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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Er is voor de contemplatie geen godsvoor-

stelling, maar ook geen godsprobleem.

Men kan zelfs niet zeggen dat in de con-

templatie God verwacht wordt, want om

God te verwachten moet men een beeld van

Hem hebben. Dit ontbreekt nu juist. Er

wordt aan de verwachting geen grens ge-

steld, zelfs niet de grens die het beeld is;

de horizon wordt open gehouden en hier-

door richt de contemplatie zich op po-

sitieve wijze niet naar een voorstelbare

godheid of een voorstelbaar hiernamaals,

maar naar een ongenoemde en onnoemba-

re volheid van zin, die alle beperkte zinge-

ving te boven gaat en daarom als een ge-

schenk uit de leegte verwacht wordt.

Verhoeven

De tweede samenkomst in septem-

ber vindt plaats op maandag 17 sep-

tember 2018. Aanvang om 20 uur

in de Stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Bosco centrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo.

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 6 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 7 september

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 11 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 13 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 14 september

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in de

kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 5 september

20 u.: Koor Blij Rondeel + bestuur

19 u.

Donderdag 6 september

NM: Seniorencafé

AV: koor Parcoeur

Vrijdag 7 september

VM en NM: Bar Michotte

Zondag 9 september

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 10 september

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 11 september

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 12 september

20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Behoeftig is de mens in zoverre hij

zichzelf niet voldoende is, maar de

aanvulling door iets anders nodig

heeft. De behoefte moet niet wor-

den gezien als iets voorlopigs, dat

na de bevrediging weer verdwijnt.

Zij is wezenlijk eigen aan de mens.

Zonder behoefte kan hij niet be-

staan. Dat betekent dat ook geen en-

kele menselijke behoefte is te bevre-

digen, althans niet volkomen. Een

volkomen bevrediging van de men-

selijke behoefte zou de mens van

zijn menselijk karakter beroven. In

zijn behoeften, in de trek van zijn

behoeften ontdekt de mens zich-

zelf, zijn menselijke situatie.

Verhoeven

EERSTE SCHOOLDAG

Elke school begint met een droom

van een toekomst waarin jongeren

hun eigen weg mogen vinden.

Want opvoeden en onderwijzen is

niethet vullen van een vat met ken-

nis maar het ontsteken van een

vlam.

Het begeesteren van jonge mensen

om de toekomst in handen te ne-

men.

Tomas Bruyland

Wij wensen alle leerkrachten en

leerlingen een goede start bij het be-

gin van een nieuw schooljaar. Veel

succes!

KALENDERBLAADJE

Een glimlach

kost minder

elektriciteit en

verlicht meer

SINT-FRANCISCUS

Zondag 9 september

23de zo door het jaar

Kerkwijdingsfeest. Familieviering

en 80 jarig bestaan van onze kerk

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor ARNOLD BOVENS

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Zondag 16 september

24de zo door het jaar.

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 9 september

23ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Godelieve

Berrewaerts, weduwe Julien

Booghmans

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 16 september

24ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Sara Voets

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 9 september

Drieëntwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Ziekenzondag

10.30 u. Viering

Lector: Chris Hostens

Zondag 16 september

Tweeëntwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Je leven was een en al goedheid en lefde,

vriendelijkheid en eenvoud.

Je was een mama en een marraine om van

te houden.

Met pijn om het uit handen ge-

ven, maar dankbaar om wat zij voor

ons heeft mogen zijn, namen we

op vrijdag 24 augustus 2018 in

de Sint-Franciscuskerk te Hever-

lee afscheid van mevrouw Maria

Alaerts, weduwe van Pierre Berre-

waerts, geboren te Lubbeek op 19

mei 1924 en vredig van ons heenge-

gaan te Wilsele in het WZC Ter Put-

kapelle op 18 augustus 2018.

Maria Alaerts

“Een sterke vrouw", de lezing uit het boek

der Spreuken, typeerde het ganse leven van

deze moedige vrouw en moeder! In het

Evangelie hoorden we "Heb elkaar lief,

zoals Ik u heb liefgehad".

Maria's lange levenswandel, een spiraal

van haar vrome Godsverbondenheid, ver-

telt ons over haar geheim. De opdracht

van Jezus was haar spiegel bij leven en

werk!

