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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  -  
met vermelding  
‘project 8369’. 

 
ALVAST BEDANKT! 

KAPSTOK 

Wie mag er mee aan onze tafel? 
 

Op Sicilië zijn de leiders van de rijkste landen er alvast niet uitgeraakt. 
Ook al kwamen er Afrikaanse bezoekers uit landen waar er grote proble-
men zijn en dus ook veel mensen vluchten; een echt humaan asielbeleid in 
een wereld die ongelijk verdeeld is, is er niet afgesproken. Ook het kli-
maatbeleid, waar er in Parijs een aantal moeizaam verworven afspraken 
gemaakt werden, is voor de Amerikaanse president niet direct prioriteit.  
Vooral de maatregelen tegen het terrorisme bepalen de koers, ze zijn ge-
baseerd op angst, onbegrip en versterken de wapenwedloop. Kennis van 
andere culturen, besef van onrechtvaardige verdeling, diplomatie, geduld, 
geraken op de achtergrond. Harde aanpak, moordende wapens, straffe taal 
staan vooraan. 
 
Toch zien we vele bewegingen ont-
staan van mensen en groepen die het 
ànders willen. Enkele weken geleden 
werd het mooi uitgedrukt in Brussel,
(Hart boven hard) waar er een lange 
tafel geplaatst werd, waaraan op  het 
einde iedereen kon delen van het mee-
gebrachte lekkers. Ondertussen werd 
er in een aantal stellingen de droom 
uitgesproken voor meer gelijke behan-
deling, solidariteit, rechtvaardigheid , 
mildheid…. 
 
We hebben een nieuw élan nodig. Eerstdaags vieren we het feest van Pink-
steren. We herdenken dan het gebeuren met de volgelingen van Jezus, die 
zich totaal ontgoocheld en bang hadden teruggetrokken en treurden om de 
‘mislukking’ en de dood  van hun Meester. Ze hebben doorheen deze moei-
lijke periode de Geest ervaren, die hen deed opstaan en ramen en deuren 
opengooien. Ze konden een nieuwe taal spreken, die mensen voort duwde 
en inspireerde. Ze begonnen al vlug om mensen samen te brengen, niet 
meer beperkt tot het eigen volk of familie, maar aan tafel met ieder, die 
zich liet raken door de bevrijdende woorden. Hoe actueel mag dit Pinkste-
ren klinken?  

Annemie Luyten 
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Parochie Sociaal  

 
 

 Nominatie op de Bronzen Pagadder 
 

Je kon het in de vorige editie van onze Kapstok al lezen, 
Parochie sociaal was één van de drie genomineerden voor 
de Bronzen Pagadder. Op dinsdag 23 mei was het dan ein-
delijk zover. De 16e editie van de Bronzen Pagadder vond 
plaats in De Singel. Met een nokvolle zaal, muzikaal en 
kunstzinnig entertainment, werd het een zeer plezante 
avond. Ondanks de grote opkomst van onze ‘Parochie socia-
le supporters’, was de overwinning besteed aan Kilalo. Een 
initiatief van en voor jongeren met Afrikaanse roots die 
kinderen ondersteunt en inspireert op het gebied van on-
derwijs, cultuur en vrijetijdsbesteding. Een paar jaar gele-
den startte Kilalo met een eerste klas voor huiswerkbege-
leiding in de Antwerpse Breughelstraat. Langs deze weg 
willen we hen alvast feliciteren met een terechte overwin-
ning! Gelukkig gingen Lieve, Paul, Jef, Paula en Marion niet 
met lege handen naar huis. Alle drie de genomineerden 
kregen immers een cheque van € 500 overhandigd.  
 
Met de quote ‘Vrijwilligers zijn het zout op de patatjes in onze samenleving’ sloten we de avond succesvol af sa-

men met vele andere vrijwilligers.  
 

Proficiat!  

