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JANUARI 2018  

Nr. 223  JANUARI  
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KAPSTOK 

OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

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 Hulpbe-
toon vzw –

Liefdadigheidsstraat  
39,  

1210 Brussel  -  
met vermelding  

‘project 8369’. 
 

ALVAST BEDANKT! 

Een hunkering trilt door de wereld. 
 
Wie gelooft er dat het aanzicht van de wereld veranderd zal zijn 
om 0,0uur op 1 januari 2018 of dat het er helemaal anders zal 
uitzien na 24,00uur op 31 december 2017? En toch zullen miljoe-
nen mensen op de wereld lang opblijven, aftellen, vuurwerk af-
steken en mekaar overladen met allerlei wensen. Een siddering 
van licht doortrekt even heel onze aardbol. 
 
Blijkbaar heeft een mens behoefte aan ankerpunten, momenten 
waarop de hunker naar ‘opnieuw beginnen’ de kop opsteekt. 
Want stel je eens voor dat 
 
*de wapens in die vele oorlogsgebieden zouden zwijgen en 
‘omgesmeed tot ‘ploegscharen’ 
 
* dat er daadwerkelijk ecologisch geleefd wordt en het ijs in de 
poolgebieden niet meer smelt 
 
*dat er voldoende mogelijkheden zouden  zijn tot levensvervul-
ling in eigen land zodat mensen niet gedwongen worden hun toe-
komst elders te zoeken 
 
* dat àlle kinderen en jongeren kansen zouden krijgen tot onder-
wijs en hun kansen zien groeien in een diverse wereld. Dat ze 
omringd worden door volwassenen en begeleiders die het beste 
uit hen kunnen naar boven halen. 
 
* dat de ene mens weer een stap zet naar de andere om verbro-
ken relaties goed te maken 
 
* dat er kan genoten worden van  de schoonheid van de natuur en 
dat het levensritme meer op maat van de mens kan afgestemd 
worden. 
 
Stel je dat voor…, de wens uitspreken is misschien al het begin 
van de hoop dat er in dat nieuwe jaar iets kan groeien. En hoop 
doet leven.  
Dat wensen we je toe , van ganser harte. 
 
In 2018 bestaat de Loodsen 25 jaar. We zijn enorm dankbaar voor 
die vele vrijwilligers en sympathisanten, die mee de handen uit 
de mouwen steken, die ons financiëel  steunen, ons aanmoedi-
gen.  
 
Graag willen we iedereen uitnodigen om met ons mee te denken 
hoe we vanuit onze spiritualiteit best de vinger aan de pols kun-
nen houden van onze samenleving. 
 

Annemie Luyten 



 
 

ONTHAAL SINT JORIS - PAROCHIE SOCIAAL   

EEN SUCCESVERHAAL MET EEN WRANGE NASMAAK 

 

 
Vijf keer kregen ze een ‘negatief’. Zeven jaar leefden ze ondergedoken in Antwerpen, waarvan 1 jaar onder de 
schaduw van een ‘inreisverbod’. Ze bleven in Antwerpen, omdat een terugkeer naar Albanië uitgesloten was. Ze 
zijn namelijk het slachtoffer van een bloedvete. De vader en mogelijk ook de dochters, nu 16 en 17 jaar oud, 
zouden de terugkeer niet overleven. Wie ooit de aflevering ‘Albanië’ van de televisiereeks ‘Reizen Waes’ op de 
VRT heeft gezien weet waarover wij het hebben. 
 
De familie N. kwam  in 2011 naar België. De ouders en de twee meisjes woonden de eerste jaren in krotpanden 
en soms op straat. De vader lijdt aan een extreme vorm van post-traumatische stress omdat hij nog altijd de 
schoten hoort die op zijn broer werden afgevuurd. Die broer overleed in zijn armen.  
Enkele jaren geleden hebben ze een schuilplek gevonden in de Seefhoek. De dochters bereiden zich voor op ver-
pleegkundige beroepen en halen op school uitstekende punten. In 2014 kwamen ze in de Sint-Jorisparochie te-
recht. Sindsdien begeleiden we het gezin. We luisteren naar de verhalen van de mama en de dochters, we beta-
len de medicamenten voor de papa en de schoolrekeningen van de dochters, we bezoeken ze in hun twee zol-
derkamertjes, we gaan met hen naar de advocaat, we hebben een netwerk opgebouwd rond het gezin. 
 

