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“Hij is het die adem en leven geeft, kracht

engeduld,moedenvertrouwen.”

Op zondag 11 oktober is het de “Dag

van de Chronisch zieken”.

Tijdens de eucharistieviering wil-

len we graag stilstaan bij dit thema.

Bij deze gelegenheid is er de moge-

lijk om de ziekenzalving te ontvan-

gen. Want net als we ziek zijn of

verzwakt willen we bidden dat Gods

Geest ons sterkte mag geven en zijn

vergevende liefde ons mag raken.

Wil jij ook graag de ziekenzalving

ontvangen? Dan kan je je hier voor

opgeven bij iemand van ziekenzorg

of op het parochiesecretariaat en dit

voor 5 oktober (vermeld zeker je

naam, adres en telefoonnummer).

Hopelijk tot dan!

ZIEKENZALVING

Parochie Don Bosco

‘Treurnietdat ik jehebverlaten,

Ik hoop dat je blij bent mij gekend te heb-

ben!

Ikhebmijnbestgedaan.’ Inge

Een kleurrijke vrouw, in hart en

ziel

Op 9 september 2015 overleed on-

verwachts in Kessel-Lo Inge Se-

venants, partner van Hans Punter

en mama van Eva en Freye. Zij werd

geboren te Leuven op 31 januari

1968.

Op vrijdag 17 september namen we

in het Don Boscocentrum afscheid

van haar.

Vele familieleden, vrienden, colle-

ga’s, vele van haar leerlingen van

KA Vilvoorde volgden, tot tranen

toe bewogen, de dienst. Haar kinde-

ren en enkele collega’s kwamen ge-

tuigen van haar liefde en sociale in-

zet, haar meevoelen, haar kundig-

heid.

‘Mama, geef ons kracht wanneer we het

nodighebben.

Wees fierwanneerwij trots zijn.

Lachwanneerwijdatookdoen.

Geef ons een duwtje in de rug wanneer we

datwillen.

Wijgaanjealtijdmissen.

En dragen je mee dicht bij ons.’ Eva en

Freye

OVERLIJDEN

Ter gelegenheid van de Nationale

Ziekendag wil

Ziekenzorg cm SAMEN STERK

zieken, partners en familie verwen-

nen met

EEN HEERLIJK EN VERZORGD

ONTBIJT

op zondag 4 oktober 2015 vanaf 9

uur in de Kristoffelzaal (naast de

kerk).

Wie vervoer wenst, kan afgehaald

worden tussen 9 en 10 uur.

Daarna volgt de eucharistieviering

met koor- en samenzang

Rond 12.30 uur wordt u terugge-

bracht.

Onze aan-huisgebonden-zieken

die nooit kunnen deelnemen aan

onze feesten en uitstappen, kun-

nen inschrijven voor een ontbijt-

pakket dat thuis bezorgd wordt tus-

sen 8 en 9 uur.

Het ontbijt voor de zieken is gratis.

Partners en familieleden betalen 3

euro

ZIEKENZORG ONTBIJT

SINT-FRANCISCUS

Zondag 4 oktober

27ste zondag door het jaar

Parochiefeest

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Herdenkingsviering Lene

Vandensande vanwege de parochie

Voorganger: Parochieadministrator

Jef Wauters

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Koor Blij Rondeel o.l.v. Liliana

Duma

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 11 oktober

28ste zondag door het jaar

Nationale ziekendag

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Leden ziekenzorg

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Guy

Saenen

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 04 oktober

27ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang samen met onze zieken

en ouderen.

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Ann Wouters

Homilie:

pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 11 oktober

28ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 4 oktober

Zevenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 11 oktober

Achtentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Je zou iets willen weten van het

doodsgeheim. Maar hoe zul je het

vinden, tenzij je het zoekt in het

hart des levens?...

Indien je de geest van de dood aan-

schouwen wil, open dan wijd je

hart voor het lichaam des levens.