De Overzet 

IJverige studenten  
 
 Laatstejaarsstudenten van Heilig Hart van Maria instituut ‘s Gravenwezel maakten hun 
GIP over De Loodsen en meer bepaald rond De Overzet. Een heel jaar zetten Elien, Raf, 

Ellen en Jessica zich in op verschillende manieren. Ze zamelden spullen in voor het Kerstfeest in LaRiva en kwa-
men ook de hele dag meewerken. Toen de tuin van De Overstap diende opgeruimd te worden stonden Elien & Co. 
ook klaar om  te assisteren. Tot slot zamelden ze meer dan € 400 euro in met de verkoop van snoepzakjes. Met 
die centen kochten ze allerlei producten die de dames en kindjes van De Overzet broodnodig kunnen gebruiken 
zoals tandenborstels en tandpasta, shampoo, zeep, pampers, knuffels, … Wat was iedereen blij! Hartelijk dank 
aan deze ijverige studenten ! We wensen hen nog veel succes met de examens en hun studiekeuze naar volgend 
jaar toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantie  
 
Velen onder jullie weten dat we vorig jaar voor de eerste keer samen op vakantie zijn geweest! Door groot succes 
gaan we dit jaar opnieuw naar de Ardennen van 21 tot 25 augustus. Het fantastisch verblijf, vervoer en de activi-
teiten krijgen we helaas niet gratis. Als jij ons wilt steunen met een vrije bijdrage dan kan dat steeds op reke-
ningnummer Be88001652185741 op naam van De Loodsen/De Overzet met als referentie ‘vakantie’. We maken er 
samen opnieuw een hele belevenis van.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqlf_h7MTKAhVFjQ8KHXNQC9gQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbalkanproblems&psig=AFQjCNHUT3AfKTwyt2LntKZBksA7nJMPVA&ust=1453807395912712
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‘t Vlot  

Een verhaal uit Nigeria  

verteld door Kess    

 
 

Maria Vanden Eede (leerkracht Nederlandse les ) had gevraagd aan de leerlingen om een typisch verhaal uit hun 
land / cultuur te vertellen.  
 
Mijn oma vertelde me dit verhaal, in haar dorp gelooft iedereen dat het waar is… 
Er was eens een dorp, in dat dorp was er een koning. In mijn land was er in elk dorp een koning… De koning over 
wie ik vertel, had een tweeling, twee jongens. Normaal moeten kinderen huilen als ze geboren worden, zo den-
ken de mensen in het dorp, anders is het een slecht kind. Toen de tweeling van de koning was geboren, huilde de 
oudste niet maar de jongste wel. De oudste werd heel groot, abnormaal groot en heel sterk; de jongste groeide 
op een normale manier maar werd heel slim. 
Op een dag stierf de koning en één van de tweelingbroers moest hem opvolgen, maar wie? 
 
De mensen namen twee doodkisten: de ene werd gevuld met stenen en in de andere lag de dode koning. De 
broers moesten wegen en de juiste kist kiezen. De oudste koos voor de kist met stenen en dus werd de jongste 
koning. De oudste werd daardoor zo nijdig dat hij boos wegliep en… wat gebeurde er? hij viel in de rivier en ver-
dronk. En men zegt dat ook nu nog de rivier gevaarlijk is: elke vreemde die naar de rivier gaat en dicht bij het 
water komt, sterft.  

Verbouwingen in ‘t Vlot 
 
De huiskamer van ’t Vlot is op 6 juni precies 14 jaar open. Een unieke en 
sterke formule die na al die tijd nog niets van zijn pluimage verloren heeft: 
zorg voor een warme huiselijke sfeer, wees aanwezig met voldoende mede-
werkers die  positieve aandacht geven aan alle bezoekers. Bezoekers wiens 
thuis vaak de straat is.  Bezoekers wiens leven vaak chaotisch is omwille van 
verslaving en psychische moeilijkheden.  
 
Op dinsdag- en donderdagnamiddag is ’t  Vlot open en komen er minstens 50 
bezoekers langs. Op woensdag wordt er door de bezoekers zelf soep gekookt 
en op vrijdag door de bezoekers  gekuist dankzij Buro Aktief van de Free Cli-
nic.  Op woensdag vinden  de vrouwelijke straatbewoners een plek in ’t Vlot 
tijdens het Vrouwensalon van Free Clinic. Na 13 jaar intensief gebruik was de 
huiskamer dan ook aan een vernieuwing toe. Fase 1 gebeurde in het najaar 

2016: nieuwe vloer, nieuwe meubeltjes, een nieuwe lik verf aan de muren. Dit konden we realiseren dankzij de 
Heilig Hartparochie. Fase 2 vond in het voorjaar plaats: een nieuwe keuken met een grote(re) afwasbak en een 
degelijk kookvuur. Dit konden we realiseren dankzij subsidies van Stadsmakers (Stad Antwerpen). Telebouworde 
én enkele bezoekers zorgden voor de praktische realisatie. 
 