 
In februari 2017 heeft de familie met de hulp van een vrijwilligster 
van Onthaal Sint-Joris een laatste poging ondernomen om aan Bel-
gische ID-papieren te geraken. Volgens de – zeer betrokken! – advo-
caat was de enige kans op verblijfspapieren om nieuwe elementen 
aan de aanvraag tot humanitaire regularisatie toe te voegen. De 
mama verzamelde brieven uit Albanië die bewijzen dat het gezin 
daadwerkelijk het slachtoffer is van de ‘kanun’, de onmenselijke 
ongeschreven wet van de bloedvete in Albanië. Het netwerk schoot 
in actie en legde schriftelijk getuigenis af dat de mama en de doch-
ters een meerwaarde voor onze Belgische maatschappij betekenen. 
Door ‘crowdfunding’ hebben wij het honorarium van de advocaat 
plus de door Theo Francken opgelegde ‘retributiekost voor het op-
starten van een verblijfsprocedure’ verzameld,  215 euro per vol-
wassene. Op 28 februari, twee dagen voor de verhoging van de 
‘retributiekost’ naar 350 euro, kon de advocaat een lijvig dossier 
naar Brussel sturen. 

 
Half oktober ontvingen we het bericht dat er in Brussel een beslissing i.v.m. 2 aanvragen was genomen: één aan-
vraag voor asiel op basis van medische regularisatie in 2014 (!!!), die we bijna vergeten waren, en de aanvraag 
voor humanitaire regularisatie in februari 2017. Of het een ‘positief’ of een ‘negatief’ zou zijn, wist de advocaat 
niet. 
 
Twee bange maanden later (hoeveel tijd heb je nodig om een half A4-tje op te stellen???) ontvingen we een 
brief van  de  Dienst Vreemdelingenzaken dat we de beslissing in het gemeentehuis van Deurne mochten afha-
len. 
 
Op 28 november stapte een bang en razend zenuwachtig groepje naar Dienst Vreemdelingenzaken: de moeder, 
de vader, Hamdi – de ‘onofficiële mantelzorger’ van de papa –, de oudste dochter van het gezin, de CAW-
jongerenbegeleidster Soumaya en ikzelf.. 
 
De loketbediende zei: ‘Ik heb slecht nieuws en goed nieuws.’ Er flitste door mijn hoofd: ‘Er is nog hoop!’  ‘Het 
slechte nieuws is, dat jullie geen aanspraak hebben op medische regularisatie, want ook in Albanië zijn psychia-
trische klinieken.’ En een lange, lange seconde later: ‘Het goede nieuws is, dat de aanvraag tot humanitaire 
regularisatie aanvaard is. Jullie krijgen verblijfspapieren voor 1 jaar. Er is maar één probleem: de wijkagent 
heeft jullie niet in jullie woonst aangetroffen. Ik zal een nieuwe controle aanvragen.’ 
 
5 minuten later stonden we in de traphal. De mama viel huilend in mijn armen. Ik huilde mee. Diezelfde avond 
kwam de wijkagent bij de familie N. langs. Nu wachten wij op de uitnodiging om de ID-kaarten aan te vragen, 
de laatste stap van een slopende procedure. 
 
Dank aan alle mensen van Onthaal Sint-Joris en Parochie Sociaal die het gezin hebben gesteund tijdens een zeer 
zware periode! Maar er blijft ook een wrange nasmaak. Niemand kan het beter uitdrukken dan Pastoor Paul 
Schelen in de mail, die hij na de ontvangst van het goede nieuws naar mij stuurde: ‘Hoe vernederend voor een 
samenleving die het échte verhaal van gekneusde mensen alleen maar beluistert nadat hemel en aarde moeten 
bewogen worden door medestanders .’ 
 

