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JULI 2018  

Nr. 228 Juli      
verschijnt maandelijks, 

niet in augustus 

KAPSTOK 

OPENINGSUREN: 

maandag - vrijdag: 

8u30-12u30 

namiddag:  

Op afspraak 

 
Wenst u één van  

deze  
projecten te  

steunen?   
Dat kan!  

 
En wel via rek.  

IBAN BE33 0012 7977 
4146 

Heeft u graag  
een fiscaal attest ?  

 
Dan stort u best op rek.  
IBAN BE80 7765 9023 

3377  
van Caritas 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 

Ont - spannen !  
 
Geen ronkende reclame, dure tickets of 
mega show was er nodig enkele weken 
geleden in Lommel om een grote groep 
mensen een glimlach te ontlokken of 
een begin van vakantie-aanvoelen te 
geven. Internationale artiesten hadden 
op een stadscircuit enkel wat schmink, 
een eenvoudig voorwerp en een heel 
rustige mimiek nodig om  groot en klein 
even blij te maken, verwonderd, ver-
rast. 
 
De laatste examens worden afgelegd, 
boeken even opgeborgen, vakantieplan-
nen stilaan uitgevoerd, het werkjaar 
geëvalueerd. Even de tijd nemen om 
met medewerkers, colle-
ga’s ,vrijwilligers, na te gaan wat goed 
was, wat beter kan, en natuurlijk ook 
even vieren.  
 
Tussen onze mails vonden we volgend 
berichtje van enkele leerlingen 

(Annuntia) die op bezoek geweest zijn:  
 
"We zouden deze mensen nog graag bedanken voor hun uitleg en tijd, 
want het was een unieke ervaring. Ook is ons beeld op de wereld van ons 
drieën flink aangepast.  Al de verhalen die ze ons hebben verteld zijn ons 
zeker bijgebleven en laten je over dit soort dingen zeker nadenken.  Het 
was ongelooflijk mooi om te zien hoe deze 
mensen hier zo hard mee bezig zijn en dat ze 
zich hier voor meer dan 100% voor inzet-
ten.  Zeker ook voor alle vrijwilligers die dit 
allemaal doen!"  
 
Het doet deugd om zoiets te vernemen en 
hoezeer hopen wij dat heel velen een po-
sitieve feedback zouden krijgen over hun 
inzet.  En hoe wensen wij dat u allen de 
mogelijkheid krijgt om te ontspannen, 
heel eenvoudig, dichtbij de echte waar-
den: de natuur, schoonheid, vriendschap, 
verlangen.  
 
En dat degenen, die niet in dat vakantie-
gevoel leven, niet worden vergeten.  
En mocht de wereldsituatie ook wat meer 
ont-spannen: wat zou dat een vreugde 
zijn!  Vreugdevolle vakantieperiode ge-
wenst, 
 

Annemie, Danielle , Jill. 



 
 

DE LOODSEN               PROJECTEN  

 Op vakantie met  

Overzet en Overstap   

 
Voor de derde maal gaan we met onze vrouwen en 
kinderen van Overzet en Overstap op vakantie. We 
hebben de vorige jaren ervaren hoe belangrijk het is 
om eens enkele dagen zonder zorgen samen te kun-
nen doorbrengen.  
 
We leren elkaar op een heel andere manier kennen, 
aspecten van cultuur, gewoontes, verdriet en verlan-
gens komen al wandelend of spelend aan bod.  
 
 
 

 
Het is ook voor de kinderen een ervaring om samen aan tafel te zitten, te leren spelen, op tocht 
te gaan… Enkele mama’s zegden vorige keer: nu mogen we eens even geen mama zijn maar 
kind , onbezorgd, anderen passen even op onze kinderen en wij gaan op de schommel!  
 
 
We trekken deze keer naar De Kleppe in de Vlaamse Ardennen; het is een heel mooi huis met 
tuin en vele diertjes, gelegen in een echte wandelstreek. We zullen ongeveer met een veertigtal 
zijn met vele kleine kindjes; een aantal vrijwilligers trekken mee. Periode :21 tot en met 24 au-
gustus. Ken je iemand die nog wil meegaan als babysit of mede-animator, laat ons dan maar iets 
weten. 

