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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 

 
“Er is verandering nodig , herstel, een nieuw beginpunt. Om de relatie met de 
wereld, de anderen, de Andere en het eigen ik te herstellen… “  
 
zo lees ik op de eerste bladzijde van de vastenkalender.  
De veertigdagentijd die op 1 maart begint is zeker een sterke periode om samen na 
te denken over onze manier van ‘in het leven staan’ en de oproepen die we in het 
licht van de bijbel horen.  
Want eerlijk gezegd, we hebben de laatste weken al enkele malen gevloekt of bij-
na geweend omdat de manier waarop we onze samenleving uitbouwen en het bij-
belse visioen van gerechtigheid steeds meer uit mekaar beginnen te lopen. 
 
‘ Om herscholing in wijsheid, om kennis die tot leven strekt, om vaardigheid 
tot vrede en bekwaamheid tot bevrijding’ wordt er gezongen (J. Van Opber-
gen) 
 
Voor de zoveelste maal kreeg een van onze vrienden, die nog geen verblijfsvergun-
ning heeft, en met geld en bestaansbewijzen in de hand een lijnabonnement wil 
kopen, een ‘njet’. Hoe vernederend voor deze man! Waarom wordt iemand die 
zich volledig in regel wil stellen als een crimineel weggestuurd? 
Elke week krijgen we telefoon van een of andere dienst om te vragen of we toch 
echt geen onderdak hebben voor een mama met kind(je) , die na erg partnerge-
weld , en soms daardoor zonder wettig verblijf op straat staat. In de winteropvang 
is er geen plaats.  
76 doden op het strand in Lybië en zelfs geen plaats om ze te begraven… we raken 
er bijna aan gewoon. 
… 
En toch zien we telkens weer mensen opstaan, die het gelaat van de menselijkheid 
concreet gestalte geven. De zovele vrijwilligers die zich dag in dag uit blijven in-
zetten, soms in heel moeilijke omstandigheden om een warme band te smeden met 
degenen die het moeilijker hebben. Ze wenden hun creativiteit aan om in jongeren 
te blijven geloven, om kinderen op het goede spoor te zetten, om mensen te be-
luisteren (Tele-Onthaal kreeg nog nooit zoveel oproepen), om medeburgers in het 
zuiden te steunen in hun ontwikkelingskansen, om ouderen een waardige plaats te 
geven, om het zoveelste verhaal van ziekte en pijn te beluisteren… We zetten hen 
binnenkort allemaal in de bloemetjes! Ze doen dit zonder zitpenningen maar ge-
woon omdat ze mede-mens zijn.  
 
‘Om een nieuwe methode van rekenen bidden wij, dat wij ons oefenen en be-
kwamen in het vermenigvuldigen door te delen. Dat uitgerekend het gebaar 
van breken en delen het teken wordt van overleven. ( J. Van Opbergen) 
 

 
 
 
Een intense vasten- broederlijk delen tijd ge-
wenst! Totdat iedereen mee is.   
 
 

A.Luyten 
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De Overzet   

            
 

*Human beings can be beautiful or more beautiful, they can be fat or skinny, they can be right or 

wrong, but illegal? How can a human being be illegal?* 

 
“ Onverschilligheid is een stil sterven van de menselijkheid”  

 
 
Elke maand willen we graag iets voorspoedig kunnen vertellen over onze projecten. Maar hoe positief en hoop-
vol we ook zijn, soms zijn de berichten zo zorgelijk dat je niet anders kan dan inboeten aan moed en hoop. Zes 
vrouwen in huis en vier daarbuiten die we intensief begeleiden en slechts 2 van hen hebben momenteel een 
perspectief. De afgelopen maanden dienen we dagelijks op te boksen tegen de wetsverstrengingen van Franc-
ken. Omdat we gepakt worden in snelheid, proberen we mee bovenop de statuten te zitten en zo goed als mo-
gelijk de dossiers voor de advocaten te vervolledigen zodat de aanvragen waterdicht de deur uit kunnen. De 
tijdsintensiviteit, energie en administratie die nodig is om een aanvraag in te dienen wordt onmogelijk voor 
onze dames om dit alles zonder begeleiding in orde te kunnen brengen. Om vervolgens keer op keer negatief te 
krijgen. Letterlijk negatief. Een bezorgd gezicht hier aan tafel met een document van het commissariaat of 
dienst vreemdelingenzaken in de hand. Tien bladzijdes vol wantrouw en beledigingen over het meest kwetsbare 
interview dat een vrouw ooit kan geven. Walgelijk gewoon. Opgelucht zijn we dan dat de motivatie in voor hen 
cryptisch Nederlands wordt geschreven. Het was schering en inslag de afgelopen tijd. Ook advocaten krijgen 
het mes op de keel nu en moeten zich in allerlei bochten wringen om nog een beroep te kunnen aantekenen 
tegen uitspraken.  
Onderdrukking, uitbuiting, mishandeling en verminking van vrouwen is geen ‘gegronde vrees voor vervolging’ – 
zoals de asielwet het voorschrijft- meer in onze wetgeving concluderen we. Of zouden we kunnen stellen dat 
België niemand vanuit het ons onderliggend continent meer ‘binnen wilt laten’. Dat ze tradities zelf moeten 
leren doorbreken in hun thuisland en dat ze discriminatie moeten aanklagen bij hun eigen regering. Want daar 
is geen plaats meer voor in onze samenleving. Begrijpen wie begrijpen kan.  
 
