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OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

ENKEL OP AFSPRAAK 

Januari 2016 

ver. uitg.: Annemie Luyten, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

tel. 03/234.05.11 – e-mail info@deloodsen.be – website: www.deloodsen.be 

Nr. 200 januari 2016 
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KapstokKapstokKapstok   

 

 
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! 

 
In het jaar 2016 zal het juist 500 jaar geleden zijn dat Thomas More  zijn boek 
‘Utopia’ schreef. Het boek geniet nog steeds grote faam omdat het een sociale 
kritiek bevatte op het toenmalige Engeland. Het stelde bvb. voor om het privé-
bezit dat voor een kleine elite enorme proporties had, af te schaffen. De inlei-
ding tot het boek bevat een brief aan de toenmalige stadssecretaris van Antwer-
pen, het vertelkader is de inspiratie en de fantasie die groeit vanuit het reizen 
naar de Nieuwe wereld. 
 
Nu, 500 jaar later komt deze nieuwe wereld, gewild of ongewild tot ons.  
De vraag rijst hoe wij deze mensen ontvangen. Hoe humanistisch is onze samen-
leving gebleven of geworden? Hoe geven we onze christelijke oproep tot barm-
hartigheid vorm? Kunnen er naast de kunstmatige kerstverlichting in onze veel-
kleurige metropool ook  lichtjes van menselijke warmte en solidariteit schitte-
ren? 
 
Vanuit de Loodsen willen we in ieder geval ons best doen om op dit spoor verder 
te gaan, dankzij de inzet van velen.  
 
Utopia in het jaar 2016? 
 
 
Annemie Luyten, Daniëlle De Cock,  
Stefanie De Ryck 

TWEEHONDERDSTE EDITIE  

UTOPIA 
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Er waren tijden dat het leven mij zéér verwarrend overkwam. Men vernoemt soms ‘toeval’, 
maar ik weet beter :  een gelukkig toeval bracht mij in contact met ‘het onthaal St.Antonius’, 
en in aansluiting daaraan ‘de Loodsen’. Reeds enkele jaren mag ik er mijn moedertaal doorge-
ven aan  anderstaligen. Woensdagnamiddag tussen 14u en 16u voel ik mij gedragen door de 
warmte van mensen die graag én moeizaam een nieuwe maar ‘moeilijke’ taal willen leren.  
Dank zij de initiatieven van ‘de Loodsen’ groeit voor mij naast verdriet, ook duidelijkheid in 
dit leven.  Wij mogen/kunnen hier solidair zijn met onze medemens! Dank, en dat in de toe-
komst verder op deze weg mag geloodst worden. 
 
Paula Sornsen 

Solidariteit. 
 
Ik heb het altijd gezien als een invulling van wat ikzelf heb gekregen. 
Zeker met vervroegd en echt  pensioen: ik ben voor de rest opgevangen door sociale zeker-
heid en uitkering voor mijn leven.  
Met mijn gezondheid (nog zo'n enorme gave) kan ik vrij me ten dienste stellen waar ik wil 
en waar het me ligt. En er is zoveel nood aan hulp, aan nabijheid, aan tochtgenoot zijn, 
aan vriendschap. De Loodsen is een 'place to be': een geschenk voor mensen in nood, een 
kans voor vrijwilligers, die mogen ervaren hoe hun inzet wordt begeleid,, ontvangen en 
gewaardeerd. Mooi toch !!! 
Geert  Willems 

Lesgeven? Met een dosis liefde voor mensen die mekaar 
vinden rond de tafel, met aangepaste leermiddelen. De 
deelnemers tonen een grote nieuwsgierigheid, en drang 
om zich onze taal eigen te maken. 

 
Ontmoeten zonder grenzen, want 
ons gezelschap is internationaal. 
Dat zouden meer klassen in het 
gewone onderwijs moeten zijn. Zo 
boeiend! 
 
Oriënteren, als leerkracht brengen 
we wegwijzertjes aan, om de weg 
te vinden in onze taal en in onze 
samenleving, vaak naar instanties 
die voor hen belangrijk zijn. Dat 
kan “gewoon” de bibliotheek zijn, 

waar ze aangepaste boekjes vinden om Nederlands te 
oefenen. 
 
