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MEI 2018  

Nr. 226 Mei     
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 

 
De Mime speler 

 
Verrassend stond hij daar, op de fiets! 
Hij had zich waarschijnlijk minutenlang 
voorbereid, geschilderd van kop tot teen, 
een goede plek uitgekozen, bril op en 
dan een hele middag: roerloos, expres-
sief, enkel een kleine beweging wanneer 
een geldstuk in het mandje viel. Honder-
den mensen een halte laten houden mid-
den een drukke bedoening. Heel fijn zou 
het zijn om ’s avonds het verhaal te ho-
ren van zijn waarnemingen. 
 
 
Bij het afscheidsfeest van Andries Baart, 
de inspirator van de Presentie theorie, 
moest ik aan dit beeld denken. Het the-
ma van het symposium luidde: 
‘Waarnemen: een kunst’. Wat willen en 
kunnen wij gewaarworden? Het werd een 
goed gevulde namiddag, waar we zeker 
nog verdere inspiratie kunnen uithalen 
voor onze vormingen.  
 

 
Maar al even dit: het zorgvuldig waarnemen , waarbij we onze eigen 
interpretatie even opzij zetten, kan ons veel dichter bij de ander bren-
gen. Goede zorg voor ieder, die op een of andere manier ‘overbodig’ 
wordt genoemd, kan alleen maar vertrekken van een fijnzinnige waar-
neming als een ‘kunstige houding’. Het zien: onze ogen, zijn daarin 
misschien wel het meest afstandelijke orgaan; het voelen, aanraken, 
ruiken van de pijn, het ziek zijn, de onzekerheid en  armoede, maar 
ook de kleine vreugdes en hoopvolle momenten laten ons delen in ‘het 
geleefde leven van elke dag’. Daar begint de goede zorg. Te veel be-
slissingen of handelingen worden genomen zonder de persoon in kwes-
tie te respecteren of aan te voelen. 
 
Het Present- zijn en blijven is een verlangen, waarin we ons met velen 
willen blijven verfijnen. Op het symposium werd ook over de toekomst 
en de uitdagingen gesproken en daarin kwam naar voor dat we niet 
mogen blijven steken in het alleen maar ‘nabij zijn’, maar ook de 
structurele veranderingen moeten aanpakken. Laat dat misschien een 
handreiking zijn om op een grondige manier verantwoordelijkheid te 
nemen in het politieke debat.  
 
Kunst kan ons helpen om breder waar te nemen, zegde A. Baart.  
Deze mimespeler hielp ons daarin. 

 

Annemie Luyten 
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Harmattan - de 

taal verbindt de 

hele mens 

De eerste bijeenkomst voor geïnteresseerden is 
zojuist achter de rug. De aanwezigen kregen 
uitgebreide informatie over de verschillende 
elementen van onthaal, erkenning, relatie-
opbouw, verankering in de plaatselijke gemeen-
schap enz.  
We vernamen dat er in de Kempen alvast ge-
zocht wordt naar 1 of 2 huizen, waarrond een 
onthaalgroep zal uitgebouwd worden. 
In Antwerpen gaat het over een onthaal voor 
kwetsbare (waarschijnlijk) oudere mensen in 
het huis van de zusters Apostolinnen in het Be-
gijnhof.  

Vrijwilligers en 
geïnteresseer-
den, die hier 
mee zouden 
willen instap-
pen worden 
uitgenodigd op 
een bijeenkomst op dinsdag 15 mei om 19u in 
het Begijnhof. Meer info: Christine Vandebeurie 
0478/67.53.13 

Studenten doorlichten ons gebouw en  

dromen verder   

 
Judith, Lieve, Lindsey en Prisca 
hebben in het kader van hun 
Masteropleiding Erfgoed geduren-
de verschillende maanden gans 
het gebouw van de Loodsen en 
Emmaus doorlopen en in de vele 
hoeken en kantjes foto’s getrok-
ken, ornamenten bespeurd… 
 
