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Openingsuren: 

 

Maandag en Vrijdag 

8h30 - 12h30 

Dinsdag tot Donderdag 

8h30 - 17h00 

 

 

Wenst u ons te steunen? 

 

Dat kan! 

 

Via rekening: 

IBAN 

BE33 0012 7977 4146 

 

Heeft u graag een fiscaal 

attest? 

Dan stort u best op rekening: 

IBAN 

BE80 7765 9023 3377 

 

Van Caritas 

Hulpbetoon 

vzw 

Liefdadigheidstraat 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 

Kapstok 

Wij zijn vier studenten Grafische en Digitale Media van de AP Hoge-
school. De afgelopen vijf weken werkten wij  volop aan de nieuwe  
huisstijl en communicatiekanalen van De Loodsen. 

 

Bij de start van het project werden we meteen uitgenodigd voor een 
kennismaking en een rondleiding. We voelden ons direct thuis. Het viel 
ons meteen op dat de vzw gehuisvest is in een charmant gebouw vol 
warme mensen. Ze staan klaar voor iedereen met of zonder moeilijk-
heden. We kregen ook een lokaal ter plaatse toegewezen waar we de 
afgelopen weken samen konden werken.  
Zo konden we De Loodsen van dichtbij meebeleven en een goed beeld 
vormen van de werking van hun organisatie. 

 

We zorgden voor een upgrade van de huisstijl zodat De Loodsen jullie 
nog vele jaren op een duidelijke en aangename manier kan informeren 
over het reilen en zeilen van de vzw. 
We maakten een nieuw logo, nieuwsbrief, brochures, website en een 
upgrade van de sociale media om zo meer eenheid te creëren in hun 
stijl. Het was een superleuk en leerzaam project waar we onze creativi-
teit volledig konden laten gaan,  binnen de lijntjes natuurlijk. 

De Loodsen in een nieuw jasje 

Van links naar rechts: Niki Henderyckx, Patrick Sabani, Maythe Van San, Fatma 
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De Loodsen in een nieuw jasje 

Aan deze  editie van de Kapstok werd dus hard ge-

werkt door de vier studenten.  Ze hebben hun eind-

werk op een fijne manier voorgesteld voor de Hoge-

school AP en ze meldden ons:  “Wat wij zeker zullen 

onthouden na onze ervaring is dat De Loodsen een 

vzw is met een groot hart. Je bent altijd welkom.  

De deur staat open voor wie wil helpen of hulp 

zoekt.” En daar zijn we heel blij mee. 

In hun verkenningstocht interviewden ze enkele van 

onze vrijwilligsters. Zie volgende bladzijden. 

En ondertussen proberen wij even te wennen aan 

onze nieuwe huisstijl . 

De maand juni is nu een eigenaardige maand:  

stilaan alles terug op gang trekken, maar ook een 

verdiende vakantie voor velen in het vooruitzicht, 

lessen trekken uit deze voorbije (?) coronaperiode en 

dat is even wennen.  

De meeste vrijwilligers willen er graag terug aan be-

ginnen, we zijn blij om hen weer te zien, misschien 

melden zich ook nieuwe mensen , aanvragen voor 

stage komen er ook regelmatig. We hopen dat we de 

vinger aan de pols kunnen houden. Te veel mensen 

vallen uit de boot, hebben vele kwetsuren opgelopen 

in deze laatste periode. Hoopvol willen we ons steen-

tje bijdragen.   A.Luyten 

Opgelet:  
Het Listening Center sluit vanaf 26 juli 
t.e.m. 16 augustus 

Listening Center 
Het Listening center biedt een warm onthaal 

voor iedereen met een hulpvraag i.v.m. voeding, 

kledij, Nederlandse les, papieren die je niet be- 

grijpt, nood aan een luisterend oor, en veel 

meer. Samen met vrijwilligers beluisteren we de 

mensen en bekijken wat we voor hen kunnen 

betekenen. 

Dat warm onthaal was moeilijk met de corona 

maatregelen, maar daar hopen we nu toch wel 

iets beter aan tegemoet te komen.  