Ondertussen kregen we vanuit verschillende hoeken het signaal dat de winteropvang in onze stad geen gezinnen 
zonder wettig verblijf meer opvangt.   Een maatschappelijk werkster van OCMW Antwerpen dienst Intrafamili-
aal geweld vroeg ons of we een dame met haar kindje kunnen opvangen die op straat staan. Bij de winterop-
vang kon deze vrouw met haar dochter niet terecht omdat ze niet over de juiste papieren beschikt. ‘Een onge-
lukkige uiting door een collega’ aldus de screening van de winteropvang. Het probleem draait om capaciteit(3 
plaatsen voor gezinnen tegenover 60 plaatsen voor alleenstaanden). Hoe dan ook, onze stad neemt zelfs tijdens 
de koude wintermaanden zero verantwoordelijkheid voor een vrouw met kind die ofwel op straat moeten sla-
pen ofwel terug moet intrekken bij een man die mama bont en blauw achterlaat. Begrijpen wie begrijpen kan.  
 
 Opvallend is dat alle professionele hulpverleners die we aan de lijn krijgen m.b.t. de winteropvang, één voor 
één spreken over ‘illegalen’. Hoe kan het zijn dat wij als solidariteitsorganisatie daarover tot op heden veront-
waardiging dienen te uiten en hulpverleners te sensibiliseren over correct taalgebruik. Immers zich ‘illegaal’ in 
een land bevinden is toch geen persoonlijkheidseigenschap? Begrijpen wie begrijpen kan. 
 
 
 
 
 
 
 
Solidariteit maakt steeds meer plaats voor onverschilligheid. Gelukkig kunnen we elke dag rekenen op talloze 
vrijwilligers die onze harten massaal verwarmen en het draagvlak vergroten voor zovelen in nood.  Het positie-
ve is dat al deze perikelen ons uitdagen om verder in te spelen op de huidige nood en daar broeit een nieuw 
project uit…binnenkort meer nieuws daarover.  
 

 
 

Gelukkig kunnen we afsluiten met een positieve noot. 
Mama Mariam en Moussa kunnen na bijna drie jaar 
overgezet worden naar een positieve situatie. Niet 
alleen kregen ze papieren—weliswaar onder strikte 
voorwaarden—maar zullen ze een aantal maanden 

kunnen verblijven in De Stobbe waar  
Mariam een traject zal afleggen om een sterke mama 

te worden voor Moussa zodat ze nadien zelfstandig 
hun leven kunnen uitbouwen hier. We zijn zo blij 

voor hen maar wat zullen ze gemist worden!  
 
 

 
Stefanie De Ryck  

In ons vorig nummer spraken we over onze zoektocht naar een klusjesploeg voor De Overzet. We kunnen on-
dertussen alvast rekenen op wat sterke mankracht, maar de ploeg mag gerust nog wat uitgebreid worden. Ook 

zouden we heel blij zijn om onze klusjesploeg te kunnen voorzien van goed gereedschapsmateriaal.  
Wie kan ons helpen?  
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Campagne 2017 

Steun de  boeren in 

Burkina Faso    

Gezocht peters en meters 

voor de driedaagse in  

Averbode mei 2017         

Harmattan     

De TvH staan open voor al wie interesse heeft in de 
problemen van onze samenleving. Iedere tocht eindigt 
met een getuigenis van een  ervaringsdeskundige, of 

een vrijwilliger die aan één van onze  

Heb je interesse in één van deze tochten, 
schrijf je dan zo vlug mogelijk in -  
tochtenvanhoop@deloodsen.be of bel naar 
03/234.05.11 tussen 9u en 12u30.  
 
Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en 
kost 5 € per persoon 

Beste, 
 
Naar goede gewoonte gaan 't Vlot, Jambo en Pastel 
ook dit jaar weer op bezinningsdriedaagse ! 
 
Samen met 14 bezoekers en 14 buddy's van Jambo en 
't Vlot gaan we tussen 2 mei en 4 mei het avontuur 
aan in de Abdij van Averbode. Onze bezoekers zijn 
dak- en of thuislozen met of zonder verslavingspro-
blematiek. Voor hen is zo een driedaagse van cruciaal 
belang. Drie dagen uit het harde straatleven, drie 
dagen uit de strijd om te overleven, drie dagen zon-
der zoektocht naar een slaapplaats, eten en drinken. 
Wij bieden drie dagen een plek aan waar gasten zich-
zelf kunnen zijn op een plek van niet-moeten, maar 
van ont-moeten. Onze Averbode-ontmoeting biedt 
ook, naast ontspannend samenzijn, ruimte tot reflec-
tie. Elk jaar werken we rond een thema waarin we 
gasten én buddy's uitnodigen om samen in gesprek te 
gaan. Deze editie zal het thema ‘verzoening’ centraal 
staan. 
 