Amper zeven jaar verloor zij haar moeder.

Dit tekende voortaan haar ganse leven.

Jong als Maria was, wist ze zich, ondanks

het droeve gevoel doorheen haar jeugd,

verantwoordelijk voor het huishouden en

haar zussen. 'Liefde' bleef haar drijfveer,

ook later in haar eigen gezin. Zo doende

mocht ze rekenen op véél wederliefde van

haar dankbare zussen!

Maria was een "sterke vrouw". De liefde

die zij doorgaf, moge nu ook onze drijf-

veer en kracht zijn in het eigen leven.

(Zr. An Francis)

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2018.

Heel stil ben je van ons

heengegaan

De weg van

later loopt

naar het plein

van nooit-bzn
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Welkom in deze viering rond deze

kaars, het oude en nieuwe testa-

ment en de kop van het Lam Gods

uithetschilderijvanVanEyck.

Zoals u weet is men al jarenlang be-

zig met de restauratie van het schil-

derij “De aanbidding van het lam

Gods” van Van Eyck. U kent dat

schilderij wel met de voorstelling

van Jezus als een lam. Op de afbeel-

ding kan u de blootgelegde kop van

het Lam zien uit 1432 zoals het on-

der de verflaag vandaan is gekomen.

Bij de oudere versie valt er een en

ander op: let op de ogen, de oren

en de mond. Van onderdanigheid is

hier geen spoor! Jezus is zowel lam

als herder maar is alles behalve een

maklam!!

Dit doet ons nadenken over hoe te-

gelijk een goede herder maar ook

eenassertief schaaptezijn.

Openingslied

Kom haastig, Heer, om te bevrijden,

leid ons dit uur tot ommekeer.

Doe ons voortaan op ezels rijden

en zie met vreugde op ons neer.

Voer ons uw stad van vrede binnen,

een wereld zonder oorlogswaan,

waar wij ons met elkaar bezinnen

op ieders rechten van bestaan.

Lezing:Marcus6,30-34

Een grote menigte was Jezus ge-

volgd naar een eenzame plek waar

hij met zijn leerlingen vertoefde. Je-

zus had medelijden met hen want

zij waren als schapen zonder her-

der. Hij begon hen uitvoerig te on-

derrichten.

Duiding(Deel2)

Goedeherders indezetijd

We leven vandaag in een tijd van

Het Lam Gods - Foto: www.lukasweb.be

(C) Sint-Baafskathedraal Gent

technologische vooruitgang en ra-

zendsnelle ontwikkelingen in al-

lerlei wetenschappen. We hollen

onszelf als het ware voorbij. On-

derzoek in wetenschap en econo-

mie volgt haar eigen wetten en alles

draait rond geld i.p.v. om de echte

noden van de mens en de zwaksten

onder ons en dat allemaal onder de

noemer vrijheid en vrije markteco-

nomie. Er is een enorme nood aan

stilstaan, de blik naar binnen rich-

ten, bij je lichaam en je gevoelens

komen en in contemplatie opnieuw

verbinding te krijgen daarmee. En

dit doet me denken aan het later

geschilderde lam van het schilderij

van Van Eyck met de blik naar bin-

nen.

Hoe is een goede leider anno 2018?

Ik gaf 25 jaar les in een economische

hogeschool en las met mijn studen-

ten vaak teksten over goed manage-

ment.

Volgende kenmerken keren steeds

terug:

Hij/Zij heeft een voorbeeldfunctie

Hij stelt zich dienend op en is be-

scheiden:hij is faciliterend

Hij geeft verantwoordelijkheid en

vertrouwen en vraagt hoe jij het

probleemzouoplossen

Hij luistert goed en communiceert

helderenzoektcontact

Hij zorgt voor een veilige omge-

ving waarin iedereen voor zijn me-

ningmaguitkomen

Hij heeft een duidelijke visie en

draagtdieuitenmotiveert

Hij neemt beslissingen die onder-

bouwdzijn

Hij isactie-enresultaatgericht

Hij laat mensen groeien, hij is als

een coach en staat open voor feed-

back

Hij is enorm leergierig en stopt

nooitmetleren

Wat vindt u de belangrijkste eigen-

schap? Een en ander is wel herken-

baarenvanalletijden!