Denken met hen, vanuit hun wereld, Marokkaans, Ar-
meens, Wit-Russisch, Nepalees, Congolees… en een 
hoopvolle brug helpen slaan naar België, Vlaanderen, 
Antwerpen – voor onze leerlingen een totaal nieuwe 
wereld. 
 
Sportief zijn, in de zin van: teambuilding met onze 
groepjes, in de les en bij aanvullende activiteiten want 
iedereen moet kansen krijgen - van snelle leerlingen tot 
analfabeten - en voelen dat ze erbij horen. De variatie 
is zeker een goeie uitdaging. Geen verveling mogelijk! 
 
Entertainen. Alleen saaie leerstof? Neen, we mogen ook 
samen lachen, een leuke anekdote vertellen, een toffe 
prent bespreken, een spannend verhaal lezen. 
 
Nederlands leren is het beste wat we kunnen aanbieden 
aan de nieuwkomers in de   stad, die hopen op een nor-
maal, veilig leven. Aan de analfabeten (vaak vrouwen) 
die nooit een school binnen geraakten en hulpeloos 
moeten toekijken als hun kinderen huiswerk maken. Of 
aan grootouders die hier al langer verblijven en merken 
dat hun kleinkinderen hun taal niet meer beheersen – 
dus is er geen communicatie mogelijk. 
 

Met de lessen Nederlands komt de Loodsen tegemoet 
aan een mix van sociale en taalkundige behoeften.  
 
Maria van den Eeden 

Solidariteit:  
 
in moeilijke omstandigheden naast mensen blijven 
staan; in De Loodsen ontmoet ik mensen  die me 
hierin inspireren en stimuleren en dan  voel ik de 
kracht van verbondenheid. 
 
Lut 
 
De Loodsen is een plek waar ik kan herbronnen.  
De gesprekken met gelijkgezinden in onze presen-
tiegroep geven me telkens weer de kracht om met 
mijn vrijwilligerswerk door te gaan.  
 
En een plek van solidariteit in een onsolidaire maat-
schappij: de medewerkers en vrijwilligers steunen 
elkaar en samen helpen we mensen die het moeilijk 
hebben. 
 
Marion 
Schmitz-
Reiners, Paro-
chie Sociaal 
(Onthaal Sint-
Joris) 
 
 

De drijfveer voor het volgen van de Nederlandse les 
in De Loodsen is voor de leerlingen: 
het zoeken naar verbinding met de 
mensen van een vreemd land en met 
elkaar, waar hetgeen hen verbindt 
veelal enkel het ‘ontheemd’ zijn is. 
Ze verschillen onderling in leeftijd, 
cultuur, taal, religie en eigenheid.  

Voor mij als lesgever is het verrij-
kend om te merken hoe al deze ver-

schillen naast elkaar kunnen bestaan, gerespecteerd 
worden en op een wonderlijke manier tot hun recht 
komen in de les. Geven van de Nederlandse taal 
reikt verder dan lesgeven.  

Charline Vandenberghe 
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Solidariteit betekent voor mij: 
 
Samen opkomen voor wie het moeilijk heeft in deze maatschappij, stem geven aan 
wie niet gehoord wordt en ingaan tegen onrecht. Dit alles met veel respect voor de 
ander en op een vreedzame manier.  
 
Bij de Loodsen voel ik me "thuiskomen " : de waarden die ik belangrijk vind in onze 
samenleving vind ik er allemaal in terug. De vormingssessies die worden aangeboden 
maken ons sterker als team  en geven me de mogelijkheid om te groeien en om mezelf 
te ontplooien.  
 

In mijn vrijwilligerswerk bij 't Vlot krijg ik de kans om een stukje tegemoet te komen aan de schrijnende ver-
eenzaming in onze stad, en ondanks de machteloosheid die ik hierbij constant tegen het lijf loop,  hoop ik toch 
een heel klein beetje het verschil te kunnen maken… 
 
Rina  

Solidariteit is het besef dat wij als mensen aan elkaar 
geklonken zijn op deze aardbol; en het weten dat 
elke mens van betekenis is om deze wereld bewoon-
baar te maken.  
 
De Loodsen stimuleren al onze zin-
tuigen en onze inzichten om domi-
nante denkpatronen te doorbreken  
en om midden in deze lotsverbon-
denheid te gaan staan en leven.  
 
