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Mogen wij op 

een extra steun  

rekenen om  

onze werking 

verder  

te zetten? 

 We werden verwittigd. Hoogtijd om in het voorbije week-end kerstbo-

men te kopen want dit jaar hebben mensen reeds vanaf november hun 

kerstversiering aangebracht en de voorraad is bijna uitgeput! Belangrijk is 

de kleur en zijn de lichtjes en heel wat sentimentele uitdossing.  Kerstmark-

ten moeten er nog meer schitteren, niet altijd met een ijspiste maar toch… 

 Er worden heel wat verklaringen gegeven waarom mensen na de co-

ronatijd, de energiecrisis, de oorlog in Oekraine verlangen naar licht en 

knusheid. Elk jaar opnieuw met de korter wordende dagen en de kou is er 

dat verlangen naar licht in de donkerte. Maar waarover gaat het eigenlijk 

met Kerstmis? Wannes VD Velde zong: “Kerstmis is de dag dat ze niet 

schieten”  maar Odessa gebombardeerd , anderhalf miljoen inwoners wor-

den gevraagd hun huizen te verlaten… 

 De bijbel vertelt over een Kind dat zal geboren worden bij een vader 

en moeder waarvoor geen plaats was in een vreemde streek. Midden de 

chaos van die tijd zou het Kind een teken zijn, een belofte van een ‘andere 

wereld, verwelkomd door eenvoudig volk, van herders met schapen.  

Doorheen Zijn leven zouden ze God herkennen. 

Ook vandaag weten we: er zijn kinderen op de vlucht, ze slapen soms bui-

ten, ze verblijven in kampen, hun ouders zien geen andere toekomst. Even 

zijn we geschokt, maar het nieuws van de dag over voetbalexploten, con-

sumptie(vermindering?),falen van de politiek, krijgt al vlug de bovenhand. 

Waarom kan de Kersttijd ons niet doen opstaan, aangemoedigd door die 

hoopvolle verzen van Jesaja: wapens worden omgesmeed tot ploegscharen, 

knikkende knieën worden gesterkt … want een Kind is ons geboren.  

Kleinen maakt hij groot. Graag willen we met de Loodsen blijven inzetten 

voor een warmere wereld, niet met glitter maar met kleine gastvrije geba-

ren van elke dag.  

Daarover vertellen we wat meer in dit laatste nummer van 2022.  

We voelen ons gedragen door heel velen. 

Annemie Luyten 

Wanneer gaan we KERSTMIS vieren? 

Schilderij op voorpagina: Bell Van Ost 
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HARMATTAN 

 De Loodsen organiseert al gedurende vele ja-

ren Nederlandse taallessen voor anderstalige nieuw-

komers die hiervoor niet in aanmerking komen in het 

reguliere circuit. 

 
  

 Momenteel hebben we zeven klassen, goed 

voor ongeveer tachtig cursisten. We overwegen nog 

een extra klas in te richten, maar daarvoor zijn we 

nog op zoek naar een nieuwe leerkracht.  

Een Harmattan-lesgever hoeft geen pedagogisch di-

ploma voor te leggen, maar moet vooral graag in ver-

binding treden met mensen afkomstig uit alle denk-

bare windrichtingen. 

 
  

 Onze leerlingen komen namelijk uit de hele 

wereld. Al die verschillende culturen maken onze les-

sen tot een zeer divers en boeiend gebeuren.  

De taal staat hierbij centraal, maar de ontmoeting is 

minstens even belangrijk.  

Onze cursisten leven vaak in een precaire situatie.  

 

Harmattan: omdat het warmer kan 

Damiaan pakt zijn klas in... 

 De Loodsen is voor hen dan ook een veilige 

haven; een plek waar ze samen met de andere leer-

lingen even tot rust kunnen komen. Enthousiasme 

is bij Harmattan het sleutelwoord: zowel onze leer-

lingen, maar ook onze vrijwillige leerkrachten blin-

ken uit in grenzeloze geestdrift. 

 

 Met andere woorden: onze Harmattan-

cursisten komen hier Nederlands leren, maar weten 

zich ook gewaardeerd en gerespecteerd. 

