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JUNI 2019 

Nr. 237 juni 
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 

Wij zijn heel dankbaar voor  alle grote en kleine financiële  steuntjes,  
die we mochten ontvangen!!! 

Een Geest van Liefde 
 
 Binnenkort is het Pinksteren. Een lange periode na Pasen is nodig 
omdat ook wij, evenals de apostelen toen, tijd nodig hebben om de droe-
fenis, de angst, de onzekerheid te overwinnen. De deuren die open ge-
gooid worden naar alle windstreken om in het hele concrete leven die 
Geestdrift waar te maken, het wordt ons toegezegd. Maar maken we het 
waar?  
 Na de schok van deze verkiezingen moeten we meer dan ooit onze 
allerbeste talenten inzetten om de basisinspiratie van waaruit we willen 
leven om te zetten in liefdevol en krachtig handelen. We zijn het aan on-
ze kinderen en kleinkinderen verplicht.  
We citeren hier enkele inspirerende gedachten (werden verzameld door 
koor Frappant): 
 

 ‘Het tegenovergestelde van liefde is angst. Zodra je angst hebt, kun je 
geen liefde meer geven. Liefde heelt, angst stoot af. Angst zorgt ervoor dat er 
geen verbinding tot stand komt, dat er geen overdracht is van kennis. Angst be-
stendigt het status quo, liefde niet. Liefde is ontwikkeling, evolutie. Liefde 
maakt iets in je los wat je voorheen niet kende, tilt op naar iets hogers. ( K. Van 
Mechelen, kunstenaar) 
 

 ‘Jullie zullen nooit gelovigen worden tot wanneer jullie van elkaar hou-
den. Zal ik jullie leiden naar iets dat ervoor zal zorgen dat jullie van elkaar hou-
den? Verspreid groeten van vrede onder elkaar’ (Mohammed, profeet) 
 

 ‘Al spreek ik de taal van mensen en engelen-als ik de liefde niet heb, ben 
ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave van de profetie, 
al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat 
bergen zou kunnen verzetten- als ik de liefde niet heb, ben ik niets’. ( Hooglied 
bijbel) 
 

Zonder utopische ideeën geen vooruitgang… 
Kleine utopietjes kunnen groepen mensen inspireren. ( H. Achterhuis) 

 
A.Luyten 

 
 



 
 

DE LOODSEN      SOLIDARITEIT 

 
 
 
 
 

 

Overzet– Overstap 

 
 Van 1 tot 4 juli trekken we graag op vakan-
tie met mama's en kinderen. Iedereen kijkt er 
naar uit. Enkele dagen onbezorgd samen zijn en 
genieten. Nog eens ’n keertje op stap gaan met 
de ezeltjes, het fruit en de groenten in de tuin 
ontdekken, samen spelen en wandelen, quizen, 
dansen, koken en met velen aan tafel. Op de laat-
ste dag zwemmen of varen, voetballen of badmin-
tonnen… 
  
 Er is plaats voor 40 deelnemer(tje)s.  
Ons verblijf in de Kleppe (Brakel) vorig jaar is 
reuzegoed meegevallen. Dus trekken we nog eens 
naar die mooie plaats. We koken zelf, reizen sa-
men met de bus, houden het zo eenvoudig en 
prettig tegelijk, maar toch hebben we wat centjes 
nodig. 
Het zou heel fijn zijn mochten we een extra fi-
nancieel steuntje ontvangen om dit mogelijk te 
maken:  

IBAN BE88 0016 5218 5741 van De Loodsen/  
De Overzet. 