Met groeten 
 
Lea Verstricht 

De wereld draait door terwijl er mensen afvallen, 
struikelen, … 
 
Dan is het belangrijk om een hand te reiken, te luis-
teren, er te zijn. 
 
Die kans krijg ik door 
De Overzet. 
 
Tinne Kersschot 

 
De Loodsen vzw 
 
Steeds in  beweging, met aandacht en openheid, inspelend op nieuwe noden 
die zich telkens weer aandienen in onze samenleving. 
Zo kijken wij naar de solidariteitspastoraal: 
 
Mensen aan de rand van onze samenleving, alleenstaande vrouwen met kin-
deren, thuislozen, drugsverslaafden, uitgeprocedeerden, vluchtelingen… 
Uitnodigend tot samenwerking vanuit een evangelische inspiratie, in dialoog 
en elkaar ondersteunend: vrijgestelden, vrijwilligers en alle mogelijke mede-
werkers.  
 

 
Zo groeit een sterke onderlinge verbondenheid en kijken wij dankbaar terug naar 20 jaar Loodsen en de info van 
200 kleurige en fijn verzorgde Kapstokken .  
 
Wij kijken hoopvol naar de toekomst. 
 
Gemeenschap van Villers 

“ Op een bepaald moment in het leven krijg je als 
het meezit met de gezondheid veel vrije tijd. Je 
maakt dan de balans op van voor-en tegenspoed, 
maar het overheersende gevoel is dat je gewoon uit 

dankbaarheid voor je zijn , je best 
in solidariteit iets kan doen voor 
anderen.  
 
Je kan dat niet alleen, maar best 
samen met mensen, die hier erva-
ring mee hebben.  
 
De Loodsen heeft voor mij een 

zinvol en uitgebreid aanbod voor inzet voor anderen 
en beschikt over een goede structuur, waar je sa-
men in een netwerk heel veel positieve dingen kan 
doen.”  Fernand Cooreman 

Het vrijwilligerswerk bij Harmattan heeft in mij een 
nieuwe dynamiek losgemaakt: de bijzondere aandacht 
voor mensen die asiel zoeken.  
 
Het samen oefenen van de Nederlandse taal brengt 
begrip mee en respect, en die warme genegenheid die 

wederzijds ons leven verrijkt.  
 
Dank voor de groeikansen en krach-
tige wensen voor een volgehouden 
solidaire inspiratie.  
 
Lydia De Wolf 
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Als het einde van het 
jaar nadert, krijg ik 
telkens een warm 
vrolijk gevoel vanbin-
nen. Een periode van 
gezellig samenzijn, 
lekker eten,  
geschenkjes en gene-
genheid. Met volwas-

sen te worden en de wereld wat beter te leren ken-
nen komt er tijdens deze periode toch ook een ander 
gevoel naar boven en hoewel het jammer genoeg het 
hele jaar door moeilijk is voor sommigen onder ons, 
lijkt het de tijdens de kersttijd me toch weer meer 
bezig te houden.  
 
Solidariteit is niet vanzelfsprekend, soms is onwe-
tendheid de oorzaak maar vaak ook een geremd ge-
voel. Hoe kan je iemand nu echt helpen? Elk klein 
gebaar is voldoende en dat is wat ik probeer. Elke 
maand een centje en andere materiële zaken,  waar-
van ik weet dat ik ze niet persé nodig heb of frequent 
gebruik en waar ik mensen voor wie deze zaken niet 
zo vanzelfsprekend zijn, toch hopelijk even blij kan 
maken. Op de vooravond van Kerstmis organiseert 
mijn zus Stefanie, ze werkt sinds enkele maanden 
voor de Loodsen, een kerstfeest voor mensen die het 
moeilijk hebben. Mijn familie en ik zijn heel fier op 
dit mooie initiatief en zijn dan ook elk jaar van de 
partij om haar te helpen deze mensen een mooie en 
gezellige dag te bezorgen. Ik wil bij deze ook alle 
mensen bedanken die, ook al is het met een klein 
gebaar, een poging ondernemen om anderen te hel-
pen op eender welke manier.  
Ik ben heel erg blij dat mijn zus haar plekje gevonden 
heeft bij de Loodsen.  
Het hulpwerk,  dat jullie bij de Loodsen (‘t Vlot, De 
Overzet..) met volle overtuiging en liefde geven aan 
de hulpbehoevenden, is prachtig!  
In naam van elk mens die oprecht geeft om andere 
mensen bedank ik jullie.  
Het beste voor iedereen in 2016.  
 