Ze maakten van daaruit een inter-
disciplinaire studie, waarin ze de 

opdracht kregen om na te denken over een mo-
gelijke nieuwe invulling van dit 16de tot 18de 
eeuwse gebouw. Ze maakten, voor zover moge-
lijk, een vergelijking van de verschillende loka-
len nu en in de 18 de eeuw. Het grootste gedeel-
te is herkenbaar, alhoewel de 18de eeuwse gran-
deur wel heeft moeten inboeten voor de huidige 
functionaliteit. 
 
Maar het is heel prettig te ontdekken hoe ze de 
benedenverdieping in hun droom-plan invullen 
als een open circulatiegebied , waar mensen 
welkom zijn. In de praktijk is dit nu vaak ook al 
het geval. Daarnaast  zouden onze burelen eer-
der mooie salons zijn voor culturele evenemen-
ten( we houden onze 18de eeuwse outfit al ge-
reed!); op de bovenverdiepingen komen pop up 
kantoortjes, vzw’s… onze 
collega’s van Caritas moe-
ten ook nu vaak al hun cre-
ativiteit aanwenden om een 
oplossing te vinden. Een lift 
en toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers is na-
tuurlijk een moderne eis, 
waarvan we ook voorstan-
der zouden zijn.  
Kortom, heel boeiend om 
jonge mensen over de vloer 
te krijgen en ideeën op te 
doen. Daarbij nog extra 
meegenomen dat ze een 
mooi puntenresultaat erbij 
kregen. Wie de hele studie 
eens wil inzien, ze ligt op ons bureel! 

Vrijwilligersavond  

Humanitaire Corridor  

 
Zoals vorige keer verteld, groeien er vanuit de 
veelvuldige samenkomsten in de Nederlandse 
les, ook andere contacten, die de ‘andere’ tot 
meer medemens maken. Ontmoetingen op 
straat, even een luisterend oor bij moeilijkhe-
den enz. Zo werd een van de vrijwilligsters ge-
vraagd om meter te zijn bij de doop.  
 
Enkele weken geleden vroeg Therese, één van 
onze leerlingen, of wij meter wilden worden van 
haar dochtertjes. Haar tweeling, Christine en 
Michèle, twee meisjes van 8 jaar werden op za-
terdag 31 maart tijdens de Paasviering gedoopt. 
Als echte dopelin-
gen droegen zij een 
mooi wit kleedje. 
Hun trotse mama 
straalde samen met 
haar dochtertjes. 
 
Wij wensen beide 
meisjes proficiat en 
zien samen met hen 
uit naar 10 mei de 
dag waarop zij hun 
1ste communie zullen doen. 

Marja en Kris 

 

Presentie   
de kunst van het waarnemen  
    (zie inleiding)  

Terugkomdag op vrijdag 8 juni  
      om 12u30 (broodjes )  
     start 14u tot 18u  
Begeleiding :    
      Ina Koeman - Annemie Luyten  
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Vrienden van de Antwerpse Madonna’s  

Het dagelijkse en het onverwachte in 

de Overzet en de Overstap   

Het was al enkele malen voorgesteld, maar nu zou het ein-
delijk doorgaan: een van onze vrijwilligster ging samen met 
haar mama Marokkaanse koekjes komen bakken in de Over-
zet. Vermits de meesten van onze mama’s van zwart Afrika 
komen, waren ze wel een beetje nieuwsgierig hoe dat in 
zijn werk zou gaan. Gans de namiddag handenarbeid en 
twee maal over en weer naar de Overstap om genoeg  ovens 
te hebben, gaven een prachtig resultaat en deden verlangen 
naar meer van zulke momenten. Maar wat het ontroerend-
ste was: vijf van onze vrouwen, die vroeger in de Overzet 
gewoond hebben en die vaak een heel moeilijke en langdu-
rige procedure achter de rug hadden, waren opgedaagd en 

vertelden van hun nieuwe leven. Eén van hen had zelf haar zusje van 14 jaar waarvan ze niet wist of 
ze nog leefde bij haar in huis. Het gaf ons, als vrijwilligers een boost want heel vaak is de procedure 
zo’n lijdensweg dat we ons geloof er een beetje in verliezen. Maar zulke ontmoetingen geven extra 
kracht.  
 