 

Wie ons een steuntje wil geven: BE88 0016 5218 5741 De Loodsen/De Overzet 

V
a

k
a

n
t

i
e

 d
o

e
t

 w
o

n
d

e
r

e
n

 

Vakantiehuis De Kleppe  

Crisisfonds Bisdom Antwerpen   

 
De belangrijkste criteria zijn de volgende: 
 Er moet sprake zijn van een dringende noodsituatie. Als er niet snel tussengekomen wordt, dreigt 

de nood te verergeren. 
 Elk recht op andere tegemoetkoming moet zijn uitgeput (OCMW, RIZIV,...) of niet binnen een 

haalbaar tijdsperspectief realiseerbaar. 
 De tussenkomst moet kaderen in een begeleidingstraject. Financiële nood staat zelden op zich. 

Schuldbemiddeling, budgetbegeleiding... moeten het mogelijk maken om effectief aan het pro-
bleem te werken. De tussenkomst van het fonds kan daar een duw aan geven.  

 De afgesproken aanwending van de middelen uit het fonds moet minimaal worden verantwoord. 
Desnoods volstaat een door de hulpvrager getekend en door de hulpverlener medeondertekend 
ontvangstbewijs. 

 Toegekende middelen worden via de hulpverlener aan de hulpvrager bezorgd. 
 
Werkwijze: 
 Aanvraag gebeurt schriftelijk en onder briefhoofd van de aanvragende dienst. Vermeld hierbij 

zeker het telefoonnummer en mailadres van de contactpersoon. 
 Aanvraag wordt opgestuurd of gemaild naar de administratieve zetel 
 
 
Info :  Wie een aanvraagformulier wenst - crisisfonds.antwerpen.gmail.com - 0478/67 53 13 -  
  Christine Vandebuerie  

 
 



 
 

We waren met 14 studenten: 7 uit de groep van Maria 

en 7 uit de groep van Marina. 

Onze eerste halte was op de Groenplaats aan het 

beeld van Rubens. 

We bewonderden daar ook de kathedraal met haar 

123m hoge toren. 

Daarna stapten we over de Grote Markt en zagen dat 

het stadhuis gerenoveerd werd. 

We vertelden de legende van Brabo en Antigoon en 

zagen aan het Steen nog een andere reus ‘Lange 

Wapper’. 

Bootje varen van rechteroever naar linkeroever met 

de gratis overzet...genietend van het mooie, zonnige 

weer. 

En dan was het tijd voor een drankje op een zonnig 

terras. 

Tot slot een dikke knuffel als afscheid en wensen voor 

een mooie zomer(vakantie). 

Workshop pedicure - manicure - bloemschikken - tai chi  

Wandeling door de stad en oversteek met de overzetboot   
 

 
In de voorbije week beeïndigden al onze lesgroepen hun ‘schooljaar’. 
Wel een beetje spijtig dat niet iedereen opdaagde want het waren zeer 
leuke activiteiten, die onze vrijwilligers uitgewerkt hadden: een verwen-
moment, trips met quiz doorheen de stad, verkenning van de Overzet-
boot en een luchtje scheppen op Linkeroever,een trip met de waterbus, 
picknick, bezoek aan de kathedraal en natuurlijk telkens een drankje 
nadien (gelukkig was de ramadhan net voorbij). Grote dankbaarheid bij 
degenen die erbij waren , wat uitgedrukt werk in vele attenties. Hope-
lijk kan onze taal de volgende maanden toch nog wat geoefend worden 
want pas in september beginnen we er weer aan. We missen het wel een 
beetje maar nieuwe inspiratie opdoen, is ook nodig! 
 
Rita, Ria, Carla, Vic, Kris, Ludo, Marja, Marina, Maria, Charline, Jeanni-
ne, Magda, Paula 
 

Einde schooljaar - Nederlandse lessen 2017-2018 

Inschrijvingen   

Nederlandse lessen - Harmattan  

11 september 2018 vanaf 09u30 tot 15u  

Sint Jacobsmarkt 43 - 2000 Antwerpen  



 
 

DE LOODSEN                 20 JAAR PLATFORM  

 
Met Platform Noodhulp Onder Protest neemt De Loodsen sinds 1997 een 
standpunt in met de verschillende  

voedselbedelende organisaties in en rond Antwerpen omtrent noodhulp.  

