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Welkom

‘Waar er twee of drie in mijn naam bijeen

zijn, daar ben Ik in hun midden’ horen

we straks op het einde van de evan-

gelielezing. Laten we elkaar toewen-

sen dat deze woorden van toepas-

sing zijn op ons samenzijn hier: in

de naam van de Vader, de Zoon en

deH.Geest.Amen.

Niemand komt hier vrij van het kwade,

Niemand gaat hier straks weer vrijuit.

Niemand te veel, niemand te weinig,

Niemand te groot, geen een te klein –

dit wordt verbeeld en woord en gebaar,

tot ooit en overal wij leven van elkaar!

UitPsalm95vrij

De rots van ons behoud zijt Gij?

Wij zijn nieuwe eeuwen ingegaan,

ruimenpuin, tellendelijken.

De rots van ons behoud zijt Gij.

Gij laat niet af, Gij zegt in stilte-taal:

`Verhard je niet. Wie schamper wor-

denvindengeenrust.'

(Huub Oosterhuis)

LezinguitdeprofeetEzechiël

In deze eerste lezing horen wij

hoe de profeet Ezechiël de opdracht

krijgt zorg te dragen voor zijn volk.

Het is zijn opdracht om wie kwaad

wil doen te waarschuwen voor de

gevolgenvanzijndaden.

Lezing uit het evangelie volgens

Matteüs

De lezing uit het Mattheüsevange-

lie van vandaag vertelt over verge-

Vergiffenis - Rembrandt

vingsgezindheid. Bij een meningsver-

schil: ga met die persoon praten on-

der vier ogen, of betrek er twee of

drie anderen bij als getuigen en be-

slis dan als gemeenschap. Niemand

in een hoek drijven, de ander alle

kansen geven en samen met ande-

ren in Jezus’ naam en geest bijeen-

komen, zo komen we iedere tijd op-

nieuwtot levenensamenleven.

Duiding

1. In het verhaal van Ezechiël horen

wij het antwoord van Kaïn door-

klinken op de vraag van God wat hij

metzijnbroerheeftgedaan:

Ben ik soms de hoeder van mijn

broeder?

Hoeders van onze broers en zus-

sen, Jadatzijnwij.

Nu we in een tijd leven waarin bijna

de hele wereld geregeerd wordt van-

uit de idee eigen volk eerst en de span-

ningen met Noord Korea hoog op-

laaien zodat een planetaire catastro-

fe mogelijk wordt, kunnen wij ons

afvragen wie vandaag zorg draagt

voor het volk, met name voor de

helewereldbevolking.

2. Vorige maand zag ik de film:

Drie dagen in augustus 1914. Een

Franse documentairereeks van An-

dré Dartevelle over de massamoor-

den die het Duitse leger aan het

begin van WO I organiseerden in

de wijken van Dinant. Honderden

mensen, tot en met baby's, werden

terechtgesteld,gedood.

Nakomelingen van overlevenden

vertellen in deze documentaire

hun verhaal, hoe zij en hun familie

zwaar getekend zijn door de gruwe-

lijkheden door de Duitsers begaan.

Een van hen is Valérie Rosoux,

professor en onderzoekster politie-

ke wetenschappen en internationa-

le betrekkingen aan de UCL, de ka-

tholieke universiteit van Louvain

laNeuve.

Zij heeft een scriptie filosofie ge-

schreven over vergiffenis en erken-

ning na slachtpartijen, vervolgens

een proefschrift over het verleden

en internationale betrekkingen en

recent een werk over de grenzen

vandeverzoening.

Pas na vele jaren ontdekt zij tijdens

haar onderzoek dat zij zelf nakome-

ling is van een overlevende en zij

tot de vierde generatie behoort. Er

is dus een persoonlijke link met het

onderzoekswerkdatzijdoet.

Zij heeft zich gespecialiseerd, is een

autoriteit geworden omtrent het

thema:

Hoeomgaan

metdevijandvangisteren,

metdetrauma’s

veroorzaaktdooroorlogen,

genociden,slachtpartijen?

Vergeving, verzoening, gedenken.

3. Zij heeft een vrij radicale hou-

dingtegenoververgiffenis.