Want leven en dood zijn één, zoals

de rivier en de zee één zijn.

Een oud Indisch geleerde

KALENDERBLAADJE
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ZINGEVING – RELIGIE – SPIRI-

TUALITEIT De Universitaire Paro-

chie biedt hierover zes namiddaglezingen

aan. Na elke lezing is er kans tot vragen/-

discussiemetdespreker.

5 oktober 2015 – MTC3, 00.15 –

Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leu-

ven De situatie van Christelijke

minderheden in het Midden-Oos-

tenProf.Em.HermanTeule

22 oktober 2015 – MTC3, 00.15 Hoe

geef je de Bijbelse traditie door?

Prof.BenedicteLemmelijn

29 oktober 2015 –Universiteitshal-

len KU Leuven - Promotiezaal –

HAL 01.64 Grootouders, (klein)kin-

deren en spiritualiteit Prof. Annemie

Dillen

5 november 2015 – Promotiezaal

KUL, Universiteitshallen ’Lauda-

tio Si’: Over de pauselijke encycliek

overecologieProf. JacquesHaers

Practisch: *Info: Alle informatie kan

je vinden op www.namiddaglezin-

gen.be *Tijdstip: Van 14.00 uur

tot 15.45 uur *Prijs: 35 euro voor

de reeks van 6 lezingen - 7,50

euro per lezing *Inschrijven : En-

kel via www.namiddaglezingen.be

*Contact: We zijn telefonisch be-

reikbaar op het nummer +32 16 32

55 85 of per mail via up@upar.ku-

leuven.be

PAROCHIEZALEN

VOORFEESTENEN

VERGADERINGEN

InSint-Antoniusparochie

Léon Schreursvest 33, 3001 Hever-

lee

Kristoffelzaal (naastdekerk)

Capaciteit:60personen.

Antoniuszaal (achterdekerk)

Capaciteit: 120personen.

Terras (achterdekerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingenenreservatie

HubertGorissen

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

gsm0473882173

hubert.gorissen@telenet.be

InhetDonBoscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel.016261803

MEDITATIEINDE

CHRISTELIJKETRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Een zeer oude definitie van het gebed om-

schrijft het als “het verheffen van geest en

hart totGod”Watwordt precies bedoeld de

“geest”enhet“hart”?

Met de “geest” wordt bedoeld de denken-

de geest: hij stelt vragen, maakt plannen,

maakt zich zorgen, fantaseert. Met het

“hart” wordt bedoeld datgene wat weet,

watbemint.

De geest is de zetel van kennis en het

hart is de zetel van liefde. Het menselijk

bewustzijn moet zich uiteindelijk open-

stellen voor een ruimere en diepere manier

van weten, namelijk het hartbewustzijn;

liefde is immersvolledigekennis.

LaurenceFreemanOSB

In oktober gaat onze meditatie door

opmaandag 12 en maandag 26 okto-

ber 2015. We beginnen om 20 uur,

in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat6,Kessel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be
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HANDEL VANUIT GODS HART

Vluchteling?

Maar ik ben geen vluchteling want ik ben

niet gevlucht, ik ben weggewaaid als een

blad van een boom. (Uit: Mirad, een jon-

genuitBosnië)

Wij kunnen er niet naast. Elke dag

zijn ze in het nieuws, steeds drin-

gender, steeds dwingender. Zij ko-

men over de dodenzee of over land.

Zij ontvluchten oorlog en geweld,

hongerenellende.

In de bijbel worden we uitgenodigd

het woord van God zeer concreet

te beleven. Het woord geeft rich-

ting aan ons leven. Een van de be-

langrijkste woorden is deze: Want

de Ene, God-over-u, híj is de God

der goden en de Heer der heren; een

dader van recht aan wees en wedu-

we; een die een zwerver-te-gast lief-

heeft en hem brood en een man-

tel geeft; hebt dan ook gij de zwer-

ver-te-gast lief,-want zwervers-te-

gast zijt ge geweest in het land van

Egypte.