Nathalie De Ryck 

Solidariteit. 
 
Voor mij is ‘solidariteit’ naast mensen staan, wie het 
ook zijn. Vooral de kleinen worden hierdoor groot. 
Het is met mensen de weg gaan .Zelf werd ik ook 
meegedragen. 
 
Mijn hele leven is dit een aandachtspunt geweest, 
wààr ik ook werkzaam was. 
Mijn vader had me immers een ‘ testament ‘ meege-
geven vóór ik religieuze werd: ”Als ik hoor dat je voor 
één kind van een arbeider niet goed bent, kom ik je 
halen…” 
Toen ik bijna op pensioenleeftijd was, heb ik vooral 
aandacht gehad voor medemensen van een andere 
culturele en religieuze achter-
grond.  
 
Zo ben ik, naast het buurthuis 
bij ons,  bij de Loodsen aange-
land. In de stadspastoraal wilde 
ik mijn blik wat verruimen en 
deed ik een paar Tochten van 
Hoop mee. Omdat ik niet meer 
zo goed te been ben, heb ik de 
administratie van de tochten 
voor een deel op mij genomen. 
De contacten met de gidsen zijn boeiend.en verrij-
kend . Gerust wil ik dit nog een tijdje voortdoen! 
 
Ria Demey 

Solidariteit is 
liefde recht en vrede  
doorgeven 
in deze wereld 
van onrecht en geweld 
van eenzaamheid en angst. 
 
Solidariteit is  
De Loodsen 
op zijn Paasbest 
en niet alleen met Kerstmis. 
 
Solidariteit is 
is het leven vieren 
samen met allen 
die snakken naar 
liefde recht en vrede. 
 
Ina Koeman 

 
Na een leven van meer dan 40 
jaar  
Tussen de boeken in de uitgeve-
rij 
Wil ik mij nu actief inzetten  
Voor hen die onze hulp nodig 
hebben  
 
En die kans biedt mij ‘De Lood-
sen’  

Mariette Van Laer  

In de loodsen hoef je niemand 
na te bootsen.  
 
Rood,geel, zwart of blauw  
men zegt wel ‘Ik hou van jou’.  
 
Voor honger klein of groot, is 
er brood  
 
Bell Van Oost 

Toen ik met pensioen ging in 2006 
deed ik al vrijwilligerswerk voor de 
mindermobiele centrale in Kapel-
len. Ik reed rond met de mensen 
die een rit bestelden omdat ze zelf 
geen vervoer meer hadden of bus 
en trein nemen te lastig werd.  
Maar toen ik de ganse week thuis 
was zocht ik wel iets voor anderen 
te doen. Ik zei de gemeenschap 
betaalt me om thuis te blijven wel 

dan wil ik iets terugdoen voor’ de gemeenschap. Zo 
ben ik dan mee gaan werken bij de sociale kruidenier 
op het Kiel, nu bijna 10 jaar – een winkel waar min-
der begoeden aan goedkopere prijzen basisvoeding 
en hygiënische producten kunnen kopen aan vermin-
derde prijs. In het asielcentrum van Kapellen werk ik 
mee om deze mensen op een veilige manier met de 
fiets in het verkeer te brengen. En dan kwam de op-
roep in het kapstokje voor lesgevers Nederlands aan 
anderstaligen die in het officiële circuit uit de boot 
vallen. Al mijn activiteiten als vrijwilliger hebben te 
maken met mensen in moeilijke situaties en zolang ik 
het kan doen wil ik dit wel blijven doen.  
Ludo 
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Het begon in 2OO2 met een artikel in het parochieblad: op zoek naar vrijwilligers 
voor ’t Vlot. 
 
Een waar sollicitatiegesprek met Annemie en Niek. Ik mocht beginnen hier als vrij-
williger en verder professioneel werken in Brussel. 
Veel geleerd ! Prachtige ondersteuning van vrijwilligers met professionele begelei-
ding. Blijvend verbaasd van de slagkracht,de horsel in de pels functie, de vinger aan 
de pols! Echt present ! een unieke plaats  in het welzijns en solidariteits gebeuren in 
Antwerpen. 
 