Tegelijkertijd werd er in de Overstap hard gewerkt om het tuintje helemaal in gereedheid te brengen 
voor ‘boontjes, fruit….kortom een klein Afrikaans paradijs. Niemand die toen al kon vermoeden dat 
we stilaan een tropisch klimaat aan het krijgen zijn. En wat ons ook heel blij maakt zijn de goede con-
tacten, die er groeien met de buurt: Koala. Tijdens het eerste week-end van mei wordt er onder meer 
een heel lange tafel gezet in de straat, daar zullen deze keer zeker ook Afrikaanse proevertjes op het 
menu verschijnen.  
 
En dan mochten we ook nog, na lang wachten een nieuwe 
baby verwelkomen: Joel . Met z’n 55 cm zal hij al vlug de 
eerste pampertjes ontgroeid zijn. Opnieuw zullen we, sa-
men met de mama en de buddy’s hem omringen om te zien 
welke toekomst er voor dit kindje weggelegd kan zijn. We 
mogen rekenen op de liefdevolle zorg , maar ook op de gro-
te juridische deskundigheid van enkele vrijwilligers om ons 
daarbij te helpen.   
En in de Paasvakantie maakten we ook tijd om eens te gaan 
kijken naar de Kleppe, de plaats waar we hopen in augustus 
samen op vakantie te gaan. En of we daar al van dromen! 
 

(Annemie Luyten)  

De Vereniging Kruis en Beeld heeft reeds vele jaren inspanningen gele-
verd om een belangrijke Antwerpse traditie: de Mariabeelden die op heel 
vele plaatsen in de stad op hoeken en gebouwen bevestigd zijn te restau-
reren. Door hun inzet en systematische opvolging prijken ze in volle 
pracht op tientallen plaatsen. 
 
Binnenkort, op zondag 6 mei om 13.30u  wordt het beeld in de 
“Bakkersgang” ,dat heel mooi hersteld werd door Dirk Lenaerts ingeze-
gend. Iedereen is welkom in de Groendalstraat 18 (gelegen tussen de 
Wiegstraat en de Huidevettersstraat) aan de Wilde Zee. 
Bij deze gelegenheid herdenkt de vereniging Kruis en Beeld hun actieve 
medewerker: de Heer Wim Strecker, die heel vele jaren al zijn kennis en 
vaardigheden heeft ingezet en die plots overleden is.  
Zijn plotse dood betekent wel een zware slag voor de groep vrijwilligers. 
Daarom langs deze weg een oproep aan potentiële kandidaten, die histo-
rische interesse hebben of handige vingers…om zich op te geven aan Pau-
la Sörensen (0473/610.683) 
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Teledienst is gegroeid vanuit Tele-Onthaal. Naast telefonische oproepen 
vroegen de mensen ook persoonlijk gesprek en materiële diensten.  
 

In de loop van de jaren is het sociale werk van Tele-Dienst zich gaan toe-
spitsen op twee hoofdactiviteiten : het verdelen van voedsel aan kansar-
men en het begeleiden van mensen met budgetproblemen. Het voeren 
van een gesprek met een luisterend oor, het geven van advies en door-
verwijzing blijft echter de hoofdmotivatie, ook bij onze twee grootste 
activiteiten. 
 
Tele-Dienst heeft ervoor gekozen om elke werkdag alleen ‘s morgens 
voedsel te bedelen en zoals steeds een pakket per maand per vrager uit 
te delen. Door het ‘open deur’ principe te hanteren waren er verschillen 
in aantal bezoekers volgens de dag in de week, weersomstandigheden, 
begin of einde van de maand en periode van het jaar. 
 