Vergiffenis houdt een eeuw na de

feiten geen steek. Officiële veront-

schuldigingen en erkenning blij-

ven belangrijk om verder te kun-

nen, om tot verzoening te komen,

het leed te verzachten. Maar gene-

raties later vergiffenis vragen of ge-

ven houdt volgens haar geen steek.

Zijverklaartwaarom.

Het begrip vergiffenis is iets uitzon-

derlijk.

Vergiffenis is enkel mogelijk als aan

enkelevoorwaardenisvoldaan.

Als slachtoffer en dader verenigd

zijn,

alsereenbandis,

als de dader erkent wat er is gebeurd

en hij berouw toont en dat ver-

woordt

als het slachtoffer dit berouw erkent

en zij samen dit alles achter zich

kunnenlaten.

Later, als een van de twee betrokke-

nen niet meer leeft dan is vergiffe-

nisnietmeermogelijk.

Als Jacques Chirac vergiffenis

vraagt of erkent dat de Franse staat

schuldig is aan de razzia’s onder

de joden in 1942 waaraan is hij dan

schuldig?Aanniets.

Hij is officiële vertegenwoordiger,

maar ik weet niet of de schuldi-

gen vergiffenis zouden gevraagd

hebben. Misschien wel, misschien

niet.

En als hij zich richt tot de nabe-

staanden of in Israël, tot het volk

dat zozeer geleden heeft onder de

slachtpartijen, met welk recht zou-

den zij vergiffenis schenken in

naam van zij die dat niet meer kun-

nen.

Ik heb het dan moeilijk met vergif-

fenis. Dat klopt niet, zo zegt Valérie

Rosoux.

De officiële erkenning door de

Duitse afvaardiging 10 jaar geleden

in Dinant is heel zinvol, zegt zij,

maar kan geen vraag om vergiffenis

zijn.Daarvoor ishette laat.

Dat moet op een andere manier, uit

respect, omdemensendekans te ge-

venomakkoordtegaanofniet.

Ik vind die slachting onvergeeflijk,

maar ik ben ervan overtuigd dat de

greep van het verleden, het onver-

werkte verleden, van groot belang

is.

Na een oorlog wordt vaak een vre-

desakkoord getekend na onderhan-

delingen.

Maar die vrede is er dan nog niet.

Datsteltnietsvoor.

Ja, het is een belangrijke stap, maar

pas generaties later zal er vrede zijn.

Zelfs nu zijn er nog tientallen fa-

milies die nog zwaar getekend zijn

door gebeurtenissen uit WO I en II

4. Valérie Rosoux laat ons zien in

welke omstandigheden het te laat is

om te ontbinden, om tot vergiffenis

tekomen.

Toch is het opmerkelijk hoe het

evangelie ons uitnodigt het kwaad

zo mogelijk in de kiem te smoren,

en zeker tot geen escalatie te komen

maar tot een harmonisch samenle-

ven.

Zoals de profeet Ezechiël zijn wij daar

verantwoordelijk voor.

Voorbeden

Jouw hand helpt mij op te staan,

jouw voet doet mij verder gaan

en in jou klopt

het hart van mijn bestaan.

* Bidden wij voor wachters over het

volk zoals de profeet Ezechiël was

voor Israël, die de wereldbevolking

hoeden als een herder, die landen

als Noord Korea en de Verenigde

Staten

waarschuwen en tot inzicht bren-

gen welke planetaire ramp hun

houdingkanveroorzaken.

* Bidden wij dat de vrede zich zal

nestelen in het hart van het Colom-

biaanse volk, zodat het onderteken-

de vredesakkoord indekomendege-

neratieswerkelijkheidwordt.

* Bidden wij voor de vele mensen

en families die soms generaties later

getekend blijven door de slachtpar-

tijen tijdens oorlogen, genociden.

* Voor mensen die het goede nastre-

ven in deze wereld, die zich inzet-

ten voor vrede, recht en ware ge-

meenschap. Bidden wij dat zij daar-

in niet worden tegengewerkt, en

zich blijvend gesteund weten door

hunnaasten.

Als wij hier samen delen onze kracht

en leren hoe de minste wordt geacht,

dan bouwen wij weer verder aan het Rijk

en mogen daarmee zijn aan God gelijk.

Jef Wauters – Uit de misviering in het

Don Bosco centrum - 10 september 2017

GRENZEN VAN VERZOENING
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Jezus zei dat de waarheid ons vrijmaakt.