Johan Martens 

 
Harmattan— een zachte wind uit Afrika waait elk jaar begin september de loodsen binnen.  
 
Dit jaar zijn er 180 cursisten uit 35 verschillande landen. Gans de wereld nestelt zich elk jaar 
opnieuw in de warmte van de Loodsen. Om hier te leven en sociaal contact te leggen is het 
Nederlands onontbeerlijk. De leergierigheid en de motivatie van de leerlingen is zeer groot, 
maar de genegenheid en vriendschap die je terugkrijgt is even groot.  
 
Ik ben blij dat ik daaraan mag meehelpen.  
 
Vic  

Waarschijnlijk heeft mijn verlangen om anderen te 
ontmoeten en te helpen, 
te maken met mijn beroep,  maatschappelijke assis-
tente..  
Toen ik vaststelde dat ik tijd overhad, heb ik, zeker 
niet toevallig, de juiste personen ontmoet. 
Dank zij Nelly ben ik in contact gekomen met Annemie 
Luyten en de Loodsen, en heb daar  
ondervonden hoe fijn het is samen anderen te helpen. 
 
Anne Vandercruyssen  

 
 
Solidariteit is als een zaadje 
dat je moet planten  
met het oog op de lange ter-
mijn; het brengt niet onmid-
dellijk vruchten voort. 
  
 

De Loodsen is vruchtbare grond om solidariteit wortel 
te laten schieten; met diepe vertakkingen in Bijbelse 
grond, maar breed verbonden in de stad vandaag. 
  
De Loodsen vormen humus om solidariteit te laten 
uitgroeien in jezelf. Met vorming en inzicht door-
heen ontmoetingen met straffe mensen; sommigen 
kwetsbaar en in nood, anderen weer stevig in het en-
gagement, allemaal verbonden doorheen geloof en/in 
de wereld.  
  
De Loodsen biedt groeikansen om die solidariteit 
te laten uitgroeien tot vormen van recht en recht-
vaardigheid. Projecten om inzet zichtbaar en tastbaar 
te maken; als tekenen in deze tijd. 
Broodnodig. 
 
Jan Kint       

Wat solidariteit voor mij betekent…. 
Meegekregen met de paplepel….we zijn niet alleen 
op de wereld…..we zorgen voor mensen dichtbij en 
veraf;door gezondheid veel moeten opgeven maar 
toch…. 
 
Frappant en Chili staan nog concreet op de agenda…
engagement en laten raken ,zorgen voor en betrok-
kenheid ,delen waar het nodig is. 
 
De loodsen zijn daar straf in ,mijn waardering voor 
alle vrijwilligers ,gelukkig zijn er mensen die dat 
concreet gestalte geven…. 
 
Liefs Leen De Witte 

Vrienden,familie vragen mij: Wàt doe je in je " vrije"- 
tijd? Nederlands geven aan Nieuwkomers,zeg ik 
dan,wat vrijwilligerswerk,alhoewel "werken" overdre-
ven is! Zeker niet bij de Loodsen,waar iedereen met 
zijn talenten,methodiek of inzichten zijn appreciatie 
krijgt.  
 
Bij mij vooral de Nieuwkomers die elke week,op tijd 
of niet,met of zonder kinderen,met of zonder GSM 
aan,met of zonder papieren,naar mijn"vrije"- commu-
nicatie lessen komen. 
 
Samen proberen we elkaar " te verstaan" met en zon-
der gebarentaal,maar met de wil iedereen zijn plaats-
je te laten vinden in deze globale wereldgemeenschap 
waar we ieders "universele" rechten respecteren. 
 
Joris De winter 

 
De Loodsen… is een plek waar ik na 
tien jaar nog altijd thuis kom. Niet om-
dat ik er gewoond heb maar om de 
warmte van de mensen die er werken 
en er binnen lopen. 
 