De weekkapel van de Heilig Hartparochie wordt ook sinds lange tijd druk bezocht door gasten van ’t Vlot. Zowel 
tijdens de openingsuren als tijdens herdenkingsdiensten van overleden straatbewoners. Nu de werken in de huis-
kamer afgerond zijn wordt de kapel aangepakt voor renovatie. Momenteel is er vanuit de parochie een aannemer 
ingezet om de vloer en wanden te vernieuwen. We hebben aan Stadsmakers centen voor meubels gevraagd en 
hopen ook hier groen licht voor te krijgen. 
Mensen waardig ontvangen doe je immers door aandacht te geven en  positief met hen in wederzijdse relatie te 
treden. Mensen waardig ontvangen doe je ook door te tonen dat ze het waard zijn om in een mooie ruimte te 
worden ontvangen waar ze zich volop mogen THUIS voelen. 

        Niek  

De Overstap  

 
 

 
Ondertussen werden twee vrouwen gehuisvest in De Overstap! Dolblij, goed geïnstalleerd en plichtsbewust zijn de 
dames Overgezet. Meer hierover lees je volgende maand in de Kapstok.  

OPROEP!  
Gezien de zomer die in aantocht is en inmiddels al regelmatig in het land is geweest, alsook de harde werken die 
in de tuin werden geleverd, zijn we op zoek naar alle attributen die nodig zijn om een gezellige buitenplaats te 
organiseren. We denken aan tuinmeubilair, een bbq stel, verlichting...  ! Wie kan ons helpen?  



 
 

BBINNENSTEINNENSTE                

 

KOENST is een sociaal artistiek project in samenwerking met de groep Expressie van Harmattan 

(Nederlandse lessen aan anderstaligen) en maakt deel uit van de Arts in Society Award van Cera. In dit 

KOENST project wordt de cursist uitgedaagd om creatief en actief aan de slag te gaan met taal. We ver-

trekken daarbij vanuit de cursist zelf: zijn passies, interesses, bezigheden...  Zo wordt KOENST een uiting 

van verschillende persoonlijkheden. Samen gaan we op zoek naar visuele elementen om deze verhalen 

vorm te geven en te vertalen naar textiel. Het uiteindelijke doel is een kleurrijke collectie te creëren die 

de energie en schoonheid van deze zeer diverse groep weerspiegelt.    

 

Tijdens de eerste fase van het project werd er aan de cursisten gevraagd om zichzelf voor te stellen als-

ook de persoon die naast hen zat. Vervolgens maakten ze een tekening voor en over hun buurman/ 

buurvrouw. Zo ontstonden er spontane gesprekken in de groep. Die gesprekken werden het vertrekpunt 

voor de samenwerking in de KOENST hoek. 

De KOENST hoek is een open atelier, een plek 

waar we samen op zoek gaan naar visuele ele-

menten om hun verhalen tot uiting te brengen. 

Wekelijks nodigen we twee personen uit om 

samen de handen in elkaar te slaan. Die resul-

taten worden opgesteld & getoond in de 

KOENST hoek. Zo wordt het een plek waar men 

deelt en beleeft. De cursisten krijgen van ande-

re klassen complimenten waardoor ze fier wor-

den op hun werk en zelfvertrouwen krijgen. 

Arsene  is een jongeman die meewerkt aan 

het KOENST project. Hij heeft veel liefde voor 

goud en diamanten en wilde bijgevolg graag 

een eigen T-shirt ontwerpen met daarop een 

schitterende diamant.  Ondertussen heeft hij 

zijn eigen merk  ontwikkeld, nl. ‘Arsenio As-

ton Taylor’. Arsene is helemaal laar voor een 

eigen collectie! 