 
Sint - Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer (Opera) 

Maandag van 9u tot 13u of op afspraak 

0476/79.05.30     listeningcenter@outlook.be 
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Interview Paula      Interview Annemie 

 

Wat ik het eerst vernam over De loodsen is dat ze  
vrouwen in nood opvangen  die vanuit het buiten-
land naar hier komen. Ze bieden hen onderdak en 
begeleiding voor hun verblijfsmogelijkheden in de 
Overzet en de Overstap. De meesten hebben een 
kindje en komen uit heel precaire omstandigheden. 
Meerdere vrijwilligers zijn hierbij betrokken.  

Hoe ben je hier terechtgekomen? 

 
Ik heb les gegeven bij KDG Antwerpen, ik had heel 
veel allochtone meisjes in het begin van het        jaar en 
tegen kerstmis waren die bijna allemaal verdwenen. 
Verdwenen omdat ze, hoorde ik dan via-via, de mo-
gelijkheid niet hadden om te studeren, het thuis 
niet geapprecieerd werd, enz. 
 

 Dan heb ik mij voorgenomen: als ik op pensioen 
ben dan wil ik iets doen met vrouwen, allochtone 
vrouwen. Ik dacht eerst iets in de zin van materiële 
hulpverlening. Toen ging M. Dierickx de vorige pas-
toor van Carolus Borromeus op pensioen, en vroeg 
in plaats van een geschenk om een do natie te doen 
aan de loodsen. Ik kende de loodsen niet, zag een 
foldertje liggen en dacht ‘ja daar ga ik naartoe, die 
werken met buitenlandse vrouwen’. Daar sprak ik 
met Annemie: ‘ik wil helpen’. Ze sprak o.a. over hulp 
bij juridische procedures .Ik dacht ‘oei, ik weet wel 
iets over recht vanuit mijn studies maar vreemdelin-
genrecht?  Toen zei ze ‘ja maar wij hebben ook een 
boekhouder nodig’. 

 
Voila, en zo ben ik ongeveer 3 jaar boekhouder.  
Hier moet ik wel bij vertellen dat ik  tot nu toe nog 
niet zo veel kon komen zodat ik sommige vrouwen 
al wel gezien heb, maar nog niet veel verder ben 
geraakt. Dit heeft ook wel iets met de beperktheid 
van de corona te maken.  
Ik hoop dat het vlug betert want dan weet je ook 
van binnenuit waar        de organisatie voor staat.  
Maar voorlopig is het dus de boekhouding,  
en ik doe dat graag! 

 

Ik kom vooral in de Loodsen voor Harmattan: Ne-
derlandse les voor anderstaligen die meestal nog 
geen wettig verblijf hebben. Voor hen is het niet 
mogelijk om op een officiële manier les en inbur-
gering te volgen. Verwonderlijk hoe de “tamtam”, 
de mond-aan-mondreclame  deze mensen naar 
hier stuurt. Jaren geleden zijn we klein begonnen, 
en nu geven wij dus heel  de week les behalve op 
maandag en zaterdag. 
Door corona zijn veel van onze vrijwilligers moeten 
afhaken. Voorzichtigheid voor hun eigen familie, 
voor zichzelf, voor de bezoekers zelf.. Ikzelf heb 
me nu beperkt tot enkele ‘gevorderden’: een groot 
woord maar als je ziet hoe ze de eerste lesjes bij-
woonden, sommigen konden zelfs niet lezen of 
schrijven, en waar ze nu staan!  
Dan doet dat echt deugd. 
Ik spits altijd toe op lezen, zodat het begrijpend 
lezen wordt en daarna moet het    nog weergegeven 
worden. En dat is heel wat moeilijker. Boeiend is 
dat deze manier van lesgeven niet aan een vast  
programma gebonden is. 
Door corona krijgen ze maar één keer per week les 
wat veel te weinig is vermits ze thuis weinig kans 
krijgen om Nederlands te spreken. 
Eén iemand, en dat is de beste van de klas lukt er 
wel in , zij heeft het voordeel dat zij     hier een paar 
tante’s heeft met kleine kinderen. Ze kan dus met 
die kinderen praten . Ik probeer hen wat meer te 
laten lezen thuis, het is niet zo vanzelfsprekend, 
want ook televisie beluisteren zij  in hun eigen taal. 
Ik vraag mij vaak af: wie leert er hier het meeste 
van? Degene die Nederlandse les komen     
volgen of ik die het mag geven? 
Ik bewonder hun inzet en geduld om te blijven  
komen. Er wordt weleens afgehaakt omdat er iets 
tussenkomt., bv. een klein  jobje, want zij hebben 
bijna geen inkomen. Ik sta dan in volle bewonde-
ring hoe ze verder leven. Klagen zelden. Soms stel 
ik zelf wel vragen, om hen beter te leren kennen. 
Bij toeval kom je dan te weten wat ze allemaal 
mee gemaakt hebben.  
Ik ben doodgraag tussen hen en zou het zeker 
missen, als de lessen wegvallen. 
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Het begint te kriebelen, na die lange coronaperiode! 