Waarheid is geen hoop denkwerk dat ons

kan vrijmaken maar is een werkelijk-

heidservaring van de totale persoon. Ge-

bed is de pure ervaring van waarheid. We

gaan het gebed binnen wanneer we medi-

teren.

Laurence Freeman

In oktober komen we samen om te

mediteren op maandag 9 en maan-

dag 23 oktober 2017.

Plaats van samenkomst is de Stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20

uur.

Wie graag eens deelneemt aan deze

meditatie kan Jos Vermeulen con-

tacteren.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Door ons geheel aan de wereld te

wijden door onze arbeid, onze stu-

die, onze wetenschap, onze tech-

niek, onze sociale en politieke ac-

tie, door heel onze menselijke acti-

viteit verenigen we ons met Chris-

tus. Niet alleen de contemplatie, ook

de arbeid vormt aldus een weg naar

de vereniging met God.

Wildiers

KALENDERBLAADJE

Bij de Kankerlijn van Kom op te-

gen Kanker kunt u (anoniem) te-

recht voor een luisterend oor of

deskundig advies, voor infor-

matie over juridische, medische,

psychologische en sociale aspecten

van kanker.

Stel uw vraag :

- bel 0800 35 445 (elke werkdag van

9-12u en van 13-17u)

- mail naar kankerlijn@komopte-

genkanker.be.

De Kankerlijn hoort ook graag waar

u het moeilijk mee hebt als u of

iemand in uw omgeving kanker

heeft. Zo kan Kom op tegen Kanker

problemen detecteren en waar

mogelijk voor structurele oplossin-

gen pleiten. Ook ideeën en sugges-

ties om de zorg te verbeteren, zijn

welkom.

Binnen de drie werkdagen

krijgt u een antwoord.

Kankerlijn

We zijn als de lapjes in een lap-

pendeken; aan elkaar gestikt met

het gemeenschappelijke garen van

onze menselijkheid, maar de unie-

ke kleur van ons eigen vierkantje le-

vert een dappere en onderscheiden-

de bijdrage in het geheel.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 1 oktober

26ste zondag door het jaar A

Parochiefeest

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Koor Blij Rondeel

Orgel: Herman Baumers

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 8 oktober

27ste zondag door het jaar A

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap met

Samana

Jaargetijde voor Mw. Marthe Jaeken-

Theunissen

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lectoren: leden van Samana

Zang/muziek: Franciscuskoor en

ensemble

Orgel: Raoul Vereecken

Projectie: Thierry Van Craenem

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 1 oktober

26ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verelst

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 8 oktober

Nationale Ziekendag - 27ste zondag

door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

ER IS NIETS VERKEERDS

AAN AF EN TOE FALEN

HET IS LEERZAMER DAN

SUCCES bzn

DON BOSCO

Zondag 1 oktober

Zesentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 8 oktober

Zevenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

KERKELIJKE UITVAART IN

DON BOSCO

Jef Wauters zal op 1 januari 2018 met

pensioen gaan.

Parochianen die na deze datum een

kerkelijke uitvaart in het Don

Boscocentrum wensen kunnen ook

dan nog steeds op hem als

voorganger beroep blijven doen.

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 28 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 29 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zaterdag 30 september

19.30 uur Medewerkersfeest

Dinsdag 4 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 6 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 7 oktober

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

***************************************

Sint-Franciscus

Woensdag 27 september

9.30 u.: OKRA teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 28 september

14 uur: Seniorencafé

20 uur: koor Parcoeur

Vrijdag 29 september

VM: De Ark + Bar Michotte

NM: Bar Michotte

Zondag 1 oktober

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Dissonant

Maandag 2 oktober

14 u.: OKRA Ledenvergadering over

het programma van de verblijf in

Ravelingen van 15 tot 20 oktober.

Dinsdag 3 oktober

9.15 uur: SAMANA

14 uur: Seniorencafé

AV: VOCA Parochie

Woensdag 4 oktober

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

OPEN TENTOONSTELLING

Who is this wo/ma?

