden dat we 
weer wat centjes in het laatje hebben om er in het volgende jaar 
weer tegen aan te gaan! 
 
 
 

Op woensdag 4 januari 2017 houden we op de middag om 12.30u een Nieuwjaarsdrink, wie 
wil kan daarna een broodje blijven eten of in de namiddag eens binnenspringen om wensen uit 
te wisselen. 

Soep op de stoep     Parochie Sociaal     

De voedselverdelende organisaties hangen 
een affiche omringd door kerstlichtjes voor 
hun raam ‘ Noodhulp is geen cadeau’  