 In de loop van het (bijna) voorbije schooljaar 
mochten we met een zevental studenten aan de 
Thomas More Hogeschool ,leerkrachtenopleiding in 
Vorselaar een nieuwe samenwerking verkennen. 
Dit dankzij hun docenten Frank en Werner. Er 
werd gekozen voor een Tocht van hoop armoede 
en een verwerking van de basiscursus Nederlands 
voor anderstaligen. 
 Er moest wel wat gezocht worden om de ver-
schillende agenda’s en verwachtingen op mekaar 
af te stemmen. Geëngageerde studenten hebben 
immers een heel drukke agenda: stages, Erasmus, 
vrijwilligerswerk, examens….Maar het is een heel 
boeiend gebeuren geworden, waarvan we hopen 
dat het volgend jaar kan voorgezet worden. Elk 
van hen zegde reeds dat ze volgend jaar heel an-
ders les zullen geven, nu de ze concrete realiteit 
van armoede, diversiteit, vluchteling-zijn enz. 
hebben leren kennen.  
 In verband met de Tocht van hoop leerden ze 
ons alvast ‘instagram’ kennen zodat jongere stu-
denten de tocht ook op die manier kunnen bijwo-
nen en daarna verwerken, daarbij leverden ze ons 
een mooi intro om de Tochten voor te stellen voor 
onze website. En dit alles pedagogisch verwerkt. 
 De vier, die de basismap met vele nieuwe 
methodieken verrijkten zullen ons helpen voor het 
nieuwe schooljaar en op 20 juni, Wereld vluchte-
lingendag lichten ze het ook toe in een standje op 
Zurenborg (zie ook elders in deze Kapstok). Op 5 
juni wordt alles in de school voorgesteld. Wij dui-
men alvast voor hen en voor hun toekomst!  

Lang leve de studenten! 



 
 

DE LOODSEN   BREDER NETWERK 

 
 
 
 
 

 

Rubens' Dispuut : een krachtig 
statement  

 
Je bent tussen de 18 en 70 jaar en wil je inzetten 
voor je medemens. 
Je kan mee voor 5 dagen naar Banneux, een bede-
vaartoord in de Ardennen.  
Je zet je mee in voor een 120-tal bejaarde en/of 
mensen met een beperking. Luisteren en je inle-
ven in anderen midden een groep enthousiaste 
vrijwilligers.  
Je bent evenals deelnemer, altijd welkom!  
 
Waar en wanneer 
Banneux, van donderdag 1 tot maandag 5 augustus  
of van donderdag 5 tot maandag 9 september 2019 
 
Organisatie en inlichtingen 
Het Antwerps Ziekenwerk 
voor Banneux, vzw 
 
 
 
 
 
Maya Van Trier, voorzitter 
René Carelsstraat 40 – 2140 
Borgerhout 
03 663 43 61   
of  0479 57 44 68 
vantrier.maya@hotmail.com 

Banneux  Vrijwilliger.... natuurlijk! 

In 1609 creëerde P.P. Rubens, 
vlak na zijn terugkeer uit Ita-
lië, een opmerkelijk schilder-
werk: “De realityt van den 
heilige sacramente”, ook vaak 
“Dispuut” genoemd. Een 
krachtig statement van de 
Katholieke kerk om haar visie 
omtrent de eucharistie te  
benadrukken in volle contra-
reformatie.   
Nog steeds roept het werk 
vele vragen op  
 
- Prof. Em. Hans Vlieghe zal een korte, Kunsthistorische   
inleiding aanreiken bij dit werk van P.P. Rubens  
- Bisschop Johan Bonny en postmodern protestant 
Dick Wurtsen zullen in een kort bestek hierop antwoor-
den en van gedachten wisselen. 
 

Woensdag 19 juni vanaf 17.00u. broodjes en drank.  
Start om 18u30, ingang langs de tuin naast de Sint-

Paulusstraat 22. 

 

 



 
 

VERBONDEN in GELOOF ?  
In de voorbije maand beleven velen van onze medeburgers, een intense periode in de Ramadhan. Dit jaar eindigt deze 

bijna op hetzelfde moment van ons Pinksterfeest. Wij vroegen aan enkele van onze cursisten van Harmattan hoe ze die 

periode beleven. We hopen dat door hun getuigenis ons begrip voor hun dieper geloof verbondenheid creëert. 

 
 

Het is een voorschrift van Allah. Als goede moslim moet je vasten tijdens de 
ramadan. Kinderen, zwangere vrouwen, zieke mensen en reizigers zijn vrij-
gesteld van het vasten. Tijdens het gebed vraagt je aan Allah zijn zegening . 
Vasten is ook een middel om vroomheid te bereiken en bewust te zijn van 
Allah. 
Wat betekent voor jou de ramadan? 
Het is 1 van de 5 pijlers van mijn geloof. Vasten geeft medeleven en empa-
thie voor de armen. Je ondervindt wat deze mensen ervaren; wat het bete-
kent om honger  te hebben.  Wij geven geld voor de armen. Wij komen’s 
avonds  samen met vrienden en familie om samen te eten. Zo vorm wij ge-
meenschap met mensen waarvan wij houden. 
 