Nog tot 29 september 2017 in het lokaal

dienstencentrum “Ter Vlierbeke”, Rust-

oordlaan3, 3010Kessel-Lo

De tentoonstelling doorbreekt het

stereotiep denken omtrent genderi-

dentiteit door de diversiteit tussen

vrouwen en mannen op een posi-

tieve manier te belichten. Trek op

reis langs de verhalen van mensen

die hun mooiste innerlijke ik zicht-

baar maken. Wandel mee voorbij

een smalle grens tussen de begrip-

pen man/vrouw. Hij of zij, meer of

minder?

De tentoonstelling is gratis, indivi-

dueel of in groep, te bezoeken tus-

sen 10 uur en 17 uur.

Vrijdag29septembervanaf 19u.:

Feestelijke afsluiting

19u00: Rondleiding tentoonstel-

ling

20u00: Vertoning film “Les invisi-

bles”

21u30: Napraten met een drankje en

een hapje

22u30: Afsluiting

Meer informatie:

Kristel Wildiers, 016 27 26 37 - kris-

tel.wildiers@leuven.be

Denise Vandevoort, 016 27 22 07 –

denise.vandevoort@leuven.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer.

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag3oktober2017

Het nieuwe Europa: beschermen,

improviseren en tegenspraak toela-

ten

Prof. Luuk van Middelaar (Uni-

versiteit Leiden, Faculteit Rechtsge-

leerdheid)

Dinsdag 10 oktober 2017 Geen lezing

Jaarabonnement voor 2017-2018: 50 euro

Digitaal abonnement op de lezingen: 30

euro.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

udll@alum.kuleuven.be

http://alum.kuleuven.be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

4224 4835 - BIC: KREDBEBB

LEZING IN SENIORAMA

“De vrolijke atheïst”

door Jean-Paul Van Bendegem, Doctor in

deWijsbegeerte

Datum: maandag 2 oktober 2017 van

14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro, koffie inbegrepen
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CUBA Davidsfonds cultuurreizen -

Ongerepte natuur, zingende Cuba-

nen, de boeiende geschiedenis van-

af de revolutie van de barbudos tot

nu. Deze reis is een unieke erva-

ring.

Getuigenis van een reiziger: ‘Een

leerrijke reis waarbij de diverse facetten

van het land, de bevolking en de cultuur

worden toegelicht. Het eiland werd bo-

vendien bereisd met een erg professionele

en toegankelijke begeleiding van Gil Mi-

chaux.’

Reisdata: 18 november – 26 novem-

ber2017

Reissom: per persoon 2-persoons-

kamer: 3.885 euro - Toeslag 1-per-

soonskamer:885euro

Korting voor Davidsfonds leden:

60 euro. Aantal deelnemers: Mini-

mum 15,maximum25

Davidsfonds Cultuurreizen Om-

nia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15,

3000Leuven

Tel.:016243838

cultuurreizen@omniatravel.be
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Velen beseffen het niet, maar de

H. Drievuldigheidskapel (ook wel

kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter

Krampen genoemd), of ‘het kapel-

leke’ in de volksmond, vindt zijn

oorsprong in de 15de eeuw. Dit dank

zij een initiatief van Jan Vander

Marct, een welstellende Leuvense

slotenmaker, die besefte dat het een

hele opgave was voor de gelovi-

gen om tijdens de wintermaanden

naar Sint-Michiel, de eigenlijke pa-

rochiekerk te stappen. Paus Eugeen

IV gaf de toelating tot de bouw van

een kapel in 1440. Volgens de bre-

ve (pauselijk geschrift) moest de ka-

pel een torentje met klok krijgen en

er mochten 4 altaren opgericht wor-

den.

Jan Van Schoonbergen ontving 561

plecken voor het aanbrengen van

een glasraam. De kapel werd ge-

bouwd op ‘den blauwen putte’. In

de middeleeuwen heette dit oord

Troembeke. De oorspronkelijke be-

woners vestigden zich hiervoor

de plaatselijke waterbron, later een

laatgotische waterput van blauwe

hardsteen waaraan de parochie haar

naamontleent in de 19de eeuw. Van-

af 1307 zou de naam ‘Blauwput’

voordewijkingeburgerdzijn.

Op 14 november 1441 werd de kapel

ingezegend door Frater Dionisius

van de orde van de Karmelieten, na-

mens de wijbisschop van Luik. Hij

schonk aan de aanwezigen twee-

maal veertig dagen aflaten. Een ver-

ordening van 16 mei 1443 stipuleert

dat mis-, noch klokgelui een aan-

vang mochten nemen vooraleer te

Leuven het negende uur werd ge-

luid.