En onze vrijwillige leerkrachten komen hier Neder-

lands onderwijzen, maar voelen zich nuttig en ge-

nieten van het contact met andere culturen. 

 

 En voor wie zich afvraagt waar Harmattan 

voor staat: “de gunstige wind die uit Afrika komt”. 

Magda kent de taal van ontmoeting 

Weten zich gewaardeerd en gerespecteerd... 

Enthousiasme is het sleutelwoord 
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DE LOODSEN: WARME SOLIDARITEIT 

 Als jonge student 

wil ik groeien tijdens 

mijn stage, zowel op 

vlak van kennis als op 

persoonlijk vlak. Door-

middel van de bondige 

uitleg die ik krijg van 

Annemie telkens wan-

neer ik een vraag stel, 

de uitstapjes naar an-

dere organisaties met 

Roel, het helpen op de 

voedselbedeling, bege-

leiden doorheen de Bel-

gische paparassenjun-

gle en Nederlands leren aan anderstalige studenten 

hebben mijn zicht op de welzijnssector en het admini-

stratieve aspect van maatschappelijk werk, alsook 

mijn zelfvertrouwen vergroot. 

 Bijleren is belangrijk maar plezier hebben en je 

goed voelen mogen niet vergeten worden; het huise-

lijke en verwelkomend gevoel, de gezellige praatjes 

bij de koffie en het middageten en het oprechte ge-

lach samen met Harmattan studenten dragen alle-

maal bij tot deze wensen en komen wekelijks voor 

mij terug tijdens de eerste 2 dagen van de week. Een 

heerlijke en leerrijke manier om je week te beginnen 

als je het mij vraagt. 

TOCHTEN VAN HOOP MIDDAGBEZINNING 

We blijven 

op woensdag

-middag sa-

men komen 

om te bezin-

nen: over de 

actua l i te i t , 

over de lezin-

gen van de 

zondag, of 

gewoon over wat ons bezig houdt… We wisselen ge-

dachten uit, we beluisteren elkaar en we zoeken 

naar betekenis. Pasklare oplossingen voor proble-

men vinden we niet, maar we proberen problemen 

wel te verstaan. We zingen samen, lachen samen, 

bidden samen. En we gaan door de band genomen 

rijker buiten dan we binnengekomen zijn. Het doet 

deugd om samen te komen, de kaars aan te steken, 

de stilte even op te zoeken en de kaars door Lieveke 

te laten uitblazen. En daarna samen aan tafel… 

Iedereen is welkom op woensdag om 12.30 uur  

voor de bezinning! 

 Het moet in 2016 

geweest zijn dat wij 

als leerkrachten aan 

de slag gingen bij 

Harmattan, een pro-

ject van De Loodsen. 

We waren decennia-

lang collega’s geweest op dezelfde school en gingen 

samen op zoek naar vrijwilligerswerk. De vluchtelin-

genproblematiek greep ons fel aan en we bezochten 

verschillende organisaties die met vluchtelingen wer-

ken. We kozen bewust voor De Loodsen omdat we 

hier als vrijwilligers een goede omkadering kregen; 

ook de huiselijke sfeer sprak ons onmiddellijk aan.  

We vinden het belangrijk om onze vrije tijd op een 

zinvolle manier in te vullen en konden op deze manier 

terugvallen op onze ervaring in het onderwijs. We wil-

len echt iets doen aan het probleem van de vluchte-

lingen; we vinden dat er wat dat betreft vanuit de 

overheid veel te weinig gebeurt.  

Iedereen heeft dromen, maar sommigen krijgen meer 

kansen om die te realiseren dan anderen.  

We vinden het belangrijk om solidair te zijn met men-

sen die zich in een kwetsbare positie bevinden.  

We komen elke donderdagnamiddag met veel plezier 

lesgeven bij Harmattan. Het geeft ons veel voldoening 

en energie. Tegelijkertijd vinden we hier ook rust.  

Warme dank aan De Loodsen om ons  

deze kans te bieden. 

Getuigenis  

     lesgevers 
Getuigenis Verhoeven Mathieu:  

     Student AP Hogeschool.  

Op 17 decem-

ber organiseren 

we samen met 

de KWB een 10 

tal kersttochten. 