Na de laatste dag van de 
ramadan is er Eid Al-Fiter. 
Dan draagt iedereen nieu-
we kleren en ontvangen 
de kinderen geschenken. 

Mensen bezoeken familie en vrienden.  
Zij danken Allah voor zijn grote zegeningen. 
 

Wie doet er mee aan de Ramadan? 

Assane is 3 jaar in België, hij volgt Nederlandse 
les bij Harmattan.  

Het interview zelf werd afgenomen door Laura 
die haar stage loopt op de Loodsen. 

 
Assane hoe beleef jij de Ramadhan? 
Tussen 03u21 en 21u15 precies, mag ik niets eten 
of drinken, en als het wel mag word er lekker (en 
veel) gegeten. 
 
Doet iedereen mee aan de Ramadhan? 
Al mijn vrienden en familie doen hieraan mee, 
behalve zwangere vrouwen, vrouwen/meisjes die 
menstrueren en mensen die ziek zijn (bv. Suiker-
ziekte, griep,…). Kinderen vanaf 8 jaar mogen 
proberen mee te doen, ontbijten mag dan wel 
maar lunch en avondeten niet. 
 
Is het moeilijk te vasten in België? 
Nee niet echt, alleen als ik anderen wel zie eten 
en omdat er een ander tijdsverschil is in België : 
lange dagen in de zomer, in Afrika is het rond 18 
u donker(waardoor ik hier pas later kan eten tij-
dens de Ramadhan). 
 
Wat is het belangrijkste in deze periode voor u?  
Het hele gegeven: het is 1 van de 5 zuilen van de 
Islam, en deze zijn: Geloofsbelijdenis, Het dage-
lijks gebed, De gaven aan de armen (Zakaat), 
Vasten tijdens de ramadhan en de bedevaart 
naar Mekka. Deze zijn hele belangrijke onderde-
len binnen de Islam. 

15/05/2019, De Loodsen VZW 

Interview Assane uit Senegal 

 Loubna, Mohammed en Wassila zijn alle drie 
leerlingen van de les Nederlands (bij Harmattan) 
en hun leerkracht Paula, ontleende mij deze 3 
fantastische mensen voor een interview over de 
Ramadhan.  
 
Doet iedereen mee aan de Ramadhan? 
Iedereen doet mee behalve de zieke mensen, die-
gene die op reis zijn (en hiervoor hun calorieën/
kracht nodig hebben). Kinderen vanaf 12 jaar mo-
gen proberen 2 dagen mee te doen. 
 
Wat vind je zo belangrijk aan de Ramadhan? 
Dat iedereen zo solidair is met elkaar en dat ar-
men en rijken gelijk staan met elkaar in die perio-
de zodat ze weten hoe de andere zich voelt. Kort-
gezegd tijdens de Ramadhan is er een gevoel van 
solidariteit en gelijk-
heid. 
 
Hoe beleef je de 
Ramadhan? 
Ieder jaar valt de 
Ramadhan 10 dagen 
vroeger  
(begin: 6 juni 2016 ein-
de:5 juli 2016,  
begin: 27 mei 2017, 
einde: 24 juni 2017).  
 
Is het moeilijk te vas-
ten in België? 
Allen vinden van niet 
want het is iedere 
avond feest met lekker 
eten! Ook is het voor 
niemand van de 3 
moeilijk om overdag 
anderen te zien eten of 
drinken. 

Loubna, Mohammed en Wassila  



 
 

 

Wij zijn Mina en Hiba. Wij volgen dinsdagvoor-
middag Nederlandse les bij Harmattan.  

Mina woont al 4 jaar in België en Hiba woont 
sinds 18 maanden hier. 

 
Waarom houden jullie ramadan? 

Ramadan is de 4de pijler van de islam. Wij 
wachten heel het jaar op de maand ramadan. 