Dit jaar staat alweer de vijfde editie voor de deur! 
Elk jaar vraagt dit toch de nodige voorbereidingen. Zo 
zijn wij onder meer zelf verantwoordelijk voor de 
kosten van dit hele project. 
Het zou in die zin fantastisch zijn mocht uw bijdrage, 
hoe groot of klein ook, kunnen dienen om deze drie 
daagse voor de gasten mogelijk te maken. Op die ma-
nier maakt u zich peter of meter van een gast die 
meegaat naar Averbode.  
U kan uw bijdrage vanaf 40 euro leveren via het reke-
ningnummer van Jambo: 
 BE51 7350 3526 6962 met vermelding van sponsering 
Averbode.  
 
Op maandag 1 mei om 18.00u in de Heilige Hart kapel 
in de Langebeeldekenstraat 20 in Antwerpen nodigen 
wij alle peters, meters, en sympathisanten van harte 
uit in een zendingsviering om ons mee op weg te zen-
den in Gods vertrouwen.  
 
Alvast heel graag tot dan! 

De koude winterdagen hebben zich voorlopig terugge-
trokken en dat is zichtbaar aan de stijging van het  
gemiddeld aantal aanwezigen in de Nederlandse les-
sen. Er zijn minder zieken en onze cursisten hoeven 
de kille wind niet meer te trotseren. Naast dit goede 
nieuws zijn wij ook verheugd om mee te delen dat  
Harmattan de kans krijgt om deel te nemen aan een 
artistiek project, in begeleiding van Bram Van Breda.  
Bram is afgestuurd in een opleiding voor textiel en 
grafisch ontwerp en is erg begaan met taal en sociale 
vraagstukken. Samen met onze cursisten start hij een 
sociaal artistiek project op waarin hij door middel van 
uitwisseling en creativiteit een product wil creëren 
dat de verschillende identiteiten van onze cursisten 
weergeeft. We vinden het fantastisch om een univer-
sele taal (kunst) te gebruiken als hulpmiddel om de 
Nederlandse taal te leren en zelfontplooiing en -
ontwikkeling te stimuleren. Wij hopen bij afloop van 
het project het resultaat in de vorm van een tentoon-
stelling te presenteren voor iedereen die daarin inte-
resse heeft. 

Nieke  
 

Regen voor Burkina Faso 
Met een regenseizoen van slechts vier maanden is het 
in Burkina Faso een uitdaging om voldoende graan te 
produceren. Een tekort aan voedsel is een jaarlijks 
terugkomend probleem.  
 
Tijdens de campagne van Broederlijk Delen staat 
'regen' symbool voor een vruchtbaar leven. Help ons 
investeren in een platteland met toekomst. 
Met jouw steun: 
 krijgen boeren laagdrempelige leningen 
 worden erosiedijken aangelegd  
 wordt onvruchtbare grond herbeplant  
 
Geef 115.000 Burkinese boerenfamilies een eerlijke 
kans om te kiezen voor gezond voedsel, onderwijs en 
toekomstkansen.  Ondanks het gebrek aan regen. 

 
Schrijf je  vlug 
Individueel in !   

 
 
   
  Eco-tocht van Hoop  
  Donderdag 20 april om 14u 
 
  2060 op een ander spoor   
  Zaterdag 22 april om 14u  
 
   Meer info over deze tochten   
   www.deloodsen.be 

Tochten van Hoop  



 
 

BBINNENSTEINNENSTE                              

 
       Luc De Smet 
           
 
Annemie Luyten—Waar staan we? 
 
“Er is veel veranderd de voorbije tien à vijftien 
jaar. Ons werk is er niet gemakkelijker maar juist 
moeilijker op geworden”, meent Annemie Luyten bij 
De Loodsen. “Toen we van start gingen, wisten we 
ons in de schoot van de samenleving waaraan we 
positief meewerkten. Vandaag lijken we soms in de 
marge te staan.”  
 
Het solidariteitsdenken van de maatschappij werd 
geleidelijk geïnfiltreerd door een denken van indivi-
dualisme, van egoïsme,… “We glijden uit de schoot 
van de samenleving weg.” Soms vraagt ze zich of ze 

niet wat naïef bezig is. “Ik moet het halen uit kleine positieve stappen die ik zet en het besef dat ik 
met mensen onderweg ben. Zij helpen me zien dat wat ik doe wél maatschappelijk relevant is.”  
 
 
Voorbij dilemma’s en paradoxen: de menselijke waardigheid 
 
Het lijkt wel een tijd van dilemma’s en paradoxen. Zo is er hard gewerkt aan het thema van Broeder-
lijk Delen: mensen bijstaan om in eigen land te boeren opdat ze daar een toekomst kunnen uitbouwen. 
Maar tegelijk leven we in een wereld waar verre reizen mogelijk zijn, waar studenten met internatio-
nale beurzen in het buitenland studeren, waar jongeren de wereld intrekken om te leren. “Wij moeten 
overal heen kunnen. Maar als mensen in een uitzichtloze situatie zitten en naar hier komen, kan het 
niet. Ik vind dat een heel moeilijk probleem”, ervaart Annemie. “Onze inzet in De Loodsen wordt ge-
confronteerd met die wereld van tegenstellingen. Ieder heeft maar één leven. We moeten iets doen 
voor de menswaardigheid van mensen.” 
 