In 1518 vernielde een hevige brand

het bovenste deel van de kapel. De

brand sloeg over naar de stad, waar-

bij 300 huizen in de vlammen op-

gingen. Daar men er niet in ge-

slaagd was de vlammen te blussen,

hadden de religieuzen van de prio-

rij van St.-Maartensdal volgens de

overlevering de vuurgloed bezwo-

ren door middel van het Heilig

Sacrament. De kapel werd dadelijk

hersteld. Ze diende tot kapel van de

kleine gilde van de ‘Heilige Dryvul-

digheid’. Toen stonden er 20 hui-

zenrond.

Op 19 februari 1798 werd de kapel

gesloten, mede door toedoen van de

Franse Revolutie. Vanaf 1805 wer-

den er weer geregeld kerkdiensten

gehouden.

De kapel hoorde toe aan de paro-

chie Sint-Michiel tot op het ogen-

blik van de stichting van de paro-

chie Vlierbeek in 1829. De kerk van

Vlierbeek werd parochiekerk voor

Kessel-Lo en de kapel kwam onder

haar bevoegdheid. De leden van de

confrerie van de H.-Drievuldigheid

moesten in de processie gaan in

Vlierbeek en de vlag ‘nuchter’ te-

rug naar Blauwput brengen. Jaar-

lijks op het feest van de Drievuldig-

heid werd er een processie gehou-

den met foor. Die processie is in fei-

te de oorsprong van de Blauwput-

kermis.

Een legende vertelt dat dieven de

verguld-zilveren rijve (relikwieën-

kast) hadden gestolen en in de Blau-

wen put hadden geworpen. Daags

daarna kwam een vrouw water put-

ten en ze haalde de reliek op. Van

dan af bewaarde het water genees-

kracht, bijzonder voor zwakzinni-

gen.

Wegens de gestage aangroei van de

wijk Blauwput door de komst van

het station en de centrale werk-

plaatsen, werd in 1877 de parochie

Blauwput gesticht. Een uitbreiding

van de kapel werd gepland en goed-

gekeurd, maar uiteindelijk gaf men

er de voorkeur aan een nieuwe kerk

te bouwen op een andere plaats.

Toen werden ook de omringende

lindebomen gekapt en de put ge-

dempt. Wanneer de nieuwe kerk in

gebruik werd genomen, werd de ka-

pel bedreigd met volledig verval.

Rond 1885 werd besloten tot de af-

braak van de kapel. Het is dankzij

de inspanningen van pastoor Van

Dormael, dat de Commissie voor

Monumenten ingreep. In 1893 werd

ze door architect Langerock met

veelzorggerestaureerd.

In 1944 werd de kapel zwaar ge-

teisterd door bombardementen en

heropgebouwd in de periode 1956-

1957. Wanneer begonnen werd met

de restauratiewerken, vond men

zeer oude perkamenten documen-

ten met afbeeldingen, zodat de ka-

pel in zijn oorspronkelijke vorm

kon hersteld worden. Typerend was

het gebruik van zandsteenbanden,

de zogenaamde ‘speklagen’, een

bouwstijl die je terugvindt in vele

kerken en gebouwen in Vlaams-

Brabant. Het interieur kreeg een

nieuwe bepleistering, er kwam een

nieuwe bevloering en de ramen kre-

gen nieuw groen kathedraalglas. De

kapel en waterput zijn sinds 1938

beschermd. In de kapel bevindt zich

het beeld van O.L.Vrouw ter Kram-

pen.

In de 17de eeuw was de verering

van Maria groot. Zij werd aange-

roepen tegen besmettelijke ziektes

en de ‘heete korze’, een gevaarlijke

moeraskoorts.

Tot op heden wordt de kapel ge-

bruikt voor kleinere plechtigheden

en als repetitie- en concertruimte.

Wilfried Joris, met dank aan A.

Smeyers

ParochiebladBlauwput

De H. Drievuldigheidskapel te Blauwput

De kindertehuizen zijn onze

grootste bezigheid, hier draait het

allemaal om. In onze twee huizen

wonen meer dan 80 kinderen, die

vroeger allemaal op straat leefden.