En ondertussen werd Joesoef geboren, een flink 

zoontje voor Aminata en broertje voor Secou.  

We heten hen welkom in de Overstap. 

In de Overzet en Overstap 
 

Na een telefoontje, kwam Sonja van onze Protes-

tantse vriendenkerk uit de Bexstraat weer op be-

zoek. Het deed zo’n deugd. De helft van de ma-

ma’s en kinderen waren nog gekend door haar, 

maar drie anderen met de kindjes dan weer niet. 

Een picknick op  O.H. Hemelvaart lukte het dit 

jaar nog niet, maar binnenkort kunnen we mis-

schien weer samen iets plannen. En ondertussen 

kregen we wel wat morele en financiële steun. 

We moeten er een beetje aan wennen: mekaar terugzien en kunnen vertellen, zien wat er allemaal 

gebeurt en veranderd is, plannen wat er verder kan gebeuren en onthouden wat we geleerd hebben. 

In de maand juni komt dit alles weer op gang. 

 
 
 
 
 

Tochten van hoop: 
 

Bij de viering van 100 jaar Arbeidersbeweging 

organiseerde Bewegen.net een wandeltocht 

doorheen Antwerpen. In kleine bubbels verken-

den tientallen mensen een aantal belangrijke 

plaatsen. Zo mochten wij ook heel wat stappers 

ontvangen en een koffietje met iets lekkers aan-

bieden en…vertellen over onze werking en de 

gerenoveerde gebouwen. Wude trakteerde met 

Ethiopische hapjes. Het deed ons deugd dat er 

verschillende mensen vroegen wanneer we nog 

eens opnieuw open deur zouden houden en ver-

tellen in de Tochten van hoop. Na bijna anderhalf 

jaar stilte op dat vlak, komen we eind juni op-

nieuw samen met onze gidsen om de Tochten 

van hoop opnieuw te plannen, te kijken wat er 

kan veranderd worden, welke tochten we nog(al) 

kunnen aanbieden en welke er nog goede voor-

stellen zouden kunnen zijn.  Ben je geïnteres-

seerd? 
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Het begint te kriebelen, na die lange coronaperiode! Het begint te kriebelen…  

Lieve Vander Velden ontvangt de eerste keer  

na 1,5 jaar een groep leerlingen uit Deurne voor 

een Tocht Armoede onder ons, met een budget-

oefening. Ze waren heel enthousiast en zouden 

zeker verder reclame maken. 

Noodhulp onder protest 
 

En ook bij de leden van onze Platformgroep 

Noodhulp onder protest ,die trouwens bijna 

de hele coronatijd hard gewerkt hebben om 

de toenemende vraag van mensen in armoe-

de tegemoet te komen, wordt er verlangend 

uitgekeken om terug gewone gesprekken te 

houden.  

Geen bedelingen meer aan de deur, weer tijd 

voor een koffiebabbel, een hartelijk woordje, 

een vormende samenkomst met de vrijwil-

ligers… 

Hiernaast zie je Shemeles in St. Antonius me-

ten om samen met vele anderen alles pikfijn 

in orde te maken.  

Er werd in de voorbije maanden druk overlegd 

om vanuit de Stad meer ondersteuning te ge-

ven aan al deze vrijwilligersorganisaties zodat 

zij een warm voedselpunt of sociale kruidenier 

kunnen zijn met veel respect en tijd voor de 

bezoekers. 

Nieuwe sociale kruidenier 
 

En in Deurne wordt alles in gereedheid ge-

bracht voor een nieuwe sociale kruidenier. 

Merksemse Steenweg 26-28 2100 Deurne. 
 

 

 
 

We zijn blij dat we begin juli weer met de leden 

van het Platform kunnen samenkomen op de 

St. Jacobsmarkt om heel veel te vertellen over 

die bijzondere periode.  