 

Het Platform brengt een aantal keer per jaar alle Antwerpse verenigingen, 
die voedselbedeling en materiële hulp voorzien, samen. Naar aanleiding 
van de 20ste verjaardag van PNOP zoomen we in op een aantal van deze 
verenigingen.  Het laatste nummer voor de vakantie zet S.O.S. Hulp Aan 

Mensen In Nood in de schijnwerpers. 

 

‘Je moet hard kloppen op de deur,’ zegt de man die aan het venster, een oude vitrine, van de Leeuw-
lantstraat 129 in Deurne wacht. Hij zit tussen een aantal caddies die al klaar staan: over een half uurtje 
gaat de voedselbedeling van start. De bel schijnt niet de juiste manier te zijn om je aan te melden.  

En effectief, na zijn stevige dreun op de voordeur verschijnt een dame die teken doet dat het nog te 
vroeg is. ‘Ik heb een afspraak met Rit Ooms.’ Dat verandert de zaak en ze verwijst me naar de andere 
deur. 

 

Rit Ooms is de voorzitster van S.O.S. Hulp Aan Mensen 
In Nood (SOS Hamin). Ze leidt me verder over de bin-
nenkoer naar de ontmoetingsruimte. Enkele vrijwil-
ligers zijn in de weer met koffie en thee. Ze zetten ook 
alles klaar tegen de opening van de bedeling.  

 

 

Een beetje geschiedenis 
SOS Hamin werd opgericht in het najaar van 1986 op 
initiatief van de parochieraad van Sint-Paulus in Deur-
ne. De bedoeling was ‘mensen in nood’ te helpen met raad en daad, klusjes te doen, helpen bij het in-
vullen van documenten… Na een winter werken werd al snel duidelijk dat de vereniging zich veel meer 
moest richten een aantal andere doelgroepen: kansarmen die vaak in de anonimiteit leven, nieuwe ar-
men, verslaafden, ex-gedetineerden, vluchtelingen en migranten… Er kwam een nieuwe werking op 
gang en het werd snel duidelijk dat er nood was aan een vaste stek.  

 

Die werd gevonden in de Gallifortlei 7. De permanentie werd opgestart en al snel waren er 100 hulpzoe-
kers. De medewerkers volgden de cursus ‘leren luisteren’ en ook contacten met andere organisaties 
brachten veel kennis bij. 

 

Na een noodgedwongen verhuis naar Gallifortlei nr. 193 begin 1989, werd SOS Hamin omgevormd tot 
een VZW. Op die manier konden attesten worden uitgeschreven en subsidies aangevraagd. Na drie jaar 
moest wederom een nieuw onderkomen gezocht worden. Sinds 1993 vindt SOS Hamin een onderkomen 
in de Leeuwlantstraat. Verschillende veranderingen maken van dit gebouw een goed uitgeruste plaats. 
Vooraan bevindt zich een permanentiedienst en plaats voor bedeling, daarachter is er een binnenkoer 
en achteraan ontmoetingsruimte ’t Steunpunt en de voorraadkamer.  
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Druk ,druk, druk… 
De hele week door (behalve op zaterdag) is er activiteit in SOS: 

 

 

 

 

 

Maandag:  
sorteren van kleding die de vorige week is binnengekomen 

Zoë, het 2de handskledingwinkeltje op de Turnhoutse baan, is 
open van 10 tot 12 uur 

groenten en fruit worden opgehaald in de veiling in Sint-Katelijne-
Waver 

Dinsdag: 
voedselbedeling in de voormiddag 

’t Steunpunt is open 

binnengebracht speelgoed en huisraad worden gesorteerd 

kleding in rekken in Zoë sorteren 

Zoë is open van 10 tot 12 uur 

Woensdag: 
nieuwe inschrijvingen en verlengingen in de namiddag 

groenten en fruit ophalen in de veiling  

diepgevroren producten afhalen  

om de 14 dagen worden EU-producten geleverd door ODC 

Donderdag: 
ophalen vleeswaren, diepvries- en zuivelproducten bij de voedselbank 

Zoë is open van 9.30 tot 13 uur 

voedselbedeling in de namiddag 

’t Steunpunt is open 

Vrijdag: 
voedselbedeling in de namiddag 

’t Steunpunt is open 

groenten en fruit ophalen in de veiling  

diepgevroren producten afhalen bij Delhaize  

Zondag:  
alles klaar zetten voor de huisvuilophaling van maandag 

Vergeten we bovendien niet dat SOS Hamin ook geregeld brood ophaalt bij een aantal bakkers. 
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De hulpvragers 
 