Ze bedelden om rond te komen. Het

begon bij één kindje, en nu… Let Us

Change is naar de Ethiopische wet-

geving voogd over al deze kinderen.

Twee tehuizen

We spreken altijd over het jon-

genshuis en het meisjeshuis, maar

zo eenvoudig is het niet. In het

jongenshuis wonen de grote jon-

gens vanaf 8 jaar en alle baby’tjes

en kleuters tot 5. Deze combinatie

werktheel goed, omdatdegrote jon-

gens in dit tehuis een voetbalveld

voor de deur hebben, en omdat ze

ook heel goed omgaan met de klein-

tjes. In het meisjeshuis wonen alle

meisjes vanaf 5 jaar, en de jongens

tussen 5 en 8 jaar. De grote meisjes,

nu al echte jongedames geworden,

begeleiden de kleinere jongens zeer

goed.

Deze kinderen hebben hun eerste

levensjaren op straat doorgebracht

in de kou, met eenzijdige voeding

en vooral: zonder liefde. Als ze nog

ouders hadden op straat, waren zij

maar gewoon het hulpmiddel om

meer te verdienen voor hen. Som-

mige kinderen zijn ooit gescheiden

geraakt van hun ouders, anderen

zijn wees. Hoe lang ze ook op straat

hebben gewoond of hoe oud ze ook

zijn, ze hebben dingen gezien die

kinderen niet zouden mogen zien.

Ze hebben dingen meegemaakt die

jeniemandtoewenst.

In onze opvangtehuizen proberen

we dat allemaal achterwege te laten,

en we zorgen ervoor dat de kin-

deren op elk vlak geholpen wor-

den. We vinden dat kinderen vooral

nood hebben aan gezond eten, goed

onderwijs, spelen en liefde. Ze krij-

gen dat allemaal bij ons. Je kan niet

zomaar iets doen voor hen, zonder

voor de andere dingen te zorgen.

Een straatkind dat naar school gaat,

heeft nog altijd honger. We geven

henhettotaalpakket.

Als ze van school komen, krijgen

ze een vieruurtje, spelen ze samen

en is er ook tijd voor extra bijles.

Deze bijles zorgt ervoor dat ze het

allemaal goed doen op school, en ve-

len zelfs zo goed dat ze een jaar mo-

genoverslaan.

Vroeger keken de mensen op hen

neer wanneer ze over straat liepen,

nu kunnen mensen terecht opkij-

ken naar onze kinderen. Veel van

hen kunnen schaken, ze doen het

goed op school, maar vooral: ze zijn

ongelooflijk lief. Ze zijn dankbaar

op een manier dat je niet voor mo-

gelijk houdt, want ze weten perfect

vanwaarzekomen.

Maar L.U.C. gaat nog een stap ver-

der, en dat was een moeilijke stap.

Veel van onze kinderen hebben nog

een moeder, de vader is meestal on-

bekend. Maar als de moeder vraagt

om voor haar kind te zorgen, krij-

gen we meteen ook de vraag of we

haar ook kunnen helpen. En ei-

genlijk is dit heel logisch, helaas.

Op straat was het kind degene die

het meeste verdiende. Zonder kind,

verdient de moeder als bedelaarster

niets meer. Ze kan ook niet zomaar

beginnen werken, dat is bijna on-

mogelijk als je op straat slaapt. Voor

deze moeders, en andere gezinnen,

oudere en zieke mensen zijn wij

dan ook kleine huisjes beginnen

huren.

Doe een gift

Bankoverschrijving inBelgië

Naam rekeninghouder: VZW Let Us

ChangeEthiopië

Rekeningnummer:

BE20743053005056

BIC:KREDBEBB

https://www.letuschange.net/nl/

LUC - Let Us Change - Kindertehuizen Ethiopië



LEUVEN+

Aanbodvoorgroepen

Zin in een leuke cultuur-historische uit-

stap met je vereniging, bedrijf, familie of

vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herin-

neringen aan jouw studententijd opha-

len, onbekende aspecten van Leuven ont-

dekken, genieten van een hapje en een

drankje onder begeleiding van een deskun-

dige gids? Heb je zelf een bepaald thema

in gedachten of wil je een volledige rond-

leiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je

altijdaanhet juisteadres.