Niet eten en drinken is gezond voor het lichaam 
maar vooral gezond voor de geest. Het innerlijke 
is belangrijker dan het lichamelijke. Wij denken  
aan de mensen die arm zijn en nooit voldoende 

eten en drinken hebben. Wij geven geld voor de 
armen in de moskee of aan organisaties die voor 
de armen werken. Wij doen dit meer uit geloofs-
overtuiging dan uit traditie.  Ramadan gaat die-

per dan niet eten en drinken. 
 

Is het moeilijk om in België ramadan te houden? 
Het is hetzelfde. De 1ste dag is het moeilijkst.  

In Afrika moet je 14 uren vasten en in België 18 
uren. Maar in Afrika is het warmer en dan heb je 

vlugger dorst. 

RAMADHAM EN ONTMOETINGSKANSEN 

Interviews bij onze studenten  

 Het is reeds een goede traditie dat we uitgeno-
digd worden om tijdens of bij het einde van de 
Ramadhan een groet te brengen aan onze moslim-
buren met een mooie kaart ( zie hier onder) of 
als gemeenschap met een brief, opgesteld door 
de bisschoppen en de Synode voorzitter. 
Dit materiaal is op de Loodsen te verkrijgen. 
Om u aan te moedigen om dit ook eens te probe-
ren, plaatsen we hier een reactie van een imam 
van vorig jaar. 
Een prachtig geschenk was het toen we enkele 
dagen na onze brieventocht een mail ontvingen 
van dhr. Abdelouahab Tijani van de Moskee Es-
salaam in de Montenstaat in Borgerhout.  
Deze wil ik graag met u delen:  

 
Beste, Wij hebben jullie schrijven goed 

ontvangen en danken jullie alvast voor jullie 
wensen voor het Suikerfeest. 

Inderdaad het is een maand van vrede, 
barmhartigheid, liefde en vreugde. Een maand 
waarin wij inzien hoe onze medemens in de arme 
landen zijn dagen moet doorbrengen. 
Leven zonder eten en drinken, in verschrikkelijke 
levensomstandigheden. Een leven van spijtig ge-
noeg veel te veel mensen. We herdenken deze 
mensen en proberen even te voelen wat het is.  
Ook is het inderdaad een maand van vrede, lief-
de en gastvrijheid. Een maand waarin we de ban-
den met familie, vrienden, buren en medemens 
proberen te onderhouden. Het menselijk contact 
in onze samenleving wordt spijtig genoeg veel te 
veel verwaarloosd.  
Maar met jullie brief waren we heel erg ont-
roerd. Zo is het inderdaad een teken dat we el-
kaar niet mogen vergeten en elkaar steunen in 
deze moeilijke tijden, wij danken jullie hier ze-
ker hartelijk voor. 
En hopen in de toekomst zeker deze band te ver-
sterken om samen hand in hand te kunnen wer-
ken om onze samenleving te versterken, verder 
te helpen in vrede en vreugde. Met vriendelijke 
groeten… 

Een groet en een kaart 

Wie zijn jullie? 



 
 

DE LOODSEN     WETEN WAARD 

 
 
 
 
 

 

Interculturele viering 16 juni 2019 

Herman Van Goethem 
 

1942 
 

Het jaar van de Stilte 
 

Over een cruciaal jaar 
van de Tweede Wereld-
oorlog, zijn zoektocht 
naar het verleden, de 
ontkenning en verwer-
king. 
 

Locatie 
Begijnhofkerk 

Rodestraat 39, Antw. 
 

Welkom om 19.00u. 
 
Van 19.15 tot 19.45 vertelt architect Hans van der 
Laan over deze bijzondere locatie. 
 
Start lezing: 20.00u.—einde: 21.30u. 
Napraten bij Bon Bini, Paardenmarkt 72. 
Eerste glas: tractatie door C-Cityhost 
 
Kostprijs:   18 Euro 
Inschrijven: christiane@c-cityhost.be 
    (graag voor 15/05/2019 

Tijd voor Schepping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag  
4 juni  

19.30-21u. 
 