Met een warme tas koffie en een open 
hart omdat je er bent… 

 
Het huis de Loodsen heet je ook welkom met al zijn 
oneffenheden zoals bij ons mensen. Je ontmoet hier 
mensen die om je geven en waar ik om geef, zo schep 
je een band om nog meer om anderen te geven. Ik ga 
altijd weer terug… 
 
Monda Mariën  
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Bang en zonder bagage  
 
In Antwerpen werd het Vrijwilligers Netwerk Vluchte-
lingen gevraagd om voor gastgezinnen te zorgen .  
De bedoeling was dat er zo’n 50 vluchtelingen opge-
vangen konden worden. Maar toen de bus op vrijdag-
avond 4 december rond 21.00u in Antwerpen arriveer-
de, zaten er maar 12 vluchtelingen ins.  
De Afghaanse mannen waren bang gemaakt. Het zou 
beter zijn om niet op de bus te stappen, omdat dit 
tegen hen kon werken bij het aanvragen van asiel. Er 
is veel onduidelijkheid over rechten en plichten. 
Vluchtelingen zijn heel bang 
verkeerde beslissingen te ne-
men die hen hun leven lang 
achtervolgen.  
 
Betrokkenheid en solidariteit 
als krachtbron 
 
Een avontuur dat door ieder-
een als een verrijking werd 
ervaren. Communiceren was 
lastig, omdat de meesten al-
leen Farsi of Pashtu spraken. 
Maar met gebaren, blikken en 
google Translate en wat goede 
wil kom je al heel ver.  
 
Vrijwilligers Netwerk Vluchtelingen  
Filet Divers, de Loodsen, ACM, EVA Ekeren, IVCA, 
Dokters van de Wereld , Orbit 

 
Door gezondheidsproblemen ben ik 
arbeidsongeschikt en kwam ik te-
recht in het vrijwilligerswerk.  
Daaraan besteed ik bijna dagelijks 
enkele uurtjes, met heel mijn hart.  
 
Ook bij De Loodsen zijn ze zo goed 
geweest om me op te nemen in hun 
midden en me een taak te geven bij 
het onthaal.  

 
Als ik aan De Loodsen denk, voel ik warmte, goedheid 
en openheid voor elke persoon die hier aanklopt. 
Dankjewel, lieve mensen!’  
 
Griet Van der Herten.   

 

Solidariteit is afgeleid van ‘Sol 
= grond’. Toen we in 2002 met 
’t Vlot startten, ontdekten we 
dat het woord solidariteit let-
terlijk betekent ‘grond delen 
met elkaar’.  

Niet alle mensen hebben in dit leven een stevige 
grond onder hun voeten gekregen. Letterlijk en fi-
guurlijk. Dat is vaak de reden  waarom mensen op 
straat leven, mensen  verslaafd zijn, mensen een-
zaam op de dool zijn.   

We droomden toen: als we met een groep vrijwil-
ligers onze grond met elkaar verbinden, kunnen we 
een Vlot vormen en er vele anderen op toelaten.  

Om zo elkaars grond langzaam maar zeker te verste-
vigen. Nu, bijna 14 jaar later, vormt ons Vlot, God-
zijdank, nog steeds een stevige basis voor velen.  

Niek Everts  

 
Elke maand is Frank gedurende 
twee voormiddagen paraat om 
alle adressen op de Kapstok te 
kleven. Hij doet dit steeds met 
de meeste nauwgezetheid, het 
is een plezier om zijn enthousi-
asme te voelen! 
 
Frank  

 
Nederlands leren is heel belangrijk, 
de lessen zijn gratis en ik heb heel 
veel appreciatie voor de vrijwilligers 
die ons de taal willen leren.  
 
Ik kom hier heel graag en ik vind de 
combinatie tussen theorie en con-
versatie heel goed.  
 
Bedankt aan iedereen.  
 
Laura  

De kracht van de armen is nooit geld, De kracht van de armen is nooit geld,   
De uitbuiter heeft altijd meer. De uitbuiter heeft altijd meer.   

  
De kracht van armen is nooit macht. De kracht van armen is nooit macht.   

De verdrukker heeft altijd meer. De verdrukker heeft altijd meer.   
  

De kracht van armenDe kracht van armen  
Kan alleen zitten in de solidariteit. Kan alleen zitten in de solidariteit.   

  
Alleen solidariteit kan tegen geld opbieden. Alleen solidariteit kan tegen geld opbieden.   
Alleen solidariteit weegt op tegen macht. Alleen solidariteit weegt op tegen macht.   
Alleen solidariteit is ontwapenend sterk. Alleen solidariteit is ontwapenend sterk.   

Utopia—belangrijke woorden ( palabras )   
 
BARMHARTIG: geraakt worden tot in het diepste van 
ons hart door een kwetsbare andere mens.  
 