Leuvenstadvol lekkers:

*Bier:Leuven,geenkleinbier!

Ga mee met ons op een ontdek-

kingstocht langs oude cafés en (ver-

dwenen) brouwerijen. Werd hier

echt zoveel bier gedronken? Waar

zijn die 40 brouwerijen naartoe?

Wat was het geheim achter de Pee-

terman? Hoe komt het dat het Leu-

vens bier zo bekend werd? Is het

waar dat brouwers visschubben en

varkenspoten gebruikten en werd

bier met water uit de Dijle gebrou-

wen? Dat en nog veel meer ontdek

je tijdens deze fascinerende wande-

ling over het historische en econo-

misch belang van bier en brouwen

voordestad.

Anderesmakelijkewandelingen

-HapjeStapje

- Aan tafel met 5 eeuwen lekker eten

inLeuven

- Leuven mooi maar bloedstollend

Hoeeengidsbeurtbestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagdbijLeuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie we-

kenopvoorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal

je 6 euro per persoon met een minimum

van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde

uur betaal je 45 euro extra per gids. Je tijd

gaat in vanaf het uur van afspraak. Be-

taling gebeurt via overschrijving na ont-

vangstvande factuur.

Leuven+Koninklijke

LeuvenseGidsenbond

Website:

http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon:0460978566

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)

Leuven, geen klein bier!

Vereenvoudig je leven!

Tijdens deze interactieve workshop

kom je meer te weten over duur-

zaam en bewust leven, met min-

der eigen spullen, maar minstens

evenveel comfort én extra sociaal

contact. Met handige tips & tricks

leer je hoe je beter kan omgaan met

je (tijds)verbruik, persoonlijke ba-

lans en portemonnee. Doorheen de

sessie sta je stil bij je eigen manier

van consumeren en ontdek je ini-

tiatieven die je eenvoudig op weg

helpen: autodelen, geef- of boeken-

ruilkasten, voedselteams, samen-

tuinen, LETSgroepen, Repair Ca-

fés, fietskeukens,…

Praktischeinfo:

Wanneer? Do. 12 oktober 2017 van

14tot17u.

Waar? LDC Ruelenspark, Erasmus

Ruelenspark35,3001Heverlee

Begeleiding:HanneDeValck

Prijs:Gratis–0,00

Inschrijven: https://www.vorming-

plusob.be/simplify-life-hoe-begin-

ik-eraan-1

Code: 175733

Partners: Zorg Leuven – LDC Ru-

elenspark – Netwerk Bewust Ver-

bruiken

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee Tel. 016 525 900 – Fax 016 525

901info@vormingplusob.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

SIMPLIFY LIFE

HOE BEGIN JE ER AAN ?

Eenstapelstenen

blijfteenstapelstenen

totophetmoment

dat één enkele mens ernaar kijkt

metinzijnhoofd

hetbeeldvaneenkathedraal.

SaintExupéry

ParochiebladVlierbeek/Boven-lo

GEDACHTE VAN DE WEEK

4 FEDERATIE FRANDO

De VZW Oostrem is een voorzie-

ning voor volwassenen met ver-

standelijke en meervoudige beper-

kingen en voor volwassenen met

multiple-sclerose en met niet-aan-

geborenhersenletsels.

Secretariaat:016231545

Onze Kaas-en Wijnavond ten voor-

dele van Oostrem, gaat door in

het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat3,3010Kessel-Lo

Opvrijdag13oktober2017vanaf 18u.

Op zaterdag 14 oktober 2017, vanaf 18 u.

Keuzevanschotels:

Kaas:

volwassene: 16.00euro

kind: -12 jaar:8.00euro

gebruikerOostrem:8.00euro

Vlees:

volwassene: 16euro

kind: -12 jaar:8.00euro

gebruikerOostrem:8.00euro

Inschrijven kan tot 6 oktober 2017.

Na deze datum kunnen inschrij-

vingen geannuleerd worden in-

dien volzet. Inschrijven kan via in-

fo@oostremofwww.oostrem.be

Betalingviaoverschrijvingop

BE18743028251665KREDBB

Met omschrijving ‘Kaas- en Wijn –

NAAM–aantalpersonen

Een Hart voor Oostrem
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