Wij kunnen dit woord uithollen en

krachteloos maken zoals de Farizee-

ën deden, maar dat is niet de bedoe-

ling. Hopelijk kan dit woord ook

ons vandaag nog inspireren, hoe

moeilijkdesituatieookis.

Wie mag bestaan (naar psalm 15)

Wie mag staan, bij U binnengaan,

woningvinden?

Wie zelf een dak is boven de weerlo-

ze,

wie zelf een deur is naar de waarach-

tigheid,

wie zelf een venster is naar de ge-

rechtigheid,

wie zo wil staan laat God niet vallen.

Vluchteling?

Er is in ons land een verschrikkelijke

wind opgestoken, een wind vol vuur en

verkrachting en op een dag, op een dag

die ik me niet meer herinner, die ik me

niet meer durf te herinneren, ben ik weg-

gewaaid.

(Uit:Mirad, een jongenuitBosnië)

Lezing uit het boek Deuteronomi-

um

Nu dan, Israël, hoor naar de inzet-

tingen en de rechtsregels die ik u

leer om te doen, - opdat ge zult le-

ven. Voegt niet toe aan het woord

dat ik u ga gebieden en schraapt er

niets van af, maar bewaakt de gebo-

den van de Ene, uw God. En welke

groot volk is er met inzettingen en

rechtsregels zo rechtvaardig als het

geheel van dit onderricht dat ik he-

dengeefaanuwaanschijn?

Vluchtelingen

Charles Duval, Dichter des Vader-

lands, heeft het niet over mensen-

smokkelaars, maar richt de lamp op

onze beschaving. Recht op migratie

is een fundamenteel mensenrecht.

Elke verdronkene is een schreeuw

om minder eigenbelang en meer ge-

weten.

Hoe konden zij dit begrijpen? Aan

land gegaan toen zij huizen zagen

en afleidden dat daar mensen woon-

den aan wie men een brood kon vra-

gen,

water, een bed, een bussel stro des-

noods,

die wilden luisteren naar hun ver-

halen met geduldige oren en een

warmoog.

Maar welke god had deze wezens

geschapen die van hun angst de be-

wijzenvroegen,

hun wanhoop afwezen op grond

van artikel zoveel? Die hun boot

weerdestorminjoegen?

Hoe konden zij weten dat dit het

deel van de wereld was dat zich zat

hadgegeten

aan de tafels die zij waren ont-

vlucht? Hoe konden zij hopen het

broodtezienbreken?

De huizen stonden verzadigd, met

volle vuilnisvaten, gestoord in

hunrust.

En eisten dankbaarheid voor elke

kruimel van hun beschaving, zich

vangeenschuldbewust.

Lezing uit het evangelie van Mar-

cus

De Farizeeërs vragen aan Jezus

waarom zijn leerlingen niet han-

delen naar de overlevering van de

oudsten. Jezus antwoordt met een

woord van Jesaja, de profeet: Jahweh

zegt: Deze gemeente eert mij met de

lippen, maar hun hart houdt zich

verre van mij, vergeefs eerbiedigen

zij mij, zij leren leringen die men-

sengebodenzijn.

Vluchteling?

Wie zou er uit zichzelf vluchten, wie zou

zonder afscheid te nemen z'n eigen huis,

z'n eigen dorp of stad, z'n eigen land, z'n

eigen familie in de steek laten en dan... er-

gens aankomenwaar je nietwelkombent?

(Uit:Mirad, een jongenuitBosnië)

Duiding

1. Migranten en vluchtelingen vor-

men een uitdaging - Het evange-

lie van de Barmhartigheid biedt een

antwoord'. Zei paus Franciscus on-

langs. En het is juist. De bijbel, het

woord van God geeft richting aan

ons leven, kan ons ook vandaag in-

spireren.