KKOENSTOENST              



 
 

BBUITENUITEN                        

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hyak is een gepassioneerd tuinier. Hij houdt 

zielsveel van rozen en van zijn vrouw  die 

(toevallig?) Rosa  heet.  Onder begeleiding 

van onze kunstenaar Bram Van Breda  cre-

ëerde Hayk zijn eigen Haiku (een vorm  van 

Japanse dichtkunst die de cursisten in de les-

sen van Rita leerden kennen). Voor  dit 

KOENST project zou Hayk graag zijn eigen 

tuinhandschoenen ontwerpen.  

“Met mijn handen laat ik 
geluk groeien” - Hayk 

Voetbal is de sport die Sinthayu gelukkig 

maakt. Samen met zijn Ethiopische vrienden 

vormen zij een (voetbal)team. Vriendschap 

staat bij  Sinthayu dan ook centraal. Zo krijgt 

het voetbalspel een mooie symbolische 

waarde, want wint vriendschap niet altijd?   

Wordt vervolgd ... 

KKOENSTOENST              



 
 

WWETENETEN  WAARDWAARD                                

Waar: zaterdagavond om 18.00 uur in de Sint Anna 
kerk, Goedendagstraat 46 te 2140 Borgerhout.  
 
Contactpersoon: Harry Harding - 03 237 77 42 
Harry.harding@telenet.be / www.devleugel.be 

DDEE  VVLEUGELLEUGEL     

Datum Voorganger  Thema  

03/06 Paul Kevers Van Hemelvaart naar  
Pinksteren, een mysterie  

10/06 Marianne Van de 
Graaff / Jan Ver-
achtert  

Spinoza voor dummies—
leerhuis  

17/06 Marijke Verrelst  Dankbaarheid   

24/06 Paul Kevers &  
Mieke Van 
Steelandt  

Open Poortdag  

21 juni van 9u 17u  

Rome en Reformatie  

 
Filet Divers wil Antwerpenaren 
met geschonden basisrechten 
helpen.  
 
Naast concrete hulp probeert 
Filet Divers hen op te roepen 
om hun stem te laten horen en 
mee te participeren. Yves leidt 
u rond langs zijn droomfabriek 
in de Rolwagenstraat met be-
zoek aan de werkateliers, socia-
le kruidenier, ...  
 

Iedereen welkom  
 

Rome en Reformatie  
(Kannunnik Rik Hoet en Dr Dick 

Würsten in Gesprek) 
 

 
De Antwerpse Raad van Kerken nodigt u allen uit.  
Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther 95 stellingen 
op de deur van de slotkerk in Wittenberg, een kleine 
Universiteitsstad in Duitsland. Het vormde het begin 
van een reeks gebeurtenissen, die zouden leiden tot 
het onstaan van de Protestantse kerken.  
 
Wanneer : donderdag 8 juni 2017 om 19.30 uur zal 
een Duo gesprek plaatsvinden tussen Kanunnik Rik 
Hoet en Dr Dick Würsten over hoe men vanuit ver-
schillende denominaties naar het Luther jaar aankijkt. 
 
Waar : de avond zal doorgaan in het Parochiecen-
trum van de Kathedraal in de Heilige Geeststraat 21 
te Antwerpen. De deuren zijn open vanaf 19.00 uur. 
Na het gesprek is een pauze voorzien, waarin koffie & 
thee wordt geschonken. Daarna kunnen er vragen 
worden gesteld. Het einde van de avond is voorzien 
rond 21u30 - 22u.  
 
Prijs : De inkom is gratis.  
Wij hopen op deze avond dat u met velen aanwezig 
zal zijn. 
  

Cordoba aan de Schelde  

Op  bezoek bij de vele levensbeschouwingen in 
Antwerpen  
 
Maak kennis met de levensbeschouwelijke diversiteit 
van Antwerpen. Een gids brengt je langs verschillende 
ontmoetingsplaatsen. Een gastheer of gastvrouw ont-
vangt je en wijdt je in in de feestmomenten, beleving 
en symboliek van de levensbeschouwing.  
 
Bezoek een synagoge van portugese ritus in de  
de Diamantwijk, een Taiwanees—Boeddhistische 
tempel, een katholieke kerk en een Marokkaan-
se moskee.  
 