Annemie stelt vast dat veel jongeren in een beroepssituatie sympathie hebben voor het werk van De 
Loodsen. “Maar vaak weten ze dat niet in de eigen job te integreren.” De Loodsen krijgt veel aanvra-
gen van stagiaires. Die draaien een tijdje goed mee in de werking “maar daarna, in hun job, worden ze 
soms overmand door de hopeloosheid van de situatie. Je ziet dat ze geen voldoening meer vinden in 
hun sociaal werk. Het is té materialistisch, alles moet economisch rendabel zijn,…” Die slinger slaat zo 
ver door dat de ogen toch opengaan. Ze denkt aan de ‘privatisering’ van de zorg in Antwerpen. 
 
“Het blijft een enorme uitdaging om alle projecten mogelijk te maken en de werking uit te breiden 
met sponsoring en giften. In De Loodsen zijn we bovendien steeds achterdochtiger voor mogelijke sub-
sidiëring”, zegt Annemie. Subsidies vergen immers dat projecten zich in grote mate ‘inbedden’ in een 
beleid en aan bepaalde criteria beantwoorden. En die worden steeds strakker aangespannen. 
 
Leven in de illegaliteit 
 
Ze ervaart dat vooral in De Overzet die vrouwen helpt een nieuwe toekomst uit te bouwen. “Ook als 
die vrouwen een verblijfsstatuut krijgen, zijn er zoveel voorwaarden aan verbonden dat ze er nauwe-
lijks aan kunnen voldoen.” Wie hier geen achterban heeft, kan dan niet verder. “Met De Loodsen sla-
gen we er in dat netwerk op te zetten, van mensen van goede wil, om ook anders in het leven te staan 
dan de regeltjes.” 
 
Ze wijst naar Harmattan waar nu een vijftiental mensen Nederlandse les geven aan mensen zonder pa-
pieren. “Welke vreugde vinden zij er niet in om met anderen creatief te zijn, samen kerstfeest te vie-
ren, een museum te bezoeken,… Die vreugde is groter dan de inspanning die ze ervoor moeten doen. 
Dat is iets heel anders dan de economische realiteit.” De Overzet ving onlangs een hoogzwangere 
vrouw op die toen op de grond sliep. “Ze heeft ondertussen een zoontje. Er is niet veel meer nodig dan 
wat menselijke warmte en zien dat het juiste papier ingevuld wordt hier en daar.” Haar conclusie: 
“Nog meer dan vroeger moeten we ‘gastvrijheid’ uitstralen en ons minder om regeltjes bekommeren. 
Gewoon onze gang daarin blijven gaan, dus.” Zonder er verder bij na te denken. Woorden die wegen. 
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Ik ervaar dat we daarmee meer en meer in de illegaliteit leven”, herhaalt Annemie. “Vanuit onze evan-
gelische inspiratie zitten we daar ook dichterbij. Het is ons niet vreemd. In veel zaken ‘onderhandelen’ 
we vandaag met de overheid… In de feitelijkheid voelen we ons gedragen binnen een ruimere groep. 
Als mens vinden we het ‘normaal’ dat we anderen onderdak geven. Die vrije positie hebben we met de 
Loodsen nog steeds. Ik hoop dat we die ook behouden.”  
 
 
Waar staat De Loodsen op dit moment? 
 
“Er werken vrije en fijne mensen mee als beroepskracht in De Loodsen. Samen bedenken en coördine-
ren we de te zetten stappen. Kunnen we dat blijven opbrengen?” vraagt Annemie. Ook financieel? Ze 
ziet vele uitdagingen maar wil vooral ‘positief’ klinken. 
 
“We zijn er nog. Anderen verdwenen. We hebben een goed elan. Met jonge mensen. We zijn ‘kinderen 
van onze tijd’. Tot nu toe doen we het zonder subsidies en we willen ook niet vlug in die ‘val’ trappen. 
We zien wat er gebeurt met wie daar wel voor valt.” Anderzijds heeft De Loodsen wel een convenant 
met de Stad om het ‘Platform Noodhulp onder Protest’ te trekken. “We krijgen ook geld voor ons werk 
met Harmattan. Dat is goed”, zegt Annemie, “want we mogen er onze eigenheid bewaren. Maar de 
meeste vreugde halen we uit de goede contacten tussen de vrijwilligers en de mensen waarvoor we ons 
inzetten.” 
 