Marion Schmitz-Reiners, Onthaal Sint-Joris / Parochie Sociaal  

Koerdische Antwerpse kinderen  

ONZE PROJECTEN  



 
 

ONZE PROJECTEN  

’t Vlot  verlaat dankbaar de Loodsen op  
1 januari 2018 en drijft  verder op zijn weg… 

  
 
 
 
 
 
 

Volgend jaar bestaan De Loodsen 25 jaar ! In de magazine “(s)Turend naar 
Hoop, 20 jaar De Loodsen” kun je heel de geschiedenis lezen. Op 
www.deloodsen.be vind je al de projecten die uit de Loodsen of in samenwer-
king met De Loodsen ontstaan zijn. ’t Vlot zag haar levenslicht in 2002 op initi-
atief van zwaar gemarginaliseerde druggebruikers die aan de Bisschop vroegen 
om ook iets in Antwerpen te doen, geïnspireerd op de Sint Pauluskerk in Rotter-
dam en het Drugspastoraat in Amsterdam. In 2003 startten we met ’t Vlot, 
straatpastoraat. Concreet zag de huiskamer in de Lange Beeldekensstraat 20 
het levenslicht, met Niek aan het roer, iets later ook Monique en sinds vorig jaar ook Saskia. Uiteraard was er 
steeds een goed draaiende groep van vrijwilligers present. 

 
Na bijna 15 jaar vindt ’t Vlot een nieuwe juridische stek bij de 
Onze Lieve Vrouw Vereniging  met een financiële overeenkomst 
met Caritas Antwerpen.  
De plaats van ontmoeting blijft de Lange Beeldekenstraat 20, 
waar 't Vlot een veel betekenend deel van de H.-Hartpuzzel is 
en deze geloofsplaats heel warm maakt voor mensen die warm-
te nodig hebben.  De weekkapel van de parochie is dankzij 't 
Vlot opgewaardeerd tot een interreligieuze ruimte waar pasto-
res en vrijwilligers doorheen hun Franciscaanse bevlogenheid 
de bezoekers 'vrede en alle goeds' toewensen. Omdat 't Vlot nu 
ook administratief zijn stek heeft in het parochiebureel is er 
veel meer permanentie gewaarborgd wat de algehele parochie 
ten goede komt.  Belangrijk is te weten dat ’t Vlot nog steeds 
werkt met een grote groep van zwaar gemarginaliseerde men-
sen: druggebruikers, dak- en thuislozen, mensen zonder wettig 
verblijf,… 
 
 

 
De presentiemethodiek van Andries Baart is onverslijtbaar, recente actualisaties van de aanpak vind je in boe-
ken als  Hoop Verlenen (Peter Dierinck)en Kwartiermaken (Doortje Kal). Ook blijft ’t Vlot veel aandacht geven 
het waardig begraven en gedenken van overleden straatbewoners. Zo zal er op 2 maart 2018 om 16u weer 
‘Remember Us’ plaatsvinden op het Hendrik Conscienceplein, een evocatie ter ere van alle overledenen van de 
voorbije jaren. Ook de driedaagse bezinningsdagen blijven een vaste waarde. Van 2 tot 4 mei 2018 is het gas-
tenverblijf van Averbode weer gereserveerd.  ’t Vlot is en blijft ook present in de ruimere welzijnssector o.a. 
als partner van Welzijnszorg. Via het  Straatoverleg, waar Niek voorzitter  is, gebeuren er ontmoetingen tussen 
basiswerkers van vele professionele en vrijwilligersorganisaties en wordt er steeds samen gewerkt aan kleine en 
grotere initiatieven ter ondersteuning van de ruime doelgroep. 
 

Johan Martens, Kenny Brack 
 

 

Nu ‘t Vlot op eigen benen gaat staan is een financieel steuntje zeker welkom via  BE 
367360 4436 95 81 Onze-Lieve-Vrouwvereninging VZW Afdeling Vlot. Liever een fiscaal 
attest ? BE807765 9023 3377 Caritas Hulpbetoon VZW met vermelding  ‘Project ’t 
Vlot 8394’  .  
 