Maar eigenlijk wil ik u vandaag uit-

nodigen om in het gelezen verhaal

van Marcus een oproep te zien om

in deze tijd van vele valse profe-

ten en slechte leiders te zoeken naar

stilte en eenzaamheid, afstand te ne-

men ook van onszelf om in die leeg-

te de liefde en verbondenheid te-

rug te vinden die ons inspireert om

daadwerkelijk goede leiders voor el-

kaartezijn.

Het schaap dat onrechtvaardigheid,

onderdrukking en lijden goed kent

en aanvoelt, wordt wellicht de beste

herder om “gerechtigheid te doen”.

No mud no lotus, zegt Thich Nat

Han, een Vietnamese boeddhisti-

schemonnik.

Jezus’ weg leidt dwars door lijden

en miserie, dat is de kernboodschap

van het NT en die boodschap blijft

zowel voor zijn leerlingen als voor

ons moeilijk te begrijpen. De bes-

te herder is wel het geëmancipeer-

delammetogendiedemedeschapen

zien, oren die scherp luisteren naar

hun noden en een mond om kritiek

te uiten maar ook om te verdedigen

zoalseenwareprofeet!

Lied:Dezewereldomgekeerd

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:

dat lachen zullen wij die wenen,

dat wonen zal wie hier geen woonplaats

heeft,

dat dorst en honger zijn verdreven.

De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,

die geen vader was zal vader zijn.

Mensen zullen and're mensen zijn.

De bierkaai wordt een stad van vrede.

Voorbeden:

Latenwe bidden voor demensen die

getroffen zijn door onrechtvaardig-

heid en niet in een onderdanige po-

sitie blijven steken maar zich hier-

uit bevrijden en geroepen voelen

lotgenoten van dienst te zijn, bla-

kend van zelfvertrouwen en schit-

terendinhuntalenten.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden .

Laten we bidden om leiders die de

meeste uiteenlopende mensen en

talenten kunnen dienen en struc-

turen scheppen voor onderdrukte

mensen om eigenhandig hun situ-

atieteverbeteren.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Laten we bidden voor de mens die

stilte en rust zoekt omdwars door al

zijn vooroordelen heen een glimp

op te vangen van Uw onvoorwaar-

delijke liefde die ons allen verbindt.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Tafelgebed:

God,tot joubiddenwij,

Vaderopdeuitkijk,

Moederdieonswenkt,

liefde,veraanonsvooraf

enroyaalonsvooruit,

stemdieonsroept!

Jehoudtonsrusteloos

vanwegejouwschepping

dienognietaf is,

omwillevanmensen

dienoggeenleven,

geendakbovenhunhoofd,

geenbroodopdeplank,

geenhelpendehand,

geenliefdegevondenhebben.

Entegelijkgunjeonsrust,

ombijtekomen,

totonszelfenopverhaal.

Jewilnietandersdandatwij

zininonslevenhebben,

plezierommensenendingen,

liefdeinvrijheid

envrijheidinliefde.

Endaaromgunjeonsook

een uur als dit en een plek als deze,

oasevanrust

om de rusteloosheid vol te houden,

om met elkaar het brood te delen,

dat onze honger naar gerechtigheid

voedt,

en om samen te drinken van de be-

ker

die onze dorst naar liefde en vrede

levendhoudt.

Zo doen wij dan in de naam van Je-

zus

diehetonsheeftvoorgedaan,

enwijbidden:

Vaderopdeuitkijk,

moederdieonswenkt,

liefste liefde,

hou ons gaande en breng ons

thuis!

(Jan van Opbergen )

Communietekst:

God zegen dit brood opdat we zoals

Mariatoekomstopenen;

breekbaar worden, zoals haar zoon

en ons toevertrouwen aan kwetsba-

remensen (naar Jef Wauters)

Slotgebed

God, u hebt in ons de kiem van de

vrijheidgeplant.

U roept ons op onszelf en anderen

vrij temaken.

Vrijheid zoals u die ziet is zichzelf

in handen nemen en zich geven aan

uwliefdeplan.

Het is zo moeilijk, God, ook maar

een kleinigheid in mijn leven te

veranderen.

De beste voornemens verdwijnen

evensnelalszegekomenzijn.