Om de voedselbedeling efficiënter te laten verlopen in Antwerpen is er 
overeengekomen met alle organisaties die voedsel verstrekken om de 
verdeling te beperken tot de eigen regio. Zo helpt Tele-Dienst de hulp-
vragers uit Centrum Stad met postnummers 2000 en 2018 en verwijst 
mensen uit andere postnummers door naar de andere organisatie uit die 
regio. 
 

Uit de statistieken blijkt dat het aantal verstrekte voedselpakketten mets kleine fluctuaties elk jaar 
ongeveer gelijk blijft, met bezoek van een groot aantal mensen dat geen of weinig Nederlands spreekt, 
waardoor het voeren van een gesprek soms moeilijk was. 
Vanaf 2014 werd de coördinatie van het Europees programma voor de hulp aan de minstbedeelden ge-
voerd door de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootsteden-
beleid. 
 
Dit EU voedsel werd ook in 2017 via POD-MI verdeeld en vanaf dit jaar aangeleverd via de vervoerdienst 
van de stad Antwerpen. Een twintigtal verschillende producten volgens de noden van de EU burgers 
(met als voornaamste melk) werden in 2017 geleverd en zullen in 2018 weer besteld worden.   
Via Voedselbank en diverse voedselsponsors (o.a. bakker, supermarkten, ...) zijn de voedselpakketten 
aangevuld met vlees, melkproducten, brood, enz. Door deze extra aanvoer heeft Tele-Dienst zelf niet 
veel voedsel moeten aankopen bij schaarste. Ook in 2018 kunnen we maandelijks een gevarieerd en 
goed gevuld voedselpakket verdelen. 
Sinds 2009 is Tele-Dienst overgeschakeld van het noteren van de gegevens op fiches naar het inbrengen 
op computer. De (r)evolutie van computer apparatuur en software maken het noodzakelijk om dit in 
2018 te herbekijken en aan te passen. 
 
Ook voor budget gelden dezelfde problemen op computer gebied door de verdere digitalisering bij ban-
ken en instellingen en meer elektronische facturen en betalingen.  Het verdelen van cash leefgeld werd 
reeds in 2015 gestopt. 
Door het beperkte aantal (oudere) budgetbegeleiders was er ook in 2017 weinig ruimte om nieuwe bud-
getklanten te kunnen aannemen. 
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STATISTIEKEN  
WERKJAAR 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Het aantal alleenstaanden/gezinnen die Tele-Dienst contacteerden voor voedsel of budget be-

draagt in 2017 563 en in 2016 zoals in 2015 744, 648 in 2014, 750 in 2013, 841 in 2012, 713 in 
2011 en 897 in 2010.  

 
 In 2017 werden er een 60tal budgetdossiers geraadpleegd en waren er einde 2017 nog 42 dossiers 

in behandeling door 8 budgetbegeleiders (6 dossiers voor budgetbegeleiding en 36 voor budget-
beheer). 

 
 Het totaal aantal voedselpakketten dat in 2017 is uitgedeeld bedraagt 2909 stuks, tegen 3301 

stuks in 2016, 3152 stuks in 2015, 2807 in 2014, 3020 in 2013, 3107 in 2012 en 2769 in 2011. Ge-
middeld kwamen de klanten 5,6 maal per jaar voor een voedselpakket, tegen 4,7 maal in 2016, 
wat betekent dat er minder gezinnen langsgekomen zijn maar frequenter, maar er toch weer 
veel eenmalige vragen voor voedsel waren.  

 
 Ook 37% van de verdeelde voedselpakketten waren voor personen van Belgische nationaliteit. 