 
De concrete projecten vormen niet de grootste  
financiële uitdaging. De ‘lonen’ wel. “Tot nu toe lukt het 
ons hoewel alle grotere fondsen restrictiever worden en 
meer voorwaarden stellen.” De ‘body’ van de organisatie 
-de lonen van de vaste medewerkers- “die moeten we 
laten betalen door grotere sponsors.” Met de enkelen die 
vertrouwen en  
geloven in wat De Loodsen doen “halen we dat tot nu 
toe.” Deze fundraising, die vaak op persoonlijke relaties 
bouwt, wil ze kunnen overdragen aan de  
organisatie, naar de mensen die ervoor werken. “Dat as-
pect is aan het groeien.” 
 
 
 
Vele kleintjes maken ook een groot. Tijdens de jongste ‘Music for Life’ -de radiocampagne- startten 
nabije relaties met een groot enthousiasme tal van kleine projecten, in de familie, bij vrienden, de 
directe omgeving,…“We kunnen daarmee een aantal elementen in de Overzet betalen.” Een ijskast, 
oven, wasmachine,…  
 
De Loodsen zijn ook goed bezig op de sociale media, op Facebook en “we zullen dat nog meer moeten 
doen maar ik schuw er de dingen te mooi voor te stellen. De praktijk telt. We halen onze geloofwaar-
digheid uit wat we doen. Daarna volgen de middelen”, zegt Annemie. 
 
Hoe is het met vluchtelingen gesteld? En met daklozen? 
 
“Ik vind het schandalig dat er dagelijks gezegd wordt dat de vluchtelingenproblematiek opgelost is. Dat 
er 300 mensen in de vluchtelingencentra hun werk verliezen terwijl mensen in Griekenland verkleumen 
in de kou en… niemand komt op straat. Verschrikkelijk. De andere week verdronken er weer 150 men-
sen in de Middellandse Zee. Dan is het probleem toch helemaal niet opgelost! Ondertussen merk je dat 
mensen zoveel energie stoppen in het integreren van andere mensen, van de kinderen in een school,… 
En plots worden die naar de andere kant van het land gestuurd. Of naar een ander land. Dat is ‘spelen’ 
met mensen.” 
 
Er is een dagopvang voor daklozen in Sint-Walburgis en tijdens de week bieden studenten van de Karel 
De Grote Hogeschool opvang. Ook in het weekend vangen studenten daklozen op.“Op het vlak van de 
daklozen zijn de verkiezingen al begonnen”, zegt Annemie. Begin januari startte het Platform Nood-
hulp een ‘verdeelcentrum’ van goederen op. De afspraak binnen het convenant met de stad is dat al-
leen het OCMW hierover communiceert. De schepen bediende de vorklift met de eerste pallet. De orga-
nisatie die het initiatief verzorgt, kwam niet in beeld. Kritische berichten komen niet meer in de pers… 
“Dingen die mislopen en echt niet goed zijn, moeten we aanklagen”, zegt Annemie.  
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“Dat hebben we misschien te weinig gedaan. Ook rond vluchtelingen.” Ze begrijpt best wel hoe dit 
werkt. De overheid wil op een positieve manier in beeld komen nadat ze met ‘tendering’ en 
‘privatisering’ van de zorg vrij negatief neergezet werd. De winteropvang pakte de stad anders, reso-
luter aan. “Maar de visie van deze winteropvang zet mensen van bij de start op het spoor van de te-
rugkeer. De dienst Vreemdelingenzaken komt er dagelijks over de vloer. Mensen weten dat en kiezen 
daar niet voor.” Het spoort allemaal met een bepaalde strategie. “Ook vrouwen in de ‘Overzet’ krij-
gen we bijna niet meer geregulariseerd voor medische redenen. Soms wel nog voor humanitaire rede-
nen.” 
 
Inbedding 
 
Vroeger kon je mensen overtuigen door over iets zinvol te communiceren.Er is een mentaliteitsver-
schuiving. Er is meer nodig dan ‘het verhaal’ om mensen te bewegen. Het ‘meebeleven’ van de proble-
matiek van ‘concrete mensen in nood’ kan wel nog het verschil maken, ervaart Annemie. “‘Inbedding’ 
stuurt mensen.”  
 
Dat merkt ze ook aan stagiaires en begeleiders die naderhand zeggen dat ze niet wisten dat die reali-
teit bestond. De Loodsen trekt dan ook het verhaal open in de Tochten van Hoop. “We vertellen over 
de straat, de huizen en de concrete mensen. Nog meer dan tevoren kunnen we een forum bieden aan 
mensen die nog niet gehoord worden en zo de gezindheid kleuren van wie in de tochten meewandelt.”  
 
Als ze gaat getuigen of spreken, bijvoorbeeld voor de studenten in het derde jaar ergotherapie aan de 
Hogeschool van Geel, dan neemt ze dus zeker een vrijwilligster en een vrouw van de Overzet mee. 
“Het trio is nodig wil het verhaal overkomen.” En een tegenge-
wicht vormen voor wat de kranten brengen. “Wat moet je nu 
nog geloven? Als je alles zomaar in de media kunt gooien. Als de 
feiten de feiten niet meer zijn en regeringsleiders de eigen in-
stellingen niet meer ernstig nemen. Van zo’n berichtgeving wor-
den we allemaal doordrongen zonder dat we het beseffen. Als 
je face-to-face iemand hoort die iets meemaakt is dat toch nog 
anders.” 
 