Eén van de belangrijkste woorden

is: ‘Heb de vreemdeling lief, die is

aan u gelijk’, want zegt de tekst, 'Gij

zijt zelf ook vreemdeling geweest in

Egypte.’

Pieter Oussoren vertaalt vreemde-

ling in zijn Naardense bijbel als

zwerver-te-gast.

‘Want de Ene, God-over-u, is een

dader van recht aan wees en wedu-

we; een die een zwerver-te-gast lief-

heeft en hem brood en een man-

tel geeft; hebt dan ook gij de zwer-

ver-te-gast lief, want zwervers-te-

gast zijt ge geweest in het land van

Egypte.’

2. Dit woord van God in onze

tijd werkelijkheid laten worden

is geen gemakkelijke opdracht. Er

zijn handen van solidariteit nodig.

In de opvang van al die vreemdelin-

gen moet binnen Europa daar aan

gewerktworden.

Wij moeten niet zoals de Farizee-

ërs deden het woord van God bui-

ten werking stellen, zodat ze in het

voorbeeld van Jezus niet meer voor

hun bejaarde ouders moeten zor-

gen en zo het vijfde woord van de

tienwoordenuithollen.

Tenslotte wil ik zeggen dat een aar-

de in vrede en gerechtigheid een an-

der woord is uit de bijbel. Om onze

wereld tot zo’n oord te maken dat

mensen niet meer verplicht zijn te

vluchten, is misschien onze groot-

steenmoeilijksteopdracht.

Tafelgebed: Het brood van de arme

Jij, aan de kant, aan de rand, aan de

grens.

Jij, uitgeschudde, uitgeklede, uit-

gewezenmens.

Jij, boer zonder land, arbeider zon-

derloon,menszonderstem.

Jij, land onder druk, stad onder

vuur,volkonderdevoet.

Jij, God die mij aankijkt met de

ogen van de minsten: roep mij, win

mij en maak mij tot een mens die

niet even maar voorgoed jouw zij-

dedurft tekiezen.

Doe mij opstaan uit die gedachten-

spinsels rond steeds alleen maar ei-

gen huis en haard, uit dat gebed om

steeds alleen mijn eigen ziel en za-

ligheid, en maak mij eindelijk gods-

dienstig: maak mij tot de mens die

rusteloos op zoek blijft naar mede-

mensen, die zijn tafel en bed ver-

schuift richting armen; die meer en

meer zijn hart zet op de omgekeer-

de wereld, die toch zeker niet eeu-

wiguitkanblijven.

Geefmij demoedomdeweg te gaan

van de mens die mij werd doorver-

teldenvanwieikdenaam

heb meegekregen en die mij meer

en meer voor ogen komt als broer

en partizaan van al wie lijdt aan

deze ongelijk verdeelde wereld, van

alwiewachtopommekeer ten leven.

(JanvanOpbergen)

Vluchteling?

Waarom zou je dan vluchten, waarom

een langzame dood in een vreemd land als

je op de drempel van je eigen huis ook

kunt sterven? Vluchtelingen bestaan niet,

er bestaan alleenweggewaaidemensen die

door de wind over de wereld zijn geblazen.

(Uit:Mirad, een jongenuitBosnië)

Jef Wauters – Viering van 30 augustus in

hetDonBoscocentrum

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag30september

14.00 u. Quiznamiddag Ziekenzorg

cmSamenSterk

indeKristoffelzaal

Donderdag01oktober

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

20.00u.Kerkraad

indeKristoffelzaal

Zaterdag03oktober

19.00u.Medewerkersfeest

Zondag04oktober

09.00 u. Ontbijt voor onze zieken

indeKristoffelzaal

12.00u.Ontmoetingsruimte

indeKristoffelzaal

Dinsdag06oktober

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Donderdag08oktober

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Sint-Franciscus

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum,

nuuitzonderlijkparochiefeest.