Meer info bij Niek (gsm 0486841815), Monique (gsm 0484173115 ), Saskia (gsm 
0472686902) of op hun werkadres ’t Vlot, Lange Beeldekenstraat 18, 2060 Antwerpen. 
Je kan hun initiatieven ook volgen op facebook via:  
 

https://www.facebook.com/tvlotantwerpen/ 
 

http://www.deloodsen.be
https://www.facebook.com/tvlotantwerpen/


 
 

ONZE PROJECTEN  

Gezinsvakantiedagen in Averbode  

Gezinsweekend in Averbode  

Afscheid Elke Van Avondt 

Stagiaire De Loodsen   

Veertig tinten paars, Het Bijbelboek Jona, Pelgrimeren, 
Maria: moeder met hart en ziel, Tobit, De lachende 
kerk…  
Het zijn allemaal thema’s die de voorbije jaren aan bod 
kwamen tijdens de gezinsweekends en gezinsvakantie-
dagen in de abdij van Averbode.  
Iedereen die zich als gezin ziet is welkom in de abdij 
om er een weekend of tijdens de vakantie een 5-tal 
dagen samen te bezinnen en ontspannen. 
Volwassenen krijgen een inhoudelijk aanbod en gaan 
daar zelf mee aan de slag, kinderen werken en spelen 
rond op eigen niveau rond datzelfde thema. De paters 
(en ikzelf) zorgen voor het aanbod voor volwassenen, 
het ‘kinderanimatieteam’ verzorgt het luik voor de kin-
deren. Natuurlijk zijn er ook voldoende gemeenschap-
pelijke momenten voor volwassenen en kinderen en is 
er ook ‘gezinsvrijetijd’. 
Het is telkens opnieuw een aangename ervaring te voe-
len hoe gezinnen die elkaar niet of nauwelijks kennen, 
samen willen nadenken en hun geloofsbeleving met el-
kaar willen (en dus ook durven) delen. Er is grote open-
heid aanwezig om naar elkaar te luisteren en de aange-
boden inhouden te confronteren met de eigen beleving. 
Anderzijds zien we de kinderen ook meedenken en sa-
men overwegen hoe zij zelf met het thema aan de slag 
kunnen. 
Iedereen is van harte  uitgenodigd! 
 
Wanneer : Vrijdagavond 16 tot zondagnamiddag 
18/02/18  , Gezinsweekend  
 
Woensdagavond 08 tot zondagnamiddag 12/08/18  
Gezinsvakantiedagen  
 
Meer info: http://gezinsvakantie.abdijaverbode.be be-
zinningscentrum@abdijaverbode.be  

Harmattan heeft goed 

nieuws !  

Na enkele maanden als stage 
mee te werken bij De Lood-
sen komt er nu een einde 
aan. Het was een erg indrin-
gende ervaring die me als 
mens enorm veranderd 
heeft.  
Ik heb krachtige mannen en 

vrouwen mogen ontmoeten die in onze maatschappij 
met weinig of geen rechten leven, ouders die er alles 
aan doen om in hele moeilijke omstandigheden hun 
kinderen een zo’n fijn mogelijke jeugd en toekomst 
te geven, de pure mensen die steeds op zoek gaan 
naar nieuwe mogelijkheden om te overleven, maar 
ook de fantastische vrijwilligers die er steeds klaar 
staan om te luisteren naar de heftige ervaringen, om 
te ondersteunen waar nodig en om steeds een ex-
traatje te doen. Telkens opnieuw werd ik geconfron-
teerd met de warmte en kracht die in de mens leeft.  
Mijn stage eindigt dan wel maar afscheid nemen van 
deze ervaring doen ik niet… 
Dank aan iedereen die ik heb mogen ontmoeten, die 
me hebben toegelaten in hun leven en mij voor altijd 
verrijkt hebben. 
Een lieve warme groet, 

Elke Van Avondt 

De werkings- en personeelsmiddelen voor Harmattan 
van de Stadsmakers werden volledig goedgekeurd! 
Het besluit van het college luidt als volgt: “Het be-
treft een zinvol en noodzakelijk project voor een 
moeilijke doelgroep. De vereniging werkt waar no-
dig samen met relevante partnerorganisaties. Ze 
betrekt enthousiaste vrijwilligers die blijven zoeken 
naar vernieuwende methodieken en geschikte lesma-
terialen. De vereniging evalueert haar werking en 
houdt ook rekening met de resultaten (de deelne-
mers wilden meer en langere lessen, waardoor het 
programma dit schooljaar werd uitgebreid)”. Bij 
deze een enorme pluim voor al onze vrijwilligers die 
het project ondersteunen en laten groeien. Jullie 

zijn geweldig! 
 