Anderzijds willen mensen mij

langs alle kanten inpalmen en mij

meesleuren met de stromingen van

detijd.

Geeft u mij licht, zodat ik duide-

lijk zou zien wat vrij en wat onvrij

maakt.

Kom tussenbeide als ik mij radeloos

en zwak voel en spreek Uw bevrij-

dendwoord.

Laat niet toe dat de mensen die zich

met U willen inzetten voor meer

vrijheidverstrooidworden.

Leidhunwegennaarelkaartoe

zodatzij samenmetU

de uiteindelijke overwinning beha-

len.

Uit “Stilte, ik hou van je stem”, Daniel

Neetesonne, Averbode 1980

Ingrid Wezemael – Uit de viering van 22

juli in het Don Boscocentrum

Lector: Ria Ooms – Muziek: Majo Werre-

brouck – Orgel: Jos Vermeulen

Boscocentrum

DE SCHAPEN MAKEN DE HERDER (Deel 2)

Allen van harte welkom op de jaar-

lijkse opendeurdag van het vluch-

telingenhuis te Wilsele, Aarschot-

sesteenweg366.

PROGRAMMA:

12u: aperitief en paellabuffet (ook

vegetarischeversie)

14u:praatcaféendessertenbuffet

tot 18u: muziekoptredens en anima-

tie voor groot en klein. En tijd voor

een warme babbel bij een drankje.

Inschrijven is enkel nodig voor

het buffet (15€/pp) en kan tot 7

september via vluchtelingenhuis.-

wilsele@gmail.com of www.recht-

opmigratie.be . U betaalt ter plaatse.

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

WAT IS HET VLUCHTELINGEN-

HUIS?

Het Vluchtelingenhuis biedt tijde-

lijke opvang aan vluchtelingen, bij

voorrang aan de meest kwetsbare

zoals minderjarigen, moeders met

kinderen en ouderen. Het gaat om

vluchtelingen, met of zonder pa-

pieren, die omwille van uiteenlo-

pende redenen tijdelijk geen thuis

of onderdak hebben. We richten

ons in de eerste plaats tot vluchte-

lingen uit Leuven en directe omge-

ving.

Wij verzorgen geen langdurige op-

vang, het verblijf is beperkt tot

3 maanden, eventueel verlengbaar.

De verlenging hangt af van de situ-

atie van de vluchteling op dat ogen-

blik en van zijn te volgen project.

Het is niet de bedoeling om dakloze

vluchtelingen een permanente op-

vangtebieden.

Elke opvang start pas na een eer-

ste telefonisch contact en een inta-

kegesprek waarbij de regels van het

huis worden duidelijk gemaakt, net

als de tijdelijke duur van de opvang.

Als de opgevangen vluchtelingen

een eigen inkomen hebben, wordt

heneenbijdragegevraagd.

WAT DOEN WE IN HET HUIS?

Het Vluchtelingenhuis wil voor de

bewoners een plek zijn om even

te verpozen en te werken aan een

concreet toekomstproject. Ze wor-

den hierbij begeleid door vrijwil-

ligers en zo nodig bijgestaan door

professionelehulpverleners.

Het huis is een leefgemeenschap

met duidelijke afspraken over on-

derhoud, boodschappen, sluitings-

uur en privacy. Elke bewoner

draagt zijn steentje bij in de huis-

houdelijke taken en staat in voor

het onderhoud van zijn kamer.

Vanuit de vzw stimuleren we de be-

woners tot het hebben van een dag-

taak, dat kan een taak in het huis

zijn, het volgen van Nederlandse

les, sporten,….

STEUN HET VLUCHTELINGEN-

HUIS

Het Vluchtelingenhuis bestaat

door de steun van velen. Een hon-

dertal steunverleners zorgt ervoor

dat via hun vaste maandelijkse bij-

drage de maandelijkse kosten kun-

nen gedragen worden. Vele jaarlijk-

se acties van verschillende organi-

saties zorgen voor een financiële

input, die nodig is om de werking

van het huis en de vzw te waar-

borgen. Zo dienen sinds de aan-

koop van het huis in 2013 nog een

aantal persoonlijke leningen aan

steunverleners afbetaald te worden

en werd in 2016 geïnvesteerd in

de verbouwing van het bijhuis tot

een studio, die bijkomende opvang-

ruimtebiedt.