Het aantal niet-Belgen steeg van 10% in 2001 naar 25% in 2007 en 35% in 2008 naar 55% in 2012, 
2013 en 2014 en 57% in 2015 en 63% in 2016 en 2017. 

 
 Van vreemde nationaliteit was er zoals verwacht een overwicht van personen uit Irak, Iran, Syrie 

en Afghanistan (25% tegen 33% in 2016, 20% in 2015 en 9% in 2014), Russische staten en Oost-
Europa (12% tegen 18% in 2016, 21% in 2015 en 22% in 2014), EU (12% tegen 9% in 2016) en ande-
re landen (14%). Er zijn in 2017 53 nationaliteiten voor voedsel langsgekomen. 

 
 Spijts taalproblemen proberen we toch steeds tot een gesprek te komen bij de bedeling van 

voedselpakketten, omdat we ervan uitgaan dat het uitdelen van voedselpakketten op zich geen 
oplossing is, maar dat dit samen moet gaan met ruimere ondersteuning. We trachten deze cliën-
ten ook op andere vlakken verder te helpen. 

 
 In 2017 kwamen er 180 mensen voor de eerste maal langs (d.i.35% tegen 47% in 2016, 51% in 

2015 en 44% in 2014). Er werden in 
2017 gemiddeld 242 voedselpakketten 
per maand verdeeld (tegen 275 pak-
ketten per maand in 2016, 262 in 2015 
en 235 in 2014) 

 (zie verdeling per maand op  
 bijgevoegde grafiek) 
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Over voornamen 
 
Mijn naam is Hugo, maar mijn roepnaam bij Teledienst is Peter. Om een goed contact met 
de bezoekers te hebben en de privacy te respecteren, gebruiken we enkel onze voorna-
men. Bij mijn aanstelling was er reeds een Hugo aanwezig. Ook een Pierre zoals mijn va-
der of een Leo zoals mijn broer. Ik had gelukkig nog een jongere broer die Peter heet en 
zo mag u mij gerust noemen. 
Als u in uw omgeving een onbekende voornaam hoort, dan is dit omdat iedere medewer-
ker bij Teledienst uniek is.    

Het probleem van armoede en hoe dit te bestrijden is en blijft meer dan ooit actueel. Uit studies 
blijkt dat armoede niet alleen over het financiële gaat, maar dat er veel meer aspecten aan kleven.  
Al deze dimensies (geld, gezondheid, woning, onderwijs, werk, ontspanning, omgeving en familie) be-
ïnvloeden elkaar en kunnen veranderlijk zijn in tijd. De oprichters van Teledienst hadden dit toen al 
begrepen. Bij de contacten met de bezoekers wordt steeds in een gesprek gepeild naar de specifieke 
problemen van de hulp zoeker. Waar verwezen kan worden naar organisaties die beter geplaatst zijn 
om hulp te bieden dan Teledienst, gebeurde dit en gebeurt dit nu nog. 
 
Van de vele vormen van praktische hulpverlening die we vroeger uitvoerden  blijven er nog twee over 
die we in de Schermersstraat 7 doen.  

 
Zo is de verdeling van voedselpakketten op dit ogenblik 
de grootste. Via de Loodsen is een samenwerking ont-
staan met andere hulporganisaties met dezelfde doel-
stelling en zijn er contacten gelegd met relevante over-
heidsdiensten (stad Antwerpen, OCMW, Kind en Gezin, 
e.a.). De voedselbedeling werd aldus beter gestructu-
reerd per regio en wijk (voor ons is dit postcodes 2000 en 
2018 - zijnde centrum van Antwerpen). We verdelen 
reeds sedert een vijftal jaren jaarlijks een 3000 voedsel-
pakketten en bereiken zo ongeveer 7000 personen. Dit 
zijn maar liefst 54 nationaliteiten, waarbij de gezinnen 

van niet-belgische origine stilaan gestegen zijn tot meer dan 60%, wat een gesprek soms moeilijk 
maakt. 
 