Daarnaast sluiten we 
het jaar af in stijl met 
onze jaarlijkse 
kerstfeesten. We 
zien jullie graag terug 
in 2018 en wensen ie-
dereen prettige feest-

dagen en een 
mooi eindejaar 
toe! 
 
 

Luisterhuis “Aanwezigheid 

zoekt vrijwilligers ”  

Vind je het zinvol om je een paar namiddagen per 
maand ter beschikking te stellen voor je medemens, 
wil je actief naar hem luisteren en 
je daarvoor degelijk laten vormen, 
contacteer ons dan . 
 
We geven je graag verdere inlichtingen 
over onze werking en de vorming . 
Tel.  03 231 63 15 – MA ,DI,DO, VR ,van 13u30 tot 17 
uur . 
Tel.  03 324 77 11 na 19 u  . 

Waar : Schoenmarkt 8 - 2000 A’pen  

WETEN WAARD  



 
 

20 JAAR PLATFORM   

 
 
 
 
 

Zenith vzw 
een onthaalcentrum voor mensen 
in nood. 
 
Zenith vzw bestaat 25 jaar!  
 

Zenith vzw is een humanitaire organisatie die zich bekommert om de minstbedeelden. En dit zonder 
onderscheid te maken in afkomst, religie, nationaliteit of politieke overtuiging. De 62 vrijwilligers die 
wekelijks actief zijn bij Zenith vzw hebben als doel kansarme gezinnen een warm onthaal te geven en 
hen bij te staan in moeilijke of benarde omstandigheden van het leven.  

“Ik ben Hassan, ik ben 8 jaar, ik heb een zusje, ze heet Marya, ze is 6; en mijn mama heeft me ge-
zegd dat er een nieuw broertje of zusje op komst is. Ze weet nog niet wat het wordt. 
Mijn papa was leraar wiskunde in de middelbare school van onze stad. Voor de burgeroorlog leefden 
we daar gelukkig en in vrede. Maar nu is het anders.  
Mijn papa en mama hebben besloten om Syrië te verlaten, omdat het daar echt te onveilig werd; zelfs 
mijn nonkel is gestorven bij een bomaanslag. En veel huizen in onze stad werden vernield. Wij hebben 
een lange en moeizame reis achter de rug, maar daar spreek ik liever niet meer over.  
Wij zijn hier nu in Antwerpen beland. Toffe mensen hebben gezorgd voor een klein appartementje op 
“den Dam”. ’t Is wel wat kleiner dan ons huis in Syrië , daar hadden we ook een tuin en ik kon met 
vriendjes op straat spelen.  Hier vindt mama dat het toch maar gevaarlijk is met al dat verkeer in on-
ze drukke straat. 
Natuurlijk hebben mijn ouders het niet gemakkelijk want papa zoekt werk, maar als wiskunde leraar 
is dat wel moeilijk, want hij heeft het nog moeilijk om vlot Nederlands te spreken. Samen met mama 
volgt hij nochtans les; mijn zusje en ik spreken al beter Nederlands want op school horen we bijna 
niets anders. En mijn schooljuf helpt me telkens wel als ik de juiste woorden niet gebruik. 
 
 
Zenith hartverwarmende plek voor mensen in nood 
 

 

Mijn ouders moeten dus wel echt op hun 
centen letten en ze hebben in onze 
buurt een plek gevonden waar vrijwil-
ligers zorgen voor hulp aan mensen zoals 
wij. Hulp onder vorm van voedselpak-
ketten, kleding, linnen, maar ook steun 
omdat mama mij zegt dat ze daar altijd 
vriendelijk zijn en “hartverwarmend”; al 
kan ze dat laatste moeilijk uitspreken. 
Die plek, waar ze wekelijks naartoe 
gaat, heet Zenith. Het is gelegen in de 
De Marbaixstraat, aan de Schijnpoort. 
Weet je: dicht bij het Sportpaleis. 