Wanneer : woensdag 21 juni van 12u tot 17u  
 
Waar : aan de ingang van Ontmoetingscenturm Atlas, 
Carnotstraat 110 te 2060 Antwerpen  
 
Er wordt flink wat gestapt, hou hier dus rekening mee 
(schoenen, regenkledij, ……) 

Op zondag 11 juni van 09u30 , feest van de H. 
Drie-eenheid, gaat Mgr. Johan Bonny in de Antwerpse 
kathedraal voor in een interculturele viering met als the-
ma "Samen op stap, met God die ons leidt", met katho-
lieke christenen afkomstig uit de hele wereld.  
Om 9.30 uur stellen we de aanwezige gemeenschappen 
voor op de Handschoenmarkt. Om 10 uur gaat de bis-
schop voor in de eucharistie. Na afloop volgt een ont-
moetingsmoment op de Handschoenmarkt met muziek en 
dans uit verschillende hoeken van de wereld. Van harte 
welkom  

Op 26 mei is de vastenmand van de moslims gestart. 
Wanneer de Ramadan voorbij is, vieren de moslims 
drie dagen feest. De wenskaarten voor dit feestge-
beuren kan je ook dit jaar aankopen bij ons in De 
Loodsen aan € 0,60 per stuk.  

Bestellen kan via telefoon of mail.  

Ramadan 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/Affiche%20interculturele%20viering%202017.pdf


 
 

Hoe bestellen: 
 

Tel.: 03/231 03 39 
Fax: 03/233 47 66 
E-mail: dedriele-
lien@kerknet.be 

Website: www.de3lelien.be 
Open van maandag  

tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

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

JUNI 2017 

 
25 eeuwen Theologie  
Laurens ten kate - marcel Poorthuis 
Uitgeverij : boom   
         Isbn 9789461059307 
Na het succes van 25 eeuwen westerse filosofie is er nu eindelijk 25 eeuwen 
theologie. De rijkdom aan oorspronkelijke teksten maakt dit boek tot zowel een 
unieke bloemlezing als een overzichtelijke geschiedenis van de theologische erfenis 
van de westerse wereld. 
Godsdienst en spiritualiteit zijn al enige tijd helemaal terug op de maatschappelijke 
en politieke agenda. Daarbij vragen steeds meer mensen naar de religieuze bronnen 
van onze geseculariseerde cultuur. 25 eeuwen theologie wil in deze behoefte voorzien 
door een omvangrijk overzicht te bieden van de belangrijkste theologische denkers en 
hun teksten in de westerse geschiedenis. Van de vroegste auteurs van de heilige 
boeken in jodendom, christendom en islam voert dit boek via het denken over God en 
mens in de oudheid en de middeleeuwen naar de moderne en hedendaagse tijd. 25 
eeuwen theologie biedt een fraaie galerij van denkers en de ideeën waarmee zij de 
veelzijdige geschiedenis van jodendom, christendom en islam kritisch hebben 
begeleid. 
25 eeuwen theologie is voorzien van een verhelderende algemene inleiding, korte 
introducties bij elke denker, tekstfragmenten, literatuursuggesties per hoofdstuk, een 
handig register en een tijdtafel. 

           39,90€ 

 
Omgaan met conflicten   
Anselm grun - rijk schipper  
Uitgeverij : Have, Ten    
     
          Isbn 9789025905903 
 
Monnik en therapeut Anselm Grün stelt in Omgaan met conflicten dat waar mensen 
samenleven en -werken conflicten onvermijdelijk zijn. Lastig, maar in een conflict 
komt ook positieve energie vrij, die reinigend en verzoenend kan werken. Volgens 
Grün moeten we conflicten niet verdringen, maar onder ogen zien. Daarvoor reikt hij 
psychologische inzichten aan en bespreekt hij bijbelverhalen over de oervormen van 
het conflict. Hiermee kunnen we conflicten zo hanteren dat ons eigen samenleven en 
samenwerken erop vooruitgaan.  
 
           16,99€ 

 
Bestel nu uw boeken via onze webshop  

online 24/24 - 7/7 
www.de3lelien.be  

 
Weldra ook andere rubrieken ….  