 

Dinsdag  6 juli om 14u.—16u 
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Missing You    Gastvrij Antwerpen 

Missing You vzw is een vereniging voor kin-
deren en jongeren. Hun missie bestaat eruit om 
lotgenotencontact na een overlijden te facilite-
ren en om die rouwervaring te delen. 
Missing You organiseert maandelijks creatieve 
rouwgroepen waar kinderen en jongeren met 
hun verhaal en hun verlies terecht kunnen. Ze 
leren om te gaan met hun emoties. Daarbij 
wordt geen enkele emotie uit de weg gegaan. 

Want ieder kind gaat op een andere manier 
met zijn of haar verdriet om. 

 

Daarnaast organiseert Missing You elke zo-
mer een rouwkamp. Naast de rouwsessies 
wordt ook sport en spel aangeboden, waar-
door de kampbeleving centraal staat. 
Missing You zet op de veerkracht van kinderen 

en jongeren in. Door hun rouwervaring te de-
len, vinden velen onder hen herkenning in wat 
ze meemaken. En op die manier kunnen emo-
ties genormaliseerd worden. 
De werking draait volledig op vrijwilligers.  
Zo zoeken we steeds rouwgroepbegeleiders, 
kookouders voor op rouwkamp, maar ook vrij-
willigers die onze werking in scholen willen be-
kendmaken. 

Vermits Missing You zijn activiteiten zoveel mo-
gelijk gratis probeert aan te bieden, kunnen zij 
financieel ook alle steun gebruiken. Missing 
You is actief over heel Vlaanderen. 
Tijdens de coronaperiode konden zij niet te-
recht op hun vaste locatie in Antwerpen. De 
Loodsen vzw bood Missing You helpende hand 
en organiseren zij er voorlopig hun rouwgroe-
pen.                     Meer info: www.missingyou.be 

De wandeling wordt gelanceerd op 20 juni,  

Wereldvluchtelingendag/World Refugee Day.  
Bij de lancering worden de tussenstops op de 
wandeling speciaal geanimeerd en eindigt je 
tocht in een verborgen stadstuin om op een vol-
ledige Corona-veilige manier te genieten van en-

kele expo’s, optredens en een (h)eerli jk drankje. 

 

Praktisch: 

 

-Waar?  
Wandeling door Antwerpen (startpunt op ’t Ei-

landje en eindpunt aan Sint-Andries) 

 

-Hoe?  
Via een digitale gids met getu- igenissen op 8 
verschillende plaatsen die je kan raadplegen op 
je smartphone via de app Actionbound 

 

-Wanneer?  
Lancering op zondag 20 juni (10u30 – 18u30) 
met geanimeerde tus- senstops. Nadien is de 
wandeling heel de zomer online en gratis ter be-
schikking via de app Actionbound. 

 

-Inschrijven:  

Graag inschrijven voor 14 juni via  
vluchtelingenwerk.be. 
We laten een beperkt aantal mensen toe per 

inschrijvingsblok zodat alles op een fijne en vei-
lige manier kan verlopen. 

 

 

Het Weten Waard 

http://www.missingyou.be/
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Hoe bestellen: 

 

Tel.: 03/231 03 39 

Fax: 03/233 47 66 

E-mail: dedrielelien@kerknet.be 

Website: www.de3lelien.be 

Open van dinsdag tot zaterdag  

van 10 tot 17u 

D e  3 L e l i ë n  
B o e k e n k a s t -

j u n i  2 0 2 1  

Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving     ISBN 9789085285885 
Kardinaal Jozef de Kesel  
 
Het levensgevoel in onze westerse samenleving is zeer seculier gewor-

den. In dit boek probeert kardinaal Jozef De Kesel deze veranderde situa-

tie te begrijpen. De Kerk leeft niet meer in een religieuze en christelijke 

samenleving. Ze zal zich daarom moeten herbezinnen over haar zending 

en zich herpositioneren.  

Over die herpositionering denkt de kardinaal vervolgens theologisch na.  

Hij wil aantonen dat de Kerk zich perfect kan situeren binnen haar nieu-

we context. De kardinaal maakt duidelijk hoe de Kerk in haar diepste we-

zen missionair is en hoe God haar geroepen heeft om zijn liefde aan allen 

bekend te maken, in respect voor de andere religieuze tradities en le-

vensbeschouwingen. 