 

 



 
 

20 JAAR PLATFORM   

 

Op het bureau wordt nagegaan of de bezoekers in aanmerking komen voor 
steun. 
Papa en mama hebben wel enkele officiële papieren moeten verzamelen toen ze daar de eerste keer 
naartoe gingen. Papa zei me dat ze daar een gesprek hadden gehad met een vriendelijke dame die 
toch wilde nagaan hoeveel ons papa en mama nu krijgen van het OCMW -da’s zo’n vreemd woord- 
maar het zijn wel lieve mensen die zorgen dat we elke maand geld krijgen om voorlopig hier te kun-
nen leven totdat papa een baan vindt. Die dame van Zenith vroeg dan hoeveel we moeten betalen 
voor ons huishuur en elektriciteit en zo. Dan checkte ze in haar computer en we kwamen in aanmer-
king om door die mensen van Zenith gesteund te worden. 

Gezinnen uit alle werelddelen. 
Bij Zenith komen de mensen van overal: van Syrië, Eritrea, Pakis-
tan, Roemenië, Guinea, Mali, noem maar op!  Uit meer dan 40 lan-
den. Er zijn ook mensen die gewoon uit België komen, kansarmen, 
jonge gezinnen waar plots de man werkloos werd, oude eenzame 
mensen uit de straat en die het ook niet gemakkelijk hebben.  
 
Europa, de voedselbank, bedrijven, de Stad: ieder-
een werkt eraan. 
Ik vroeg me af waar dat voedsel vandaan kwam. Mama zei dat ik 
het maar eens zelf moest vragen aan de mensen die in de verdeel-
ruimte de voedselpakketten voorstellen. Ja, “voorstellen” is het 
juiste woord. Ze zeggen daar aan mama: kijk dat hebben we deze 
week om jouw caddy te vullen. Daar zit dikwijls melk bij, groen-
ten, fruit, sardienen, platte kaas , ……; als ze iets niet kan gebrui-
ken bijvoorbeeld omdat het verboden is door onze godsdienst dan 
laat ze het daar liggen en die mensen zorgen wel dat dat bij ande-
re mensen terecht komt; zo wordt er zeker geen voedsel verspild. 
Ja dat zou zonde zijn, toch.  
Gisteren was het verlof op onze school. Ik denk dat de juf zoiets 
zei als ‘pedagogische dag’; maar ik begrijp het allemaal niet zo 
goed; belangrijk is dat ik niet naar school moest en dus met mama 
mee mocht naar Zenith. Ik ging dus vragen aan die mensen van-

waar al dat voedsel komt. En ik kreeg een lange uitleg want ze gaan zo’n beetje overal voedsel halen. 
Vanaf ’s morgens vroeg (soms zelfs 7 uur!) gaan een aantal vrijwilligers elke week voedingsproducten 
halen bij de voedselbank in Mortsel. Dat is een opslagplaats waar fabrikanten of grote winkelketens 
producten geven die anders weldra uit de rekken zouden moeten gehaald worden want de uiterste 
datum van verbruik komt stilaan dichterbij.  

Maar bij Zenith zorgen ze ervoor dat die voedingswaren toch snel bij de geholpen families terecht ko-
men zodat die er gerust nog van kunnen genieten. Europa laat ook elk jaar grote hoeveelheden goe-
deren speciaal aanmaken. Die kan Zenith een keer per jaar bestellen en die worden dan in de loop 
van het jaar geleverd. FEAD heet die organisatie die daar voor zorgt.  En die werken met een Belgi-
sche organisatie die POD MI heet. En de Stad Antwerpen helpt daarbij via ODC. Die stockeren goe-
deren en leveren die regelmatig met een vrachtwa-
gen. 
Er zijn nog veel andere bedrijven die Zenith aan 
voedsel helpen. Zo is er een groothandelaar  in Merk-
sem die levert aan restaurants en zo; wanneer die 
zijn hoeveelheden verkeerd heeft ingeschat en teveel 
heeft van een groenten- of fruitsoort dan schenkt  hij 
dat aan Zenith. Elke week koopt Zenith ook groenten 
en fruit bij die groothandelaar aan. 
Verschillende bakkers en een supermarkt schenken 
ook brood en gebak dat ze tijdens het weekend niet 
verkocht hebben. En dat is maandag toch nog heel 
vers. Lekkere patisserie hebben ze hier in België wel. 
Ze is wel minder zoet als de gebakjes die mijn oma in 
Syrië voor ons bakte.  Toch vriendelijk die bakkers, 
niet?  
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Gezellig babbelen in het cafetaria. 
In het cafetaria , achteraan in het gebouw mochten we wachten, mijn mama, mijn zusje en ik.  Daar 
kregen we een drankje en een koekje aangeboden. Zelfs twee. Daar kan je gezellig babbelen met 
mensen uit de buurt die het in feit ook moeilijk hebben zoals wij.  Mama zei dat ze daar altijd een 
jonge moeder uit Afrika (ik denk Eritrea) tegenkwam. En zij heeft ook een jongen en een meisje. Ze is 
ook zwanger zoals mama. Mama zei dat ze vriendinnen zijn geworden. 
Weet je wat mama deze week kreeg om haar caddy te vullen? 1 kg Macaroni, 4 liter melk, een grote 
doos ontbijtgranen, enkele blikken gepelde tomaten en linzen, verse worteltjes, uien en appelen, 
twee gesneden broden, pistolets, 2 dozen platte kaas en 4 potjes chocomousse. Mama aanvaardde 
met plezier al wat haar voorgesteld werd en daarna mochten we ‘naar de kamers’.  
 