Woensdag30september

8.15uur-10uurDeARK

20.00u.koorBlijRondeel

Donderdag1oktober

14.00 u. Seniorencafé met curling op

tapijt

20.00 u. Ouderavond eerste com-

munie

Zaterdag3oktober

Vanaf15.00u.Parochiefeest

Zondag4oktober

Na de viering van 10 uur: Parochie-

feest

Maandag5oktober

14.00u.OKRAledenvergadering

Dinsdag6oktober

10.00 u. Ziekenzorg: Kerngroepver-

gadering

14.00u.Seniorencafé

20.00u.FotoclubPrisma

Woensdag7oktober

8.15uur-10uurDeARK

20.00u.koorBlijRondeel

Parochieagenda



Franciscaanse herfstwande-

ling op 11 oktober in Vaalbeek

Pater Joris (minderbroeder francis-

caan) neemt je mee op een natuur-

wandeling in de bossen rondom La

Foresta en laat je letterlijk en fi-

guurlijk proeven van de natuur. Af-

spraakop11/10om13u30aanhetPAC

(nabij het bezinningscentrum La

Foresta, Prosperdreef 9, 3054 Vaal-

beek). De wandeling duurt tot onge-

veer 17u, wandelkledij aanbevolen!

Deelname in de kosten via vrije bij-

drage. Graag vooraf inschrijven via

stijn@franciscaansleven.be . Meer

infoop

http://www.franciscaansleven.be/in-

spiratiewandelingen.html.

Vredeenallegoeds!

THEMAWANDELINGEN IN

LEUVEN *Grasduinend door de ge-

schiedenis op het oude kerkhof van

Wilsele. Zondag 4 oktober 2015 – 15.00

uur. Kriskras door elkaar lijken de

overblijvende graven bij de St.-

Martinuskerk neergeplaatst te zijn.

Wanneer je de tijd neemt om de

opschriften te lezen val je van de

ene verbazing in de andere. Het ter-

rein bij de kerk werd de laatste rust-

plaats voor minstens één schrij-

ver, één schilder, een stichteres van

een in Leuven zeer belangrijke con-

gregatie, een pastoor die actief was

in het verzet, enkele proffen en

burgemeesters, waaronder de eer-

ste van de stad Leuven toen Bel-

gië onafhankelijk werd. Een missi-

onaris kreeg een afzonderlijke ge-

denksteen voor de kerk. Een rela-

tief groot aantal oorlogskruisen en

een herdenkingsmonument herin-

neren eraan dat Wilsele het in de

tweede wereldoorlog zwaar te ver-

duren had. Onthutst verlaat je het

kerkhof: zoveel onvermoede herin-

neringen die op hun beurt de tand

des tijds niet doorstaan. Vertrek/Ein-

de: voor de kerk van St.-Martinus, Wil-

sele. Je kan bij deze uitstappen individu-

eel aansluiten. Je hoeft niet te reserveren.

Kostprijs: 5 euro per persoon. De thema-

wandelingen duren ongeveer 2 uur. Info:

www.gidsenleuven.be

VORMINGPLUS

Ma.19oktober2015

Inleiding Chinese Taal - van 13.30

tot16.45u. - 15euro

China, geloof en bijgeloof – van

19.30tot21.30u.–13euro

De Chinese geschiedenis in vogel-

vlucht – van 19.30 tot 21.30 u. – 11

euro

Di.20oktober2015

Gezondheidszorg en het school-

systeem in China – van 14.00 tot

15.30u.–10euro

Chinese kalligrafie – van 14.00 tot

16.00u.–13euro

Chinees een taal met karakter! - van

19.30tot22.00u.–13euro

De vrouw in China – van 19.30 tot

21.00u.–10euro

Wo.21oktober2015

Creatief met Chinees papier – van

14.00tot16.00u.–17euro

Het leven van ‘Wang met de pet’ –

van19.30tot21.30u.–10euro

Do.22oktober2015

Stereotypen en misvattingen over

de Chinese cultuur – 15.00 tot 16.30

u.–9euro

Op bezoek bij Chinezen – van 19.00

tot22.30u.–8euro

Documentaire “Ik Wil Oud Wor-

den in China” – van 19.00 tot 21.30

u.–12euro

Vr.23oktober2015

Chinese foodshopping en kook-

workshop – 13.00 tot 18.00 u. – 25

euro

China in beelden – van 15.00 tot

17.00u.–11euro

Afsluitfeest Chinese Week – van

18.30 tot 21.00 u. – Gratis voor wie

deelnamaaneenactiviteit

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

CHINESE WEEK

4 FEDERATIE FRANDO

In het weekend van 9, 10 en 11 ok-

tober stelt de abdijsite van Vlier-

beek haar deuren opnieuw open.

Tijdens de Abdijdagen kunt u ken-

nis maken met de rijke geschiede-

nis, lopend onderzoek en de restau-

ratie van deze voormalige Benedic-

tijnenabdij. De Abdijdagen Vlier-

beek zijn dan ook een absolute aan-

rader voor iedereen die geïnteres-

seerdis indezebijzonderesite!

De tentoonstelling ‘Graven naar

graven. Archeologie en bodem-

vondsten op de abdijsite van Vlier-

beek sinds 1945’ belicht de verschil-

lende archeologische opgravings-

campagnes die in het verleden op

de abdijsite plaatsvonden, alsook de

belangrijkste schatten die de bodem

sinds 1945 prijsgaf. Absoluut top-

stuk op de tentoonstelling is de

laat-romaanse zuilbasis uit de vroe-

ge dertiende eeuw die speciaal voor

deze tentoonstelling gerestaureerd

werd.

Ervaren gidsen leiden u op zater-

dag en zondag rond op het oude op-

gravingsveld en geven u de unie-

ke kans om af te dalen in de onder-

aardse grafkelder van de abten uit

de zeventiende eeuw die pas in 1962

blootgelegdwerd!

Tijdens de Abdijdagen krijgt u ook

de kans om uit eerste hand alles

te vernemen over andere initiatie-

ven rond het behoud en beheer van

de site. Zowel op zaterdag als op

zondag staat er een toelichting van

de restauratie van de Noorderpoort

op het programma en op zondag

kunnen bezoekers alles vernemen

over het beheer van de historische

boomgaard.

Kom,zieenontdek!

Meer inlichtingen en programma

opwww.abdijvanvlierbeek.be

De Abdijdagen zijn een initia-

tief van de Heemkundige Kring

Vlierbeek in samenwerking met de

Kerkfabriek OLV Vlierbeek, Stu-

dio Roma en het Restauratiefonds

Vlierbeek.

Contact:

RobrechtJanssen

Voorzitter Heemkundige Kring

Vlierbeek

robrecht.janssen@arts.kuleuven.be

Tel.+32 (0)497731004

Abdijdagen Vlierbeek 2015

Tele-Onthaal start met basistrainin-

gen om nieuwe vrijwilligers op te

leiden. Zij zoeken mannen en vrou-

wen met ruimte in hoofd, hart en

agenda. Mensen die iets voor een

ander willen betekenen door het

biedenvaneen luisterendoor.

Kandidaat vrijwilligers worden

goed voorbereid op het werk door

het volgen van basisopleiding die

meerdere avonden/dagdelen duurt.

Gesprekstechnieken en luistervaar-

digheden worden geoefend en deel-

nemers verdiepen zich in thema’s

zoals eenzaamheid en psychische

problemen, crisissituaties, door-

verwijzen…

Na de basisopleiding volgt een sta-

ge/inwerkperiode met een ervaren

vrijwilliger. Ook na de basistrai-

ningen zorgen trainingen, thema-

vormingen en permanente onder-

steuning ervoor dat de kennis en

vaardigheden steeds verder worden

ontwikkeld.

De basisopleiding start op 10 okto-

ber inVlaamsBrabant.

www.tele-onthaal.be

(Uit info-bladLeuven)
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