Budgetbegeleiding is de andere activiteit, het helpen van mensen uit de financiële problemen te blij-
ven en hun rekeningen opvolgen en beheren. Er zijn vandaag slechts drie organisaties in Antwerpen 
die dit regelmatig doen. We zijn hierin het kleinere broertje van OCMW en CAW. Met beperkte man-
kracht en middelen trachten we de personen die elders uit de boot vallen toch nog te helpen. Zo be-
reiken we jaarlijks een 40tal personen of gezinnen, waarvan meerdere lange termijn cliënten en van 
alle leeftijden zijn. 
 
Sinds de eeuwwissel is alles bij Teledienst in een stroomversnelling terecht gekomen en zijn er grote 
veranderingen opgetreden. 
 
Ten eerste werken we vanaf 2006 nog alleen met vrijwilligers. De grootste kost in onze budgetten was 
toen het loon van een maatschappelijk assistent die de functie van coördinator vervulde onder het 
toezicht van het Werkteam. Deze kost werd onhoudbaar en ook de toenemende taken van een half-
tijdse vaste medewerker in een voltijdse job met overuren zorgde er tevens voor dat  nieuwe kandida-
ten niet meer te vinden waren.  
 
Er werd me gevraagd om dit als vrijwilliger over te ne-
men en samen met het Werkteam werden die taken ver-
deeld zodat we tot heden de goede werking van Tele-
dienst kunnen verzekeren.  
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Er is ook een nieuwe invulling van het vrijwilligerswerk. Het aantrekken van vrijwilligers is altijd een 
moeilijke zaak geweest in het verleden en ook nu. Mensen willen zich wel voor een korte tijd of een 
eenmalige activiteit engageren, maar personen vinden om een halve dag in de week vrij te houden 
voor vrijwilligerswerk is een huzarenstukje. 
Vandaar ook vandaag een oproep aan u wanneer u iemand zou weten die bereid is om Teledienst te 
vervoegen. Er zijn folders voor vrijwilligers werving beschikbaar en namen kunt u bij de ingang ook la-
ten noteren. 
 
Ook de hulpvrager wil sneller geholpen worden en is niet altijd meer bereid om een lang traject te vol-
gen om uit de schulden of problemen te geraken, maar wil voor dat ene probleem direct een oplossing 
aangereikt krijgen. Korter op de bal spelen en de mensen bij het gesprek vlugger in de juiste richting 
sturen en een antwoord bieden zal de uitdaging worden.  
Gebruik maken van de nieuwe media en werken met website, email en zelfs facebock en twitter moe-
ten we als Teledienst ook overwegen. 
 

 
Iets nuttig doen ?  
Beetje tijd over ?  

 
Tele-dienst Antwerpen vzw  

Schermersstraat 7 
Zoekt vrijwilligers om  

Één voormiddag per week  
Mensen in nood te helpen  
Met het beheer van  hun  

Budget of met voedselbedeling -  
Samen met een gesprek  
Ben je geïnteresseerd ?  

 
Contacteer  

 
teledienst@skynet.be 

03 230 78 78 
 

Elke weekdag in de voormiddag  

Interesse in vrijwilligerswerk ? 
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De Vleugel  

Sint Paulus   

Barokjaar  

 

Begeester (en) de barok    22 mei 2018 
 
Four Liefhebbers and a Funeral : Caravaggio’s 
Rosary Madonna ‘procured’ for the Dominican 
Church in Antwerp (in het Engels)  
Adam Sammut, PhD student University of York (G.B.)  
 
De Rozenkransmadonna van Caravaggio kent een bij-
zondere aankoopgeschiedenis. Rubens en de andere 
drie ‘Liefhebbers’, dankzij hun relaties binnen de 
Antwerpse ‘burgerij’, speelden hierin een cruciale rol 
en bezorgden dit prachtig schilderij haar 
‘onaantastbare’ reputatie. Adam Sammut legt dit in-
trigerend verhaal haarfijn uit  
 
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.  