Niet enkel voeding maar ook kleding, huislinnen, baby-artikelen,..... 
Dat is wel een hele bedoening. Je kan daar alles vinden: van herenkleding, tot dameskleding, kin-
deren en babykleding, lakens, dekens, gordijnen en zelfs slaapzakken.  
Ik zag zelfs pampers, allez ‘luiers’,in grote dozen. Als ons broer of zusje geboren wordt komt dat ze-
ker van pas!  En voor de geboorte zal mama dan nog een babypakket krijgen met allemaal toffe spul-
len voor de eerste 3 maanden.  Ik ben echt benieuwd of het een broertje of een zusje wordt. 
 Mama  vond bij Zenith voor mij een warme winterjas en voor Marya een mooie jurk. Ze was blij dat 
ze kon kiezen uit mooi gesorteerde kledingstukken. Mama gaf daar-
voor een kleine symbolische bijdrage. “Dan hoef je “dank u” niet 
te zeggen”, zei een van de dames die in de kinderkamer staat om 
alles te regelen en te noteren. Maar ons mama zei toch “dank u” en 
ik ook. Nu bij elk van die bezoeken wordt wel genoteerd wat we 
meekrijgen. We mogen maar 5 kledingstukken per maand en per 
persoon krijgen. Da’s logisch omdat andere bezoekers van Zenith 
ook kleding moeten kunnen vinden. 
En weeral stelde ik de vraag: “ Maar vanwaar komen al die spul-
len?”. En hier was het antwoord van de vriendelijke dame van de 
babyafdeling: “bij Zenith werken heel wat vrijwilligers, die vrien-
den en kennissen hebben die weten dat Zenith kleding en speel-
goed verzamelt. Het moeten wel kwalitatief goede kledingstukken 
zijn”. “Want versleten en vuile spullen, die weigeren we” zei die 
mevrouw. 
En ik heb die namiddag zelf een mooie puzzel meegekregen; 
“Gegarandeerd met alle stukken!!. “ zei de dame van de speel-
goedkamer. Zusje kreeg een pop van ons mama  
 
 
Schoolmateriaal, kits voor bos- en zeeklasjes, ver-
jaardaggeschenken, Sinterklaas, Kerstpakketten,..... 
 

 
In september kregen Marya en ik schoolgerief voor de eerste schooldag.  
En weet je wat? Op haar verjaardag kreeg Marya een geschenkpakket met 
allerlei leuke spullen en speelgoed. Tot ik 12 jaar ben krijg ik ook elk jaar 
een verjaardaggeschenk van Zenith. Ik kijk ernaar uit. 
En jaarlijks komen de Sint en zijn Pieten ook langs. Dan moeten we wel heel 
lang aanschuiven maar het is de moeite waard. Vorig jaar waren er zo’n 300 
brave kinderen die door Sint Niklaas verwend werden. Dat wil ik dit jaar ze-
ker niet missen. 
En mijn mama kreeg vorig jaar net voor Kerst een mooi kerstpakket mee. Elk 
van de 250 gezinnen die wekelijks bij Zenith langskomen kreeg zo’n pakket; 
mooi ingepakt; ze hadden er echt werk van gemaakt. En thuis hebben ons 
papa en ons mama er echt van genoten. Ik zag aan mama dat ze echt blij 
was dat zij ook een geschenk gekregen had in die periode wanneer zoveel 
geschenken in alle winkels uitgestald worden, maar wij er spijtig genoeg 
geen kunnen kopen.  
“Zeepbel” is ook zo’n speciale naam.  Daar bedoelen ze mee dat elke familie 
maandelijks een pakket met verzorgingsproducten kan bekomen. Ook daar 
zit er van alles in: tandborstels, tandpasta, zeep, waspoeder, shampoo, dou-