PRESENTIE: een mens wordt niet herleid tot zijn pro-
bleem, maar in een trouwe nabijheid kunnen eigen 
talenten naar boven komen. 
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Samen zijn en samen praten is 
belangrijk. Ik spreek niet veel 
Nederlands buiten de school-
uren, maar om te werken is het 
belangrijk dat ik de taal leer om 
beter te kunnen luisteren en 
praten.  
 
Daarnaast zijn er ook leuke en 
vrolijke mensen, als er iemand 
dan het volgende jaar naar een 
andere klas gaat, ben ik droe-
vig.  
 
Rose— Harmattan  

Als kleine  zuster van Nazaret kwam ik in 2009 op-
nieuw in Antwerpen terecht. In de fraterniteit wer-
den  we  overstelpt met vragen om voedsel, kleding, 
enz ...  
 
Langs  Annemie leerde ik “Presentie” kennen, het 
“er zijn” valt samen met onze spiritualiteit van Br. 
Charles de Foucauld: er zijn, luisteren, horen en voe-
len wat er in de mens omgaat… aandacht voor de 
innerlijke nood ! 
 
In “ De Overzet” waar ik er mag zijn voor de vrou-
wen en kinderen word ik werkelijk geconfronteerd 
met wat er leeft aan angst, verdriet, eenzaamheid, 
pijn, moedeloosheid bij hen. 
 
Hun vechten én hoop op een “toekomst” treft mij, 
hun verdriet deel ik. De vrouwen bevestigen, respec-
teren, er een eind mee op weg gaan, hen helpen op-
staan: het is menswording, nu, vandaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer dan ooit ben ik “De Loodsen” dankbaar, want 
ook aan mij gebeurt zo “menswording”. 
 
Mieke Devriedt  

De kunstenaar Ramirez maakte een mooie lichtgeven-
de constructie ‘Utopia’ in de tuin van St. Pauluskerk. 
Hijzelf was ooit Chileens vluchteling.  
 
Getroffen door ons beeld van de ‘Onbekende vluchte-
ling’ bouwde hij verder aan zijn kunstwerk. Vanuit de 
container groeien woorden en verschijnt het licht.  
 
Het kan de eerstvolgende maanden een ankerplaats 
worden om na te denken over de culturele en mense-
lijke rijkdom, die migranten kunnen inbrengen in on-
ze stad, in onze wereld. Als wij hen maar gastvrij 
ontvangen. 

Het belang van solidair zijn 
met anderen wordt in mijn 
thuisomgeving sterk bena-
drukt. Volgens mij kan soli-
dariteit op verschillende 
manieren geuit worden: 
openstaan voor eenieder, 
empathisch en behulpzaam 
zijn, jezelf niet boven maar 
naast een ander stellen, 
delen (zowel materiële als 
immateriële zaken), leren 
van elkaar, etc.  Met zo’n 
ingesteldheid in contact 
staan met mensen vind ik 
geweldig!  
Ik prijs mezelf dan ook ge-

lukkig dat ik bij De Loodsen mijn stage mag lopen. 
Elk van hun projecten draait rond solidair zijn met 
personen die dat meer dan ooit kunnen gebruiken, 
personen die elders ‘uit de boot vallen’. Het is een 
heuse, maar mooie uitdaging om als studente Gezins-
wetenschappen binnen deze organisatie mee te 
draaien. Het is een plezier om met alle werknemers 
en vrijwilligers samen te werken. Hun hartelijk ont-
haal en warme ondersteuning zorgt ervoor dat ik als 
studente, stagiaire en persoon positief kan ontwikke-
len en groeien.  
Bedankt daarvoor! Prettige feestdagen iedereen! 
Nieke  

UTOPIA  - BELANGRIJKE WOORDEN (PALABRAS)  
 
THUIS: velen moeten hun thuis verlaten door oorlog, geweld, natuurrampen, economische achterstand, waar is 
hun nieuwe thuis ?  
 