Vrijwilligers gezocht!  

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 

Datum   

05/05 Het wordt warm onder onze voeten  
Klimaatverandering   

12/05 

19/05 
 

Pinksteren  

26/05 Leven in wisselvalligheid  
Lukken en mislukken  

Je bent tussen de 18 en 70 jaar en wilt je inzetten 
voor je medemens. 
Je kan mee voor 5 dagen naar Banneux, een bede-
vaartoord in de Ardennen.  
Je zet je mee in voor een 150-tal gehandicapte en/of 
bejaarde mensen. 
Je kunt goed luisteren en je inleven in anderen.  
Je wordt aangesproken in je creativiteit en talenten. 
Je komt terecht in een groep enthousiaste vrijwil-
ligers.  
Je bent welkom!! 
 
Waar :  Banneux,  
Wanneer :  
van donderdag 2 tot maandag 6 augustus  of 
van donderdag  6 tot maandag 10 september 2018 
Organisatie en inlichtingen 
Het Antwerps Ziekenwerk voor Banneux, vzw 
Maya Van Trier, voorzitter 
René Carelsstraat 40 – 2140 Borgerhout 
03 663 43 61  of  0479 57 44 68 
vantrier.maya@hotmail.com 

Wil je meer weten over ontwik-
kelingsprojecten waarmee je 
niet alleen mensen helpt, maar 
ook het klimaat ?  

 

Kom dan naar de conferentie van  
7 mei  

Spreker Werner Sels, voorzitter van Ondernemers 
Zonder Grenzen.  

Waar : Wereld Missie hulp - Provinciesteenweg 400 
- 2530 Boechout  
Toegang : 5€ - inschrijven verplicht -  
03/454.14.15 
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Tel.: 03/231 03 39 
Fax: 03/233 47 66 
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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  

MEI 2018 

 
De andere god          Isbn 9789085284727 
Van depressie naar geloofsverdieping  
Marion Muller-collard / uitg. halewijn  
             
‘Lijden is niet onrechtvaardig, want dan zou er ook zoiets als rechtvaardig lijden 
moeten bestaan.’ Die uitspraak van Marion Muller-Colard (geboren in 1978), een 
protestants theologe en voormalig ziekenhuispastor, zet meteen de toon van dit 
boek. Toen haar twee maanden oude, ogenschijnlijk gezonde baby plots ernstig 
ziek werd en wekenlang tussen leven en dood zweefde, groeide bij haar het 
besef dat een mens geen bescherming heeft tegen wat hem overkomt. Dat God 
het lijden niet afwendt. Dat Hij nooit zijn handtekening heeft gezet onder het 
contract dat wij met Hem meenden te hebben gesloten. Ze belandt in een 
zware depressie en komt, de rampspoed van Job indachtig, tot het besef dat 
God wezenlijk anders is dan wij denken. Dat inzicht werkt bevrijdend, het leidt 
tot geloofsverdieping en tot persoonlijke groei.  

           18,95€ 

 
Kloostermensen        Isbn 9789492093400 
Leo fijen - Thomas Quartier / uitg. adveniat     
  
            
               
Het religieus leven gaat een nieuwe lente tegemoet met kleine aantallen 
intreders en met een nieuw zelfbewustzijn. Wat is er aan de hand? Leo Fijen 
luistert naar de verhalen van kloosterlingen, hun idealen, hun dilemma's en hun 
spirituele zoektocht. Benedictijn en hoogleraar Thomas Quartier reflecteert.  

            
           18,95€ 

 
De atheistische moslim      Isbn 9789046822746 
Ali rivz - roelof posthuma  
uitg. Nieuw amsterdam  
  
            
         
In de worsteling om de wereld waarin hij als wetenschapper en arts leefde te 
verzoenen met de religie waarmee hij was opgevoed, verliest Ali Rizvi uiteindelijk 
zijn geloof. Hij neemt zich voor om de stem te zijn van hen die gewoonlijk al tot 
zwijgen worden gebracht voordat ze de publieke media bereiken: de atheïstische 
moslims. 