Bij SOS Hamin kunnen inwoners van Deurne terecht. In het begin waren dat vooral buren, maar nu ko-
men de hulpvragers vanuit heel Deurne. Ze moeten een identiteitskaart en document 
‘gezinssamenstelling’ kunnen voorleggen. Dat kan bekomen worden op het districtshuis, maar ook een 
attest van gezinssamenstelling van andere instanties (OCMW, vakbond, ziekenfonds…) kan aanvaard 
worden. De aanvrager moet ook kunnen aantonen dat hij over weinig financiële ruimte beschikt. 

 

Vaak worden nieuwe hulpvragers naar SOS Hamin doorverwezen door het OCMW, Vluchtelingenwerk, 
Kind en Gezin en andere sociale organisaties. Wanneer de vrager aan de voorwaarden voldoet wordt 
die ingeschreven voor een half jaar. Tegen het einde van dat half jaar kan nagekeken worden hoe de 
situatie van de betrokkene evolueert. 

 

Wanneer de mensen onvoldoende gegevens bij zich hebben, wordt opgeschreven voor welke gegevens 
zij nog moeten zorgen. Eventueel kan beslist worden dat zij voorlopig geen recht hebben op de EU-
goederen zolang zij die gegevens niet hebben kunnen tonen. Voor kleding kunnen ze wel al terecht bij 
onze tweedehands kledingwinkel Zoë (op maandag is het voor hen ook goedkoper). 

Nieuwe inschrijvingen gebeuren enkel op woensdag tussen 14.00 uur en 15.00 uur. 

 

 

Voedselbedeling 
Drie halve dagen per week is er voedselbedeling en op die momenten is 
ook de ontmoetingsruimte 't Steunpunt open. De hulpvragers krijgen hier 
bij het binnenkomen een volgnummer, zodat ze weten wanneer het hun 
beurt zal zijn. Tot die tijd mag iedereen gratis koffie en thee drinken aan 
de 'zelfbedieningsstand'. 

 

De meeste hulpvragers komen al jaren: vaste klanten bij wie de situatie 
nauwelijks verandert, laat staan verbetert. Bovendien zijn er elke week 
ook nieuwe klanten: weer zoveel mensen die de weg naar de voedselhulp 
gevonden hebben via mond-aan-mond reclame of doorverwijzing. Het 
aantal hulpvragers verandert gestaag: er komen mensen bij, anderen ver-
dwijnen in het niets. Is hun toestand dan écht verbeterd? Zijn er andere 
redenen? Ze zullen het nooit te weten komen, maar de medewerkers/
vrijwilligers vragen het zich wel af. 

 

De ontmoetingsruimte is de plaats bij uitstek waar de mensen hun verhaal 
vertellen. De vrijwilligers vragen niets, maar als het vertrouwen groeit... Gewoonlijk zitten de mensen 
in groepjes op basis van hun taal.  

 

Het komt zelden voor dat ze zich mengen. De hulpvragers worden 
steeds in het Nederlands aangesproken, maar onder elkaar spre-
ken ze elk hun eigen taal.  

De groep voedselbedelers vormt een goed geoliede machine.  

 

Alles gaat snel en accuraat: controleren van de fiche, intikken van 
de hoeveelheid gekregen EU-goederen, klaar zetten van de ande-
re producten… En ondertussen is er tijd voor een korte babbel: 
Hoe gaat het? Alles in orde met de kinderen ?  
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Enkele cijfers 
 

Het volledige totaal van alle binnengekomen en uitgedeelde producten bedraagt: 150.594 kg 

veiling   9 .187 kg  

Voedselbank   66.673 kg  

Europa   59.734 kg  

eigen leveranciers +/- 5.000 kg  

Delhaize   +/- 10.000 kg 

 

Aandeel hulpvragers volgend gezinssamenstelling. 

 

Uit het woordje van de voorzitter (Jaarverslag 2017) 
Door een goede samenwerking en volgehouden inzet van ons allemaal kunnen we het aan om het onze 
mensen zo aangenaam mogelijk te maken. En voor de medewerkers is er het gekende schouderklopje 
en regelmatig een flinke portie humor! 