TPC 
Groenen-

borgerlaan 
149 

Antwerpen 
 
 
 

Ecokerk wil dit jaar, vóór de start van de grote va-
kantie het liturgisch materiaal ter beschikking stel-
len, zodat u zich goed kan voorbereiden in uw  ge-
meenschappen, om aandacht te besteden aan het 
mooie geschenk van de Schepping die God aan onze 
zorg heeft toevertrouwd. 

 

 

THE SKY IS THE LIMIT? 



 
 

D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

JUNI 2019 

Wat is heilig  Rowan Williams   ISBN 9789089723147   
 
Rowan Williams is niet alleen een vooraanstaand theoloog, hij heeft ook de gave 
om het christelijke geloof op een eenvoudige en verfrissende manier te 
vertolken. Hoe eenvoudig soms ook van taal, je proeft bij hem de gelaagdheid 
van de eeuwenoude en steeds ook weer nieuwe boodschap van het Evangelie. In 
Wat is heilig? spreekt hij tot mensen van alle leeftijden, geloof en cultuur. 
Theologen, dichters, heiligen en schrijvers onderzoekt hij op inhoud, de inhoud 
van heiligheid. Er is een Kracht en een Liefde die in hen leeft. De Bijbel wordt 
gelegd naast de Regel van Benedictus, Teresia van Avila, Juliana van Norwich. 
Daarnaast neemt Rowan Williams ons mee in een reflectie over iconen, 
seksualiteit of zonde. Wie zich wil verdiepen in een spiritueel verstaan van 
anderen én van zijn eigen leven, vindt bij deze denkmeester en theoloog een 
tochtgenoot die ons altijd net even vooruit is met zijn wijsheid en kennis. 
 

Euro  19,90 

Onder de vijgeboom  A. Candiard ISBN 9789089723291  
 
 
Wie zit er in het evangelie onder een vijgenboom? Dat ben jij, dat ben ik, dat is 
iedereen: ieder van ons die ervan droomt het leven eindelijk vol te leven. 
Tot welk bestaan roept God Nathaniël? En wat zal hij bereiken als hij Jezus 
volgt? Wat is eigenlijk een roeping? 
Ons sociale, intellectuele en relationele leven is niets anders dan een zoektocht 
naar het echte leven en er achteraan gaan - tot we beseffen dat het leven dat 
wij verlangen en het leven dat God voor ons wil, een en hetzelfde zijn. 
Adrien Candiard onderzoekt het dunne lijntje van de anonieme alledaagsheid en 
onthult de geheime glans hiervan in het licht van de eeuwigheid. Een lange 
overweging zonder gepreek over eenvoudige en verheven spiritualiteit. Een boek 
waarmee je direct op weg gaat als je het verslonden hebt! 
 

Euro 16,90 

Bouw mijn kerk weer op Luc Maes  ISBN 9782808102872  
 
Op een dag in 1205 was Franciscus van Assisi aan het bidden in het vervallen 
kerkje van San Damiano. Plots hoorde hij de woorden: ‘Bouw mijn Kerk weer 
op.’ Toen hij opkeek zag hij alleen Jezus aan het kruis. Franciscus nam die 
woorden letterlijk en begon het kerkje van San Damiano te 
restaureren. Hoe bouw je de kerk weer op? Franciscus ontving het antwoord op 
die vraag: leven vanuit het evangelie, in het spoor van Jezus. 
‘Bouw mijn kerk weer op’. Die woorden zijn vandaag meer dan ooit opnieuw 
actueel. In dit boek droomt Luc Maes over de kerk van de toekomst. Hij luistert 
daarbij naar Gods woord in de evangeliën. Het Emmaüsverhaal uit het 
Lucasevangelie vormt de rode draad, en is de aanleiding om ook andere 
evangelieteksten te verkennen. Elke tekst wordt gevolgd door een korte 
commentaar en een gebed. 
 

Euro  16,00 

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 



 
 

D E  3 L E L I Ë N  
B O E K E N K A S T  

JUNI 2019 

De tweede vervreemding  Michael Vlerick  ISBN 9789401459044  
 
De geschiedenis van de mens is er een van toenemende vervreemding. Net zoals andere 
sociale diersoorten zijn we gemaakt om samen te leven. Bijen zijn geprogrammeerd om 
te leven in korven van tienduizenden, gnoes in kuddes van duizenden en wolven in 
roedels van een tiental dieren. De mens is gemaakt om te leven in groepen van zo'n 
honderdvijftigtal individuen. Zo leefde de anatomisch moderne mens samen voor het 
overgrote deel van zijn geschiedenis. 
 