Rizvi beschrijft hoe hij gevangen zit tussen twee grote verhalen: dat van de 
extreme islam en dat van de anti-moslim onverdraagzaamheid in de wereld van 
na 11 september 2001. Met geen van beide kan hij zich identificeren. Zijn 
emotioneel en intellectueel aangrijpende, persoonlijke verhaal vertelt over de 
uitdagingen van de moderne islam en benoemt de factoren die kunnen helpen om 
tot een ingrijpende, progressieve hervorming te komen. 
        
           11,99 € 
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compassie en leegte   Isbn 9789056703837 

Het vroegboedhistische pad van mediatie  
Bhikkhu analayo - uitg. asakoa  
 
 
In zijn onderzoek naar de klassieke leerredes richt Bhikkhu Analayo zich hier op 
compassie en leegte, twee fundamentele begrippen uit het vroegboeddhistische 
onderricht. Compassie moet niet simpelweg als medeleven of medelijden 
worden opgevat, maar als mededogen: de diepgevoelde wens dat anderen vrij 
zijn van lijden en hulp krijgen wanneer dat nodig is. Een belangrijk gegeven in 
het menselijk contact, een thema dat bijzonder actueel is en onze eigen 
ontwikkeling op de proef stelt. 
De wereld is leeg, leeg van een zelf, leeg van wat tot een zelf behoort, leeg van 
wat bestendig is, leeg van onophoudelijk bestaan, leeg van onveranderlijk zijn. 
Met deze uitspraak schetst Analayo de essentie van het begrip 'leegte'. Hij 
onderzoekt het traject van de geleidelijke betreding van leegte dat plaatsvindt 
door een stapsgewijze deconstructie van de manier waar- op de wereld 

doorgaans wordt ervaren.         24,95€ 

 
Van kwetsbaarheid naar kracht     Isbn 9789085284758 

Leven met chronische kwetsbaarheid of beperking,  
Omgaan met verlies, gebrokenheid en gemis    
Jean - Paul Vermassen - uitg.Halewijn          
   
Jean-Paul Vermassen studeerde godsdienstwetenschappen. Hij was nationaal 
pastor van het ACW en zingevingscoördinator bij Samana en Okra. Hij vertelt wat 
kwetsbaarheid in het leven van mensen kan betekenen. Allemaal hebben we 
beperkingen en botsen we vroeg of laat op onze grenzen. Het is niet eenvoudig 
om met deze tekorten te leven. Daarover gaat dit boek: over de kracht om 
staande te blijven in moeilijke levensmomenten, om dan met nieuwe kracht 
verder te leven, ondanks alles. De korte teksten zijn geschikt voor persoonlijke 
bezinning of om in kleine groep te lezen en te bespreken.   
              
            14,95€ 

 
De god van galilea       Isbn 9789460038266 

Hoe een verboden religie de wereld veroverde   
Bart ehrman - uitg.balans     
  
        
De onstuitbare opkomst van het christendom tijdens de eerste vier eeuwen van 
onze jaartelling is de grootste culturele revolutie die de wereld ooit heeft 
gezien. Wat begon met een timmermanszoon en een paar vissers, groeide uit tot 
een veenbrand van persoonlijk beleden geloof, die het Romeinse rijk in alle 
opzichten ondermijnde. 
Twee ideologieën botsten radicaal op elkaar. Aan de ene kant die van millennia 
oude waarden, gebaseerd op macht: keizers en koningen heersten als bijna-
goden over hun onderdanen, meesters over hun slaven, mannen over hun 
vrouwen. Oorlog was normaal en het afslachten van overwonnenen acceptabel 
en nuttig. 

            24,95€ 