We hebben geen glazen bol en weten niet wat de toekomst zal brengen, maar één ding weten we ze-
ker: onze hulp is en blijft nodig want de armoede is nog lang de wereld niet uit. Zal dat ooit gebeuren? 
Nee, want armoede is van alle tijden. 

 

En voor de toekomst? 

Bij al onze dromen zullen we blijven verder werken voor onze mensen die onze hulp ten zeerste waar-
deren. Mensen helpen blijft onze hobby! Iedereen weet van bij de start van zijn of haar engagement 
dat bij ons werken op vrijwillige basis is, maar dat ze echt wel (tijdelijk) gebonden zijn. Vrijwilligers-
werk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Van een aangenomen taak wordt verwacht dat ze zo stipt mo-
gelijk wordt uitgevoerd. 

De samenwerking met De Loodsen en de Stad Antwerpen gaat nog steeds prima, en bij de Voedselbank 
liggen we nog steeds in de bovenste schuif, ondanks de wissel aan de top. 

Met de andere hulporganisaties - via het 'Platform Noodhulp onder protest'- verloopt de samenwerking 
vlot. 'Samen werken' in de hulpverlening is een heel belangrijk gegeven en door die samenwerking ge-
ven we via het platform Noodhulp onder protest duidelijke signalen aan de overheid. 

 

             Frank Morlion  
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De Vleugel  

 
Voor een boeiend Vleugelprogramma op : 

 zondag 1 - 15 - 22 juli  

 zaterdag 7—28 juli  

 Zaterdag 11 augustus  
 Zondag 5 - 26 augustus  
 
Met o.a. wandelen in de natuur, fietstocht, bezoek 
aan Beaufort 2018, Clemens Poort in Gent enz …  
Echt de moeite waard !  
 
Contactpersoon: Harry Harding - 03 237 77 42 
Harry.harding@telenet.be / www.devleugel.be 

Sint Paulus   

Barokjaar  

Begeester (en) de barok    24 juli 
Rubens en de Barok   

Dr. Paul Huvenne, oud-directeur Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten Antwerpen 

Maar wat bedoelt men eigenlijk met die term ‘barok’ 

en wat is er zo barok aan Rubens? Waarom komt Ru-

bens altijd op de eerste plaats in dat verhaal, waarbij 

de meesten onder ons eigenlijk Van Dyck verkiezen of 

Jordaens als eerlijker beschouwen. Het wordt met 

Paul Huvenne alvast een boeiende verkenning in de 

wereld van de Antwerpse Barok.  

 

Begeester (en) de barok   28 augustus 
De ‘Funktionsgeschichte’ van de Sint –

Pauluskerk    
 
Jan Van Damme, dienst Erfgoed, provincie Oost-
Vlaanderen 
De Sint-Pauluskerk bezit maar liefst drie (ooit vier) 
werken van Rubens. Maar zo’n ronkende naam als Ru-
bens vertelt weinig. We dienen ons af te vragen: 
waarom hangen die werken in de Sint-Pauluskerk? Wat 
wilden de paters ermee ‘doen’? Wat heeft o.a. de 
rozenkransdevotie met de dominicanen te maken? 
Vanuit deze doelstellingen verklaart Jan Van Damme 
u het architecturale programma en haar inrichting van 
de Sint-Pauluskerk.  
 
Waar: Sint-Pauluskerk Antwerpen (ingang langs Sint – 
Paulusstraat 22)  
Waneer:  Lezing begint om 18u30  

Prijs : 10 euro per lezing (incl. drankje en 2 broodjes 
naar keuze)  

Inschrijven : mail naar sintpaulusvrien-
den@proximus.be - vermeld naam en datum lezing die 
u graag wil bijwonen. Dit ten laatste de donderdag 
voor de lezing. We mailen u terug met verdere in-
structies voor betaling.  

Tentoonstelling  

Kaarina Kaikkonen  

 
 
Kaarina KAIKKONEN  
(°1952) is één van de pio-
niers van de ‘environmental 
art’ in Finland. 
 