INLEVEN: wat een bootvluchteling meemaakt, een kind dat zijn ouders zag vermoorden….. We kunnen het ons 
moeilijk voorstellen. Luisteren naar hun verhaal is belangrijk.  
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AAGENDAGENDA     

 
 

Gezinnen in migratie Gezinnen in migratie   
  

Woensdag 27 januari Woensdag 27 januari   
om 19.30u om 19.30u   

 
 
 

 
Prof.Lucia De Haene geeft een boeiende lezing over 
het effect van migratie op het gezinsleven van mi-
granten. Lucia De Haene is professor in de Pedagogi-
sche Wetenschappen aan de KU Leuven. Ze studeert 
af met een proefschrift over gehechtheid in vluchte-
lingengezinnen. In haar onderzoek richt De Haene 
zich op de psychosociale gevolgen van collectief ge-
weld, gedwongen migratie en asiel voor gezinsleden 
van vluchelingen en migranten.  
 
Waar: De Loodsen,Sint Jacobsmarkt 43 te Antwerpen  
Info: antwerpen@orbitvzw.be  

 
Startdag Broederlijk Delen Startdag Broederlijk Delen   

Zaterdag 16 januari 2016Zaterdag 16 januari 2016  
  
Met een leven speel je niet Met een leven speel je niet   
 

 
Celia, Deyanira en Fanny wonen op het Colombiaan-
se plattegrond. De grond waarop ze wonen wordt 
bedreigd. Door het gewapend conflict. Door suiker-
rietplantages. Zelfs door het landbouwbeleid van de 
overheid. Dat is onrechtvaardig. De drie vrouwen 
verzetten zich. Ze verdedigen hun rechten en be-
schermen hun grond. Want grond is hun leven. En 
met een leven speel je niet.  
 
Waar: Provinciaal Vormingscentrum, Smekensstraat 
61 te 2390 Oostmallen vanaf 08.30u tot 13.00u  
 
Inschrijven: voor 12 januari 2016 via  
www.broederlijkdelen.be/lanceermomenten  
 
Meer info: Els Verheyen, 03.217.24.95  
Els.verheyen@broederlijkdelen.be 

Vormingsavonden Lucas Vormingsavonden Lucas   
Lucasjaar in de Liturgie Lucasjaar in de Liturgie   

 
Drie avonden om evangelist Lucas te 

herontdekken  
 

 Donderdag 21 januari  

 Donderdag 18 februari  

 Donderdag 17 maart  
van 19u tot 21u  
 

Begeleiding:   
door Pastoor Paul Scheelen 
 
Waar:  
afhankelijk van de grootte van de groep komen we 
elkaar op de pastorie of de kerk (ingang langs tuin 
St.Paulusstraat 22) 
Tijdens een korte pauze is wat koffie/thee of 
drankje voorzien  
 
Inschrijven: voor 16 januari :  
pastoor@sint-paulusparochie.be of 0476346912 

Je leeft met een pijnlijk verlies dat je,gezien het al 
even geleden is, nog moeilijk kunt delen. Mensen 
zeggen zo gemakkelijk: het gaat wel over of hou 
moed, wees sterk enz. zeer goed bedoeld maar je zit 
ermee.  
 
Rouwzorg Vlaanderen— in samenwerking met De 
Loodsen—biedt de kans aan om jouw verdriet met 
lotgenoten te komen delen. Je wordt er met open 
armen ontvangen.  
 
Elke eerste en derde woensdag van 14u tot 16u in de 
maanden februari tot juni 2016 
3 en 17 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 4 en 
18 mei, 8 en 22 juni  
 
Contact : Geert Willems (0484402482) 
Geert.willems@hotmail.com , Rudy Janbroers 
(0475268710) Rudy.janbroers@telenet.be  
 
Waar: De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43 te Antwer-

De loodsen zal gesloten zijn vanaf donderdag 24 december t.e.m. zondag 3 januari 2016 ! De loodsen zal gesloten zijn vanaf donderdag 24 december t.e.m. zondag 3 januari 2016 !   
 
 

Iedereen is van harte welkom op onze nieuwjaarsdrink Iedereen is van harte welkom op onze nieuwjaarsdrink   
op woensdag 6 januari vanaf 12.00uur op woensdag 6 januari vanaf 12.00uur   

  
BEDANKT VOOR ALLE STEUN DIE WE REEDS MOCHTEN ONTVANGEN ! BEDANKT VOOR ALLE STEUN DIE WE REEDS MOCHTEN ONTVANGEN ! BEDANKT VOOR ALLE STEUN DIE WE REEDS MOCHTEN ONTVANGEN !    