Een vreugdevolle opdracht Paus Franciscus  ISBN 9789043534123 
Leefregels voor christenen  
 
In het inspirerende boek Een vrolijke opdracht stelt Paus Franciscus dat 

christenen de vreugde in hun leven met andere mensen moeten delen. In 

dit boek wordt deze vrolijke opdracht heel concreet. De paus roept op tot 

het ontvangen van vluchtelingen, het tegengaan van onverschilligheid en 

het zich inzetten voor een humaner Europa. Franciscus wijst ook op het 

probleem van de wereldhonger en op de noodzaak om voor de natuur te 

zorgen. In dit zorgen voor de schepping en elkaar wordt de genade van 

God zichtbaar in deze wereld. 

Bidden maakt licht Theo van den Heuvel   ISBN 9789043536578 
Essays over de voorwaarden van menselijkheid 
 

‘Bidden maakt licht’ is een bijbels dagboek voor 100 dagen van Theo van 

den Heuvel over het gebed. Lichtvoetig loopt Theo van den Heuvel 100 

dagen met je op. Taalvaardig stimuleert hij je met inspirerende lessen 

over het gebed. Uit de Bijbel diept hij wijze inzichten op die je enthousiast 

maken om biddend door het leven te gaan. Het onderwijs van Jezus is 

daarbij een bron van wijsheid en kracht. Al biddend valt veel zwaarte weg 

en wordt je leven een stuk lichter. Een mooie quote, opdracht en zegen-

spreuk zorgen ervoor dat je elke dag vordert op je gebedsreis. 
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Dom.  Pleidooi tegen onwetendheid Réginald Moreels  
ISBN 9789085285915 

 

In dit boek fileert Réginald Moreels een hele rits maatschappelijke 

thema’s tot op het bot. Mensen laten zich volgens hem veel te gemak-

kelijk in slaap wiegen door oppervlakkige en naïeve standpunten. Hij 

toont zich een wereldburger pur sang, die een broertje dood heeft aan 

elke vorm van nationalisme en populisme. Met zijn grote betrokken-

heid op de mens, op de dieren, op rechtvaardigheid en gelijkheid, be-

zit hij een atypisch profiel: hij denkt diep na over noodzakelijke struc-

turele veranderingen, maar is evenzeer begaan met de concrete 

mens voor wie hij iets kan doen.  

Réginald Moreels is chirurg. Hij was medeoprichter van Artsen Zonder 

Grenzen in België. Hij zetelde in de senaat en was achtereenvolgens 

staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking. Hij is 

nog altijd actief als oorlogschirurg en opereert nu in Beni. Hij was een 

graag geziene gast in het VT4-programma Topdokters. 

Een deel van de opbrengst van dit boek gaat naar het UNICHIR-

project in Beni (Congo), waarvan Réginald Moreels vice-voorzitter is 

en waarvoor hij zich actief inzet. Doel is de oprichting van een kliniek 

en opleidingscentrum en een apotheek om zo de vicieuze cirkel van 

armoede en ziekte te doorbreken. 

Van liefde gesproken Sytze de Vries        ISBN 9789493220058 
Miniaturen bij Johannes  
 
Het Johannesevangelie is een ontdek-evangelie. Dit evangelie heeft, zo zou 

je kunnen zeggen, de structuur van bladerdeeg. Laag op laag, wel te onder-

scheiden, maar niet te scheiden. Lees maar, er staat meer dan er staat. 

  

In meer dan honderd miniaturen doordenkt Sytze de Vries dit ‘evangelie van 

de liefde’. Johannes reflecteert daarin op Jezus’ leven en dood, in een route 

‘van feest naar feest’. De taal die Jezus spreekt is vaak raadselachtig. Zijn 

woorden blijken niet letterlijk maar overdrachtelijk bedoeld; de mensen die 

hij ontmoet verkijken zich erop. Maar juist in die tweede laag schuilt het ge-

heim van het evangelie; daarin wordt God zichtbaar en worden de verhalen 

wegwijzers naar een vernieuwd bestaan. 

  

Sytze de Vries leest het Johannesevangelie zoals hij dit kan: dichterlijk en 

fijngevoelig, intiem en vertrouwelijk, altijd vanuit het hart. Daarmee is Van 

liefde gesproken uitermate geschikt voor persoonlijke meditatie, als leidraad 

voor gespreksgroepen, maar evenzeer als vingerwijzing bij het schrijven van 

een preek. 

Hoe bestellen: 
 

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

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

Open van dinsdag 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  

j u n i  2 0 2 1  