Ruim tienduizend jaar geleden veranderde dat. De landbouw verscheen op het toneel en 
de eerste vervreemding was ingezet. We werden sedentair en gingen in alsmaar grotere 
groepen samenleven. Als antwoord kwam er een explosie aan culturele oplossingen, 
zoals steden, naties en rijken die door middel van wetten en gebruiken de menselijke 
interactie orkestreerden. Vandaag voltrekt zich een tweede vervreemding. De groepen 
waarin we leven smelten samen. Een economische crisis in Azië laat zich voelen op de 
Europese markt, een conflict in het Midden-Oosten brengt een migratiegolf in onze 
streek voort en klimaatverandering kan slechts op wereldschaal worden aangepakt. 
Globalisering verandert onze wereld fundamenteel. De culturele oplossingen die er 
kwamen na de eerste vervreemding bieden geen soelaas meer. Integendeel, ze 
veroorzaken soms meer kwaad dan goed. Michael Vlerick argumenteert dat er wel 
degelijk een weg is. De mens kan voor het eerst in de geschiedenis haar evolutie in 
eigen handen nemen. Laten we die kans grijpen en een globaal sociaal contract in het 
leven roepen. Een wereldwijd samenwerkingsmodel waarin burgers het écht voor het 
zeggen hebben. 

Euro 22,90 

Alsof de weg ons zocht -Jeanne Devos en haar strijd voor de 
dienstmeisjes in India Julie Hendrickx    ISBN 9789401458368   
 
Complete en geautoriseerde biografie van zuster Jeanne Devos 
In 1963 laat Jeanne Devos, begeesterd door de mystiek van India, het klooster van de 
Zusters van de Jacht in Heverlee bij Leuven achter zich om duizenden kilometers 
verderop haar levenslot te verweven met dat van dove kinderen. Wanneer in de buurt 
van het Indiase klooster een 13-jarig dienstmeisje verkracht wordt door haar werkgever, 
ontdekt Jeanne echter een heel ander India. De verborgen leefwereld van huispersoneel 
blijkt voor miljoenen vrouwen een complexe kluwen van onderdrukking en 
diepgewortelde religieuze en culturele tradities. 
 
Jeanne Devos, 'sister Justice', gaat de strijd aan, gesteund door de Kerk, maar 
tegengewerkt door werkgevers, politie en maffia. Gaandeweg ruilt ze kap en habijt voor 
een sari en slaagt ze erin een pluralistische stroom van verzet op gang te brengen. 
Jeanne weet door te dringen tot de International Labour Organisation (ILO) in Genève 
die als kroon op haar onwrikbare inzet in 2011 Conventie 189 goedkeurt: huisarbeid 
wordt voortaan wereldwijd erkend als arbeid. Wat in 1985 begon als een 
geïmproviseerde vergadering is vandaag een vakbond met miljoenen leden, tot ver 
buiten de grenzen van India. 

Èuro 29,99 

Gevlucht uit de hel Kouamé    ISBN 9789085285168   
 
Een mens kan zich niet voorstellen wat het betekent om op je veertiende je ouders voor 
je ogen vermoord te zien worden. Het overkomt Kouamé.  
De angst dat de moordenaars terugkeren om ook hem uit de weg te ruimen, doet hem 
vluchten uit de hel.  
Hij doorkruist acht Afrikaanse landen om de Middellandse Zee te bereiken. 
Ternauwernood overleeft hij de overtocht naar Spanje.  
Drie jaar na zijn vertrek komt hij aan in Frankrijk, waar hij een nieuw leven opbouwt. 
Hij is nu 19 en vertelt zijn onthutsende verhaal. Het verschrikkelijke leed van mensen in 
handen van mensensmokkelaars krijgt zo een gelaat.  
Wat Kouamé vertelt over zijn reis, maakt ons deelachtig aan een realiteit die normaal 
voor ons verborgen blijft.  
Deze eye-opener lees je niet zonder er sterk door geraakt te worden. 
 

Euro 20,50 

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 