Kleding associëren we 
meestal met mode, shop-
pen, opkleden, … 
De Finse kunstenares 
Kaarina Kaikkonen bekijkt 
het anders: zij is vooral ge-
ïnteresseerd 
in oude, afgedragen en af-
gedankte kleding die ze een 

tweede leven geeft.  
Die oude kledingstukken gaat ze overal zoeken en 
daarmee maakt ze ruimtelijke installaties die het 
gesprek aangaan met de omgeving. Oude hemden zijn 
haar lievelingsmateriaal. Het 
zijn voor haar fysieke emoties voor herinneringen. In 
die hemden voelt ze nog het warme hart van de man 
of vrouw die het vroeger heeft gedragen. 
 
Kaarina Kaikkonen maakte in de moderne Sint-Anna-
ten-Drieënkerk op de Antwerpse 
Linkeroever een gigantische installatie met meer dan 
duizend hemden. Je kan er als 
bezoeker onder, tussen en rond lopen. De hemden 
werden ingezameld door tientallen 
vrijwilligers die soms ook bijzondere verhalen mee-
brachten over de ingezamelde 
hemden.  
 
Waar: Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Haenegraefstraat 1 
- 2050 Antwerpen linkeroever   
Waneer:  van 23 juni t.e.m. 23 september 
Open op zaterdagen van 14u tot 17u en zondagen van 
12u tot 17u - gratis toegang   

John Main Seminar in Brugge 
Het 35e John Main Seminar gaat in Brugge door van 20 
tot 23 september 2018. Voor het eerst vindt dit eve-
nement in ons land plaats. John Main is de benedic-
tijn die de christelijke meditatie toegankelijk maakte 
voor iedereen. Intussen zet Laurence Freeman zijn 
werk voort. Wereldwijd komen  zo’n 2.500 groepen in 
deze traditie samen, waarvan ongeveer 60 in ons 
land. Gerenommeerde sprekers,  waaronder Herman 
Van Rompuy en Charles Taylor, buigen zich over de 
vraag hoe een contemplatieve visie onze tijd 
(politiek, economie, gezondheidszorg, …) kan inspire-
ren. Meer info en inschrijving via  www.jms2018.org.  
In het centrum van Antwerpen (in de Schoenmakers-
kapel aan de Groenplaats) komt elke dinsdag van  
17.30 tot 18 uur  een meditatiegroep samen. Iedereen 
welkom. Meer weten over christelijke meditatie? Zie 
www.christmed.be  

http://www.jms2018.org
http://www.christmed.be


 
 

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 

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

JULI 2018 

 
de weg van het hart         Isbn 9789085284765 
Geestelijk testament van andré louf   
Charles wright - halewijn  
       
 
Deze biografie over een van de bekendste Westerse monniken van de 20ste 
eeuw, André Louf, bezondigt zich niet aan misplaatste vroomheid, maar geeft 
een inkijk in het innerlijke avontuur van deze Godzoeker. Even aanstekelijk als 
hij tijdens zijn leven vele mensen de weg naar binnen heeft gewezen, wijst hij 
de lezer de weg naar de bron die in hemzelf opborrelt. Het inbrengen van zijn 
menselijke realiteit in de dialoog met God maakte voor deze trappist duidelijk 
de kern uit van zijn leven.  
 
 
             28,95€ 

 
De omweg naar santiago     Isbn 9789023441304 
cees Nooteboom - de bezige bij       
  
           
De omweg naar Santiago is een van de mooiste reisboeken uit de Nederlandse 
literatuur. Het is de neerslag van alle omzwervingen van Cees Nooteboom in 
Spanje, waarbij hij de lezer meeneemt op zijn ontdekkingstocht door de 
geschiedenis, kunst en literatuur van het land dat hem gaandeweg veroverde. 
`Spanje is bruut, anarchistisch, egocentrisch, wreed, Spanje is bereid zich voor 
onzin de das om te doen, het is chaotisch, het droomt, het is irrationeel. Het 
veroverde de wereld en wist er niets mee te doen, het haakt in zijn 
middeleeuwse, Arabische, joodse en christelijke verleden en ligt daar met zijn 
eigenzinnige steden gebed in die oneindige lege landschappen als een continent 
dat aan Europa vastzit en geen Europa is. Wie niet geprobeerd heeft te 
verdwalen in de labyrintische complexiteit van zijn geschiedenis weet niet waar 
hij doorheen reist.            
  