Ze wijst ook op een ander fenomeen. Een maand geleden ging 
het Ethiopisch feest in het Pastoraal Centrum door. Er waren 
600 Ethiopische mensen. Heel de kapel van het centrum was 
met tapijt belegd. Iedereen was in ’t wit uitgedost. Voor het 
eerst kwamen de deelnemers ook uit Nederland aangereden en 
was zowel de Eritrese kerk als de Ethiopische kerk aanwezig. 
“Het was een ongelooflijke stoet. Het rode tapijt. De tamtam. 
Wierook. Een indrukwekkende koffieceremonie. Er werden vier 
kinderen gedoopt. En… er waren nauwelijks vijf blanke mensen. 
Er was niemand van het bisdom, niemand van de pers. Je zou ‘ik 
weet niet wat’ geven om zoiets te mogen meemaken en… er 
kraaide geen haan naar. ‘Ongelooflijk’. Onze wereld staat bol 
van de communicatie maar over belangrijke zaken weten we 
vaak niks.”  
 
Jong en ouder 
 
Annemie wijst op een evolutie in de verhouding tussen ‘werk’ 
en ‘leven’. “Velen van onze generatie zagen hun leven en werk 
als één geheel. Ze integreerden daarin ook het gezin. Jongeren 
hebben vandaag blijkbaar meer tijd nodig voor zichzelf en hun 
eigen welzijn.” Dat heeft een impact op de werking van allerlei 
initiatieven. De invulling van de taken van de werkkracht moet 
dan ook anders. Kan je dan alleen nog een beroep doen op ‘nine 
to five’-ers die stipt in- en uitklokken? “Niet noodzakelijk maar 
ook in dit soort werk moet je daarmee leren omgaan.” 
 
Anderzijds, wie met vrijwilligers werkt, moet dat buiten de typische werkuren kunnen doen. Voor be-
taalde medewerkers is het niet evident om er evengoed ’s avonds en in het weekend te staan. De 
Loodsen moet rekening houden met die nieuwe realiteit. “Het leven is anders. Daardoor valt wel een 
deel van het vroegere elan weg. De krachten zijn beperkter. Die oefening moeten we door en dat is 
een grote uitdaging. We moeten ons voortdurend aanpassen en beseffen dat we in al die jaren een 
groot pakket op ons bord hebben gelegd en dat we nu terechtkomen in een samenleving die niet nood-
zakelijk positief staat ten aanzien van al die vormen van inzet.” 



 
 

BBUITENUITEN                              

 Meestal is het geen probleem om vrijwilligers te rekruteren. Ze bieden zichzelf aan. Een aantal kunnen 
terecht in de eigen projecten. “Anderen sturen we door naar andere initiatieven.” De meeste vrijwil-
ligers zijn gepensioneerd. “Voor sommige zaken zou het natuurlijk leuker zijn ook meer jonge mensen 
aan te trekken. We hebben echter minder vormen van inzet die écht geschikt zijn voor jongeren die 
overdag aan het werk zijn.”  
 
Of toch? In de vakantieperiode kan je met het eigen gezin én de kinderen van de Overzet er eens sa-
men op uittrekken, bijvoorbeeld. Ook tweeverdieners kunnen sympathiseren met de werking en zich 
achter concrete initiatieven zetten. De stageformule brengt eveneens enthousiaste jongeren aan. Jon-
gelui, met een diploma maar nog geen vast werk, kunnen zich een periode inzetten bij De Loodsen en 
er ervaring opdoen om aan vast werk te komen. Een beperkte inzet, een paar uur per week, kan ook al 
waardevol zijn. Zo werken jongeren in Sint-Antonius mee met de voedselverdeling. Om de twee 
maand, op zaterdag. 
 
“Wij moeten echter werken met de realiteit die er is. We rekruteren vooral uit ouderen. Als je vrijwil-
ligers ernstig neemt, hun een vorming aanbiedt, van hen iets verwacht en hen daarbij ondersteunt, 
blijven ze dat ook graag doen. We verliezen vrijwilligers alleen door ziekte of een verhuis. Maar we 
moeten evenzeer in voeling blijven met de jongeren”, vat Annemie samen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Luc De Smet 

 
 

 
“We zijn uit de schoot van de samenleving aan het glijden.”  

 
“Dingen die mislopen en echt niet goed zijn, moeten we aanklagen”, zegt Annemie  



 
 

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 
Hry.harding@telenet.be / www.devleugel.be 

DDEE  VVLEUGELLEUGEL     

Vastenconferenties 2017 I  Borgerhout Vastenconferenties 2017 I  Borgerhout Vastenconferenties 2017 I  Borgerhout    

Berchem Extra Muros   Berchem Extra Muros   Berchem Extra Muros      

Datum Voorganger  Thema  

04/03 Paul Kevers  
en Mieke Van 
Steelandt  

Een sobere broeksriem  
Vasten  

11/03 Willy Bertiau  Mediteer en leef  
Samen mediteren  

18/03 Jan De Meulder Van tijd tot tijd  
actualiseringsviering  

25/03 Bert Lo-
dewijckx  

Op het kompas van de 
vreugde  

Open gespreksavond Israël Open gespreksavond Israël Open gespreksavond Israël 

en Palestina en Palestina en Palestina    

Woensdag 8 maart  

om 20 uur organiseert ATTENT, 
Netwerk voor maatschappelijke 
inzet in het Bisdom Antwerpen, 
een open gespreksavond rond 
Israël & Palestina naar aanlei-
ding van het boek “Israël & Pa-
lestina. De kaarten op tafel”. 
  