chegel,… noem maar op.  
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62 vrijwilligers 
Michel, Pi-
tout ,Walter,Jes,Michel,Mien,Nadine,Sergey,Thier
ry,Reza,Thierry,Sophie,Olivier,Tony,Suzan, Pa-
trick,Raymond,Patrick,Bieke,Florent,Jacques,Jan
,Marie,Gonzague,Chris,Baudouin,Annette,Arnaud, 
Fabien-
ne,Françoise,Frans,Annelies,Marie,Lut,Edith,Etien
ne,Henri,Joëlle,Bernadette,Ingrid,Hugo,Michel,C
hris,Marcelle,Michel,Ingrid,Michel,Lidwina,Chanta
l,Colette,Claire,Men,Ilse,Martine,Magda,Lief, 
Bernadette,Eveline,Anne,Isabella,Jack,Jean-

Marie. 

Afganistan, Albanië, Angola, Armenië, Azerbedjan, België, Benin, Bosnië, Burundi, Congo, Egyp-
te, El Salvador,Eritrea, Ethiopië, Georgië, Ghana, Guinea, Irak, Iran, Italië, Ivoorkust, Jemen, 
Kameroen, Kosovo, Kyrgystan, Liberia, Libië, Macedonië, Marokko, Mongolië, Nederland, Nige-
ria, Oekraine, Pakistan, Palestina, Roemenië, Rusland, Rwanda, Senegal, Servië, Sierra Leone, 

Soedan, Somalië, Spanje, Sri Lanka, Syrië, Tsjetsjenië, Tunesië 

Niet enkel voeding!  
 
Onze bezoekersgezinnen worden ook  de volgende 
tweedehandse/ kwaliteitsvolle artikelen aangebo-
den dankzij de inbreng van tal van organisaties en 
sympathisanten : 

 Kleding voor dames, heren, kinderen, 

 Huislinnen 

 Luiers en baby-artikelen  

 Toiletartikelen  

 Verjaardagspakketten 

 Schoolartikelen, boekentassen, kits voor bos- 
en zeeklassen, turnpantoffels, enz. 

 Sinterklaasfeest (met steun van de Stad) en 
Sinterklaasgeschenken, kerstpakketten enz. 

 Cafetaria waar de bezoekers gezellig kunnen 
wachten en contacten hebben met elkaar en 
met de vrijwilligers.  

Verdeelde Voeding: Hoeveelheden (in Kg) 

De verdeelde hoeveelheden blijven stijgen. 
Het zijn vooral de EU-goederen die deze stijging verwezenlijken 
Melk heeft daar een grote invloed. 
Het gemiddeld gewicht per pakket is gestegen van 10,3 Kg naar 11,2 Kg. 

Maandag van 13u tot 15.30u.  

Donderdag van 13u tot 15.30u. Binnen-

brengen van kleding en/of ander mate-

riaal: maandag en donderdag tussen 10u 

& 12u.  

De Marbaixstraat 22 

2060 Antwerpen 

 

Tel. 03 / 213.15.75 

E-mail: info@zenithvzw.be  

Rekeningnr. BE92 2200 3229 0023 

 Colis 
Kg/
Colis 

EU Gr&Fr Vers Jaar Fort IV Diverse Totaal 

201
4 11.382 10,3 44.839 21.342 11.778 22.725 15.089 1.914 117.687 

201
5 11.787 10,6 49.777 23.650 13.133 22.500 15.474 0 124.534 

201
6 11.670 11,2 54.370 23.685 13.830 22.500 15.810 0 130.195 

mailto:info@zenithvzw.be