Je kan ons op verschillende manie-

ren steunen. Meer info hiervoor op

http://www.rechtopmigratie.be

Opendeurdag van het vluchtelingenhuis - 16 september van 12 tot 18 uur



Stekskesweekend

Van vrijdag 28 september 2018

tot zondag 30 september 2018

De Bonkelaar organiseert voor de

vierde maal het Stekskesweekend:

een tweedaags festijn dat draait rond

degoestingvanhetmoment.

Ben je een sociaal mens die graag

nieuwe mensen leert kennen? Heb

je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Niet aarzelen

en schrijf je in! Steunend op een

basisrespect voor de groep, doet ie-

dereen zijn deel en vooral zijn zin.

Samen maken we er iets onvergete-

lijksvan.

Inschrijven :

Via het inschrijvingsformu-

lier op www.moulindebellemeuse.-

be/activiteiten .

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs ( inclusiefeten)

+18j.: 10europp/dag,

kinderen (13-18 j.): 8 euro pp/dag,

kinderen(6-12 j.):6europp/dag,

kinderen(4-5 j.):4europp/dag,

0-4j.=gratis.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696

1185

OpnaamvanNeleSteeno

Vermelding: Stekskesweekend +

data+naam

Meebrengen:

hoeslakenenkussensloop,

slaapzak of donsdeken, toiletgerief,

warme kleren aangepast aan sei-

zoen,

pantoffels,zaklamp,

eten en drinken om te delen. Via

mail wordt er afgesproken wie wat

meeneemt.

een verrekijker en/of speurneus,

uwvollegoesting

Verantwoordelijke: Linde Vanuyt-

vange

Telefoonnummer:0479/721051

E-mail: bonkelaar@moulindebelle-

meuse.be

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis Bérismenil

In Leuven vinden dit jaar een hele

lijst herdenkingsactiviteiten plaats

ronddeEersteWereldoorlog.

Eenpaartentoonstellingen:

* Fototentoonstelling in het Stads-

park

Tot en met 11 november 2018

‘ De Duitse Negatieven van Leu-

ven’. (Gratis)

* Openluchttentoonstelling in de

Bib Leuven (binnenplaats) en aan

deSint-Pieterskerk

Tot en met 11 november 2018

Het Stadsarchief Leuven toont

in een dubbeltentoonstelling zijn

oorlogsaffiches van 1914 tot 1918

(Gratis)

Meer informatie over de verschil-

lende activiteiten via herleven.be

Dienst onroerend erfgoed ‘Herle-

ven.Leuvenna1918’

Professor Van Overstraetenplein 1-

3000 Leuven – Tel. 016 27 25 58 – e-

mail:herleven@leuven.be

(Leuven – Informatiekaartje – Herleven.-

be Muntstraat Leuven 1917 – 1918 )

Herleven

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

-Deberiotstraat24,Leuven

Algemeen programma 2018-2019 –

Eerstesemester

Infotel.016324001

Opening van het 43ste cursusjaar:

dinsdag25september2018

10.30 u.: Plechtige eucharistievie-

ring in de Begijnhofkerk Sint-Jan-

de- Dpoper, Groot Begijnhof Leu-

ven, gecelebreerd door professor

Jacques Haers en opgeluisterd door

het koor ‘Cantamici” o.l.v. dhr. Jean

Convents, aan het orgel begeleid

doorem.prof.RaoulVereecken.

14.00:Lezing

Limburg tussen staf en troon. Dui-

zendjaargraafschapLoon

Em. Prof. Jan Vaes – Emeritus Lector

UCLL

Enkele lezingeneerstesemester

Dinsdag 2 oktober 2018 – Prof. Pie-

terBergé

‘En toen liep het mis…’:Over de ver-

stoorde relatie tussen muziek en

publiek in de 20ste en 21ste eeuw

Dinsdag 9 oktober 2018 – Prof. Jo

VanBiesebroeck

Hoe duurzaam is het Chinese ont-

wikkelingsmodel?

Dinsdag 16 oktober 2018 – Prof. Luc

Sels

De KU Leuven in 2025: waar willen

westaan…

Dinsdag 23 oktober 2018 – Prof Dan