            29,90€ 

 
Filosofie voor een weergaloos leven    Isbn 9789403118307 
lammert kamphuis - de bezige bij   
  
Voor het leven is er geen generale repetitie. Je hebt slechts één kans. Gelukkig 
zijn grote denkers je voorgegaan en kun je bij hen terecht voor wijze raad. Zo 
helpt Diogenes je om je authentieke zelf te zijn, Epicurus om niet te veel geld 
uit te geven tijdens de uitverkoop en Kant om op tijd te remmen voor een 
zebrapad. Maar ook minder gearriveerde denkers helpen je een handje: 
André Hazes daagt je uit om vrijer te worden en De Jeugd van Tegenwoordig 
steunt je in je verdriet. 
 
In Filosofie voor een weergaloos leven laat Lammert Kamphuis zien dat filosofie 
minder onbegrijpelijk en hoogdravend is dan we vaak denken. In achttien 
prikkelende stukken toont hij hoe zowel eeuwenoude als hedendaagse denkers 
je kunnen bijstaan in het alledaagse leven. Deze bundel biedt troost, geeft rust, 
verrijkt vriendschappen, creëert begrip voor andersdenkenden en leidt tot meer 
plezier in je werk. Laat je verrassen door deze toegankelijke manier van 
filosoferen ¿ en ga zelf aan de slag!         
   
            17,99€ 
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God als therapeut       Isbn 9789401452120 

Waarom mensen zich hechten aan god  
Boris cyrulnik - uitg.lannoo    
 
In Congo ontmoette ik kindsoldaten van 10-12 jaar, verwilderd door angst, die 
me de volgende vraag stelden: "Waarom voelen wij ons pas goed als we in de 
kerk zijn?" Die kinderen hebben mij ertoe aangezet om na te denken over de 
veerkracht van het geloof. Het leek me zeer interessant om dit fenomeen te 
onderzoeken met de moderne inzichten van de psychologie, de hechtingstheorie 
en de neurowetenschappen.' 
- Boris Cyrulnik 

In dit boek ontrafelt de beroemde Franse neuropsychiater Boris Cyrulnik - 
zonder te oordelen - het fenomeen 'in God geloven' vanuit verschillende 
wetenschappen. Cyrulnik verklaart waarom het geloof in een god heil kan 
brengen en hoe dit binnen een cultuur en samenleving voor samenhang en 
verbinding kan zorgen.  
 
            24,99€ 

 
Loven wil ik de heer          Isbn 9789085284710 

Een wandeling doorheen de psalmen   
René stockman - uitg.halewijn               
       
 
Is het nodig een gids te lezen voor je een stad bezoekt? Op zich niet, maar het 
helpt wel om zaken te zien waaraan je anders zou voorbij gaan. Voor wie 
geregeld de psalmen bidt, wil dit boek zo’n gids zijn. Er wordt stilgestaan bij de 
eerste 41 psalmen. Je vindt er de nodige achtergrondinformatie over de context 
van elke psalm, het genre waartoe hij behoort. Telkens wordt er ook een band 
gelegd met deze tijd en wat elke psalm in ons dagelijkse leven kan betekenen.  
 
René Stockman werd geboren op 13 mei 1954 in Assenede en ging naar school 
bij de Broeders van Liefde in Zelzate. In 1972 trad hij bij hen in. Hij studeerde 
voor psychiatrisch verpleger en promoveerde in 1986 tot doctor in de 
maatschappelijke gezondheidszorg. Van 1980 tot 1988 was Stockman directeur 
van het Guislain-instituut in Gent. Hij vernieuwde het psychiatrisch ziekenhuis 
helemaal en stichtte er het inmiddels vermaarde Museum voor Psychiatrie. Van 
1988 tot 2000 was Stockman overste van de Broeders van Liefde in België. Als 
algemeen overste van de congregatie is hij nu vaker onderweg dan op zijn 
kantoor in Rome.  
              
            25,95€ 

 
Franciscus          Isbn 9789047710677 

Een prentenboek over de schoonheid van het leven   
Piet grobler - Lemniscaat       
  
        
Franciscus geloofde in het Goede. Met zijn vriend Ezel reisde hij rond. Op een 
dag begon hij tegen de dieren te praten... en de wereld werd nog mooier. 
Een prentenboek over de schoonheid van het leven.  
 
 
 
 
            14,95 € 