De thematiek 

van armoede en 

mensen in pre-

cair verblijf 

staat centraal. 

“IS ER PLAATS IN DE HERBERG?” 
 

In het volgende jaar zullen we vooral de tocht: 

‘Armoede onder ons’ aanbieden. Er zijn reeds ver-

schillende scholen ingeschreven. 

We hebben ook een fijne samenwerking met UCSIA 

in het kader van het groot festival;  

Barokke influenzers’. 

Tussen maart en november kunnen individuen of 

groepen zich inschrijven voor de tocht: ‘Mensen met 

een missie vroeger en nu’. Op 1km2 in de buurt ont-

stonden een 12 congregaties… en welke sociale in-

zet is er nu? Zin om mee te gidsen? 
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DE LOODSEN: WETENSWAARD 

Zoals jullie in bijgaande brochure kunt lezen, verblij-

ven er in onze huizen, Overzet en Overstap, een 12-

tal vrouwen al of niet met kinderen, die een kortere 

of meestal langere periode een soort ‘thuis’ krijgen 

om verder aan hun toekomst te werken. 

Meestal zitten ze in een heel moeilijke fase van hun 

leven met veel administratieve en andere beslomme-

ringen. Toch kunnen we met vrijwilligers, onder-

steund door professionelen, heel veel voor hen bete-

kenen en er deugd aan beleven ook. 

Door tal van grotere of kleinere ondersteuningen kan 

een ‘buddy’ heel veel betekenen: een bezoekje, tele-

foontje, een activiteit…  

 

Wij zijn op zoek naar ‘buddy’s”!? 

In een feestelijk kader werd de Prijs Ina Koeman voor Presentie uitgereikt.  

Zo zou de belangrijke werkwijze van Presentie: niet 

zomaar een methodiek, maar een grondhouding blij-

ven voortleven.  

Lut Bresseleers voor haar inzet in Welzijnsschakels 

en op zovele plaatsen en Annemie Luyten mochten 

deze prijs in ontvangst nemen.  

‘Zovele jaren heb ik met Ina mogen samenwerken 

om de vele vrijwilligers en stagiairs mee te nemen in 

deze trouwe nabijheid bij mensen. Niemand is zo-

maar een nummer; aandachtig luisteren, wederkeri-

ge ontmoetingen, geen vlugge oplossingen of inter-

venties maar kijken in de ogen van de ander…  Dat 

is wat we ook in heel het werk van de Loodsen met 

de vele vrijwilligers samen willen waarmaken. Daar-

om ben ik ook heel dankbaar voor deze erkenning!  

(A.L.) 

 Bij deze wil ik ook iedereen danken, die in het 

klein of het groot bijdraagt om onze werking voort te 

zetten. Volgend jaar zal de Loodsen 30 jaar bestaan. 

Dat willen we vieren want het is een titanenwerk om 

al die jaren zonder vaste subsidies de projecten te 

blijven uitbouwen en de vinger aan de pols te hou-

den. Dat kan alleen door ieders steun en bijdrage. 

  

Bij haar op pensioenstelling als stadsdominee kreeg 

Ina deze prijs voor haar jarenlange inzet. De bedoe-

ling was om tweejaarlijks aan een vereniging of een 

persoon deze prijs door te geven.  

 

Of hulp en bijstand bij een bezoek aan dokter, 

OCMW, school…, deelname aan een leuke groepsac-

tiviteit , een uitstapje… 

Het is maatwerk want ieders achtergrond is anders, 

en ook de mogelijkheden van de buddy zelf is ver-

schillend. Als buddy geef je aandacht, respect, 

vriendschap en kansen, maar je krijgt er ook zoveel 

voor terug! 

Heb je interesse, laat het ons weten,  

dan spreken we eens af….Annemie Luyten 

(03/234.05.11) 

Noteer nu reeds:  
OECUMENUSCHE REEKS BIJBELAVONDEN 

Terug naar de kern: 

Gemeenschappen van hoop 

HOE KLEIN GROOT(S) KAN ZIJN 

15-21-29 maart. Welkom 19u. Start: 19.30u. 

in De Loodsen, St. Jacobsmarkt 43 (trams en bussen 

Opera/ Rooselveltplaats)   20 euro voor 3 avonden 