 

Waar : Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenen-
orgerlaan 149 in Antwerpen , zaal auditorium  
Prijs : vrije bijdrage  
Graag deelname bevestigen - tel: 03.287.35.83 of  
Rita.boeren@ccv.be  

https://www.kerknet.be/attent/evenement/de-
kaarten-op-tafel-open-avond-attent-8-maart-2017 

 

Vasten :  
tot iedereen mee is !  
 
 
 
 

Welkom op één van de boeiende vastenconferenties 
van de kerkgemeenschappen van Borgerhout Extra 
Muros. We gaan gemotiveerd, gelovig en geïnspireerd 
richting Pasen.  

 
Waar : Xaveriuscollege lokaal C01 - ingang via de 
kerk -  Collegelaan 32 te Borgerhout  
 
Toegang : 3 euro / per avond  
Lokalen en sanitair zijn toegankelijk voor mensen met 
een beperking.  
 
http://www.xaverius-parochie-wijkcomite.be/
vastenconferenties-2017.html 
 

Maandag 6 maart 
om 20u  

Wim Vandewiele - Langs het 
pad van de postulant  

Maandag 13 maart 
om 20u  

Dorien Veltens - In godsnaam. 
Zinzorg & pastoraat met men-
sen met een verstandelijke 
beperking  

Maandag 20 maart 
om 20u  

Ilse Cornu - Na synode over 
het gezin  

Maandag 27 maart 
om 20u  

Egbert Rooze - Ik heb de we-
reldorde overwonnen  

      Symbiose vzwSymbiose vzwSymbiose vzw   

 

Zaterdag 25 maart om 14u  
 
Organiseert Symbiose een benefietconcert met soli-
dariteitskoor Frappant - ten voordele van het project 
“El Dorado” sensibiliseren voor de risico’s aan een 
oversteek van de Middellandse Zee.  
Waar : Thomas More campus National, Kronenburg-
straat 68 te 2000 Antwerpen , na afloop : Afrikaanse 
hapjes à 5 € /pp.  
Inkom : 5 € 

MeezingconcertMeezingconcertMeezingconcert   

26 maart 26 maart 26 maart    

26 maart 2017 
Meezingconcert 'Gelukkig 
zijn' 15.00 uur concert 
 

Prijs: 4 euro 
1 gratis drankje na de 
voorstelling inbegrepen 

Tickets zijn te koop aan 
de inkom aan 4 EUR.U kan 
tickets in voorverkoop 
bestellen aan dezelfde 
prijs op volgende plaat-
sen: 
 



 
 

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  

MAART  2017 

 
Misericordia et misera     
Apostolische brief van paus fransicsus 
Licap uitgeverij            
          Isbn 9789461962256 
             
In 'Misericordia et misera' beschrijft de paus de barmhartigheid als een ontmoeting tussen 
twee harten: dat van God en dat van een schamele mens (nr. 16). Deze apostolische brief 
is eigenlijk een tussentijdse balans van de accenten die paus Franciscus in zijn pontificaat 
legt. Zoals een goede leermeester overweegt hij even het tot dusver afgelegde parcours, 
om van daaruit de weg met ons te vervolgen. En dan blijkt dat barmhartigheid de 
leidraad is. Barmhartigheid en vergeving schenken de diepste vreugde van het Evangelie, 
zo vangt hij aan. Deze mogen we beleven in Gods Woord, in de sacramenten en bijzonder 
in het sacrament van de verzoening, zodat we zelf barmhartige en vergevende mensen 
worden. Barmhartigheid uit zich ook in troost en vertroosting, in stille aanwezigheid, in 
de vreugde en broosheid van gezinnen, in het stervensuur,... Maar evenzeer wordt zij een 
sociale waarde en hebben wij nood aan een cultuur van barmhartigheid.  

            2,95 € 

 
Filosofen op de kansel      
Margreet klokke , rienk lanooy   
Skandalon uitgeverij         
          Isbn 9789492183354 
 

Wat gebeurt er als Sartre het gesprek aangaat met Paulus, Socrates met Jezus, Nietzsche 
met Mozes? Het gaat bruisen, want meteen worden grote levensvragen aangesneden, 
zoals: wat is vrijheid, wie ben je in relatie tot de ander en wat is zinvol leven. In de 
negen essays ('preken') en gebeden komen bijbelverhaal en filosofie door hun ontmoeting 
in een nieuw licht te staan. 

Aan bod komen de filosofen Socrates, Plato, Augustinus, Descartes, Schopenhauer, 
Nietzsche, Kierkegaard, Sartre en Arendt. 