Wij geloven en werken aan de toekomst  
 



 
 

Hoe bestellen: 
 

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

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

Open van maandag tot zaterdag  
van 10 tot 17u 

Nationalestraat 151 
2000 Antwerpen 

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

JUNI 2017 

 
Ouder worden - een geestelijke weg  
Piet van breemen        Isbn 9789031716180 
Uitgeverij : Altiora Averbode 
          
Over de oude dag zijn tal van boeken geschreven. Oudere lezers worden bestookt met 
reisbestemmingen, gezondheidsadvies en tips om het geheugen te trainen. Een aspect dat 
meestal onderbelicht blijft, is het geloofsleven van wie ouder wordt. Alsof die diepere 
dimensie van het leven niet langer telt wanneer de eerste grijze haren verschijnen. Dit 
boek toont aan dat het christelijke geloof een inspiratiebron blijft, ook (en zeker) als je 
een zekere leeftijd hebt bereikt. Korte, eenvoudige teksten helpen je om tot gebed te 
komen. Het zijn bemoedigende woorden, die evenwel de moeilijke kanten van het ouder 
worden niet uit de weg gaan.       

            12,90 € 

 
Zolang ik nog leef - over ongeneeslijk ziek zijn , herinneringen  
Nalaten en blijvende verbondenheid  
Goedele van eelom        Isbn 9789401441780 
Uitgeverij: lannoo  
 
?Het zal je maar overkomen. Een arts vertelt je dat je nooit meer beter wordt. Hoe blijf 
je te midden van de wirwar aan emoties overeind? Hoe kun je leven met de voortdurende 
dreiging van de dood? En hoe kun je jezelf en je naasten op het afscheid voorbereiden?
Goedele Van Edom begeleidt al meer dan vijftien jaar mensen tijdens de laatste maanden 
van hun leven. In dit boek toont ze wat er gebeurt als je te horen krijgt dat je 
ongeneeslijk en levensbedreigend ziek bent, hoe je in die tijd samen met je naasten 
kostbare herinneringen kunt verzamelen, en waarom dit zo belangrijk is in het 
rouwproces. Want niemand wil vergeten worden. Niemand wil voor niets geleefd hebben. 
Niemand wil zijn geliefden in leegte achterlaten.Het helpt om herinneringen na te laten. 
Dat kan op verschillende manieren. Nog uitspreken wat voor jou belangrijk is, een doos 
met tastbare herinneringen maken, briefjes met leuke boodschappen in huis verstoppen, 
samen lievelingsplekken bezoeken of praktische maatregelen treffen. Bewust bezig zijn 
met je afscheid kan helpen in je eigen rouwproces, en zal ook voor je nabestaanden van 
onschatbare waarde zijn.         
            17,99 € 

 
Mazzel tov - mijn leven als werkstudente bij een orthodox  
Joods familie  
Margot vanderstraeten  
Uitgeverij: atlas contact                                             Isbn 9789045033853 
              

Zes jaar lang begeleidt Margot Vanderstraeten de kinderen van de Schneiders bij hun 
huiswerk. Via dochter Elzira en zoon Jakov krijgt ze geleidelijk aan toegang tot de 
gesloten joods-orthodoxe wereld van dit Antwerpse gezin. Hier heersen religieuze wetten 
en eeuwenoude tradities die de Vlaamse studente maar moeilijk kan rijmen met de tijd: 
de jaren negentig. De joodse familie raakt bekneld tussen traditie en het moderne leven. 
Dat de werkstudente bijvoorbeeld ongehuwd samenwoont met haar Iraanse vriend wekt 
achterdocht. Gaandeweg winnen – aan beide zijden – respect, nieuwsgierigheid en humor 
het van verontwaardiging en verwerping. Als de kinderen afgestudeerd zijn zal 
Vanderstraeten ze jaren later in Israël en New York bezoeken. Mazzel tov is een 
meeslepend en confronterend verhaal over opgroeiende kinderen in een modern-orthodox 
joods milieu, gezien door de ogen van een nietjoodse jonge vrouw. Mazzel tov biedt een 
uniek inkijkje in de onbekende wereld van de ander, die vlakbij woont. 

             19,99 