Het bijzondere werk van kunstenares Eveline van Duyl is in dit boek opgenomen met 
negen full color afbeeldingen. Zij weet op een humoristische en diepzinnige wijze het 
gedachtengoed en het karakter van de besproken filosofen te vangen. 

MARGREET KLOKKE en RIENK LANOOY zijn beiden predikant in de Kloosterkerk in Den 
Haag. De teksten zijn voortgekomen uit een serie filosofiediensten. Ook voormalig 
predikant Pieter Lootsma leverde een bijdrage aan dit boek. 

            16,50 € 

 
Tender loving care  -                                    te verkrijgen bij de Loodsen       
Emmanuella van paemel 
Amarylles            
          Isbn 978909030481 
"Dit is de hel voorbij, dit is Auschwitz," schrijft Emmanuella Van Paemel in haar boek over 
de intensive care-dienst waar ze terecht kwam. Het gaat over boosheid, maar ook over 
vertrouwen en dankbaarheid. Tijdens een ziekteproces van vier lange jaren. 
Op zestigjarige leeftijd is Emmanuella een bezige bij. Ze is mede-initiatiefneemster van 
het kinderfonds KIEMMA, waarmee ze sinds 2005 sinterklaasfeesten organiseert voor de 
kinderen in Antwerpen waar niemand naar omkijkt. Ze heeft vijf kleinkinderen, een druk 
cultureel uitgaansleven, ze kookt voor vrienden en familie, helpt haar man bij het 
opstarten van een Europees Netwerk voor Groene Senioren, … het houdt niet op.  
En dan, op 11 november 2011, slaat het noodlot toe. Wanneer ze ’s morgens wakker 
wordt, kan ze niet meer bewegen.        20,00 €  



 
 

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 za-
terdag  

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

MAART  2017 

 
Maarten luther en Johan sebastian bach     
Govert jan bach  
Rubinstein publishing bv         
          Isbn 9789047622970 
          
Luther en Bach zijn twee genieën die de wereld bepalend beïnvloed hebben. Martin 
Luther zette de wereldgeschiedenis op zijn kop toen hij het gevecht met de keizer en 
de paus durfde aan te gaan. Hij markeerde met zijn handelen de overgang van de 
duistere Middeleeuwen naar de moderne tijd. Twee eeuwen later was het Johann 
Sebastian Bach die fundamenteel de muziek bepaalde op een tot nu toe ongeëvenaard 
niveau. Relatief onbekend is dat J.S. Bach niet zonder Luther te denken valt. Bach 
werd door hem in denken en componeren ingrijpend beïnvloed.  
 
Het luisterboek gaat in op de levens van beiden en belicht de musicus in Luther en de 
theoloog in Bach. Het staat stil bij het ernstige anti-judaïsme van Luther in zijn 
nadagen en laat talloze muziekvoorbeelden horen met renaissance en barokmuziek 
van verschillende uitvoerders en gaat gedetailleerd in op enkele Bachcantates, met 
name nummer 4, ‘Christ lag in Todesbanden’. Daarnaast bevat het luisterboek twee 
cd’s met de vier Lutherse missen van J.S. Bach in de uitvoering van Philippe 
Herreweghe en zijn Collegium Vocale Gent. 

Inclusief de complete uitvoering van de Lutherse Messe! 
 

            24,99€ 

 
Vasten , 40 dagen inspiratie     
Liesbeth van gool  
Adveniat Geloofseducatie B.V. 
 
          Isbn 9789492093349 
 
De veertigdagentijd voor Pasen is een tijd van vasten. Vasten als oefening komt voor 
in alle grote godsdiensten. Katholieken (en zij niet alleen)lijken het vasten te 
herontdekken. Waarom? Hoe gaat dit tegenwoordig? Wat beleef je eraan? Hoe vasten 
bekende katholieken? Dit boekje wil inspireren en wel zo dat je dit jaar ook wilt 
vasten om je leven anders in te richten en je relatie tot God te openen. 
Liesbeth van Gool interviewde o.a. Monic Slingerland (chef opinie bij Trouw), Marc 
Loriaux (monnik), Christine de Vries (schrijfcoach) en Mariska Litjes 
(voedingsdeskundige). Met oefeningen, bijbelteksten en meditatie door Anselm  
 
            5,95€ 

 
Vastenkalender 2017 - broederlijk delen 2017 
Erik de smedt  
Halewijn uitgeverij  
     
          Isbn 9789085284055 
 
De vastenkalender biedt zeer gevarieerd materiaal om 40 dagen lang op weg te gaan 
naar Pasen. Het centrale thema is dit jaar 'toevertrouwen aan God'. Burkina Faso staat 
in de kijker, en de levenswijze van de kleine boeren daar. Vrijwilligers van Broederlijk 
Delen gaan op zoek naar de wortels van het engagement en mensen die mee op 
inleefreis trokken vertellen daarover. Je hoort een echo vanuit de zondagsviering en 
er is aandacht voor een andere manier van produceren en consumeren.  
 
                  2,50€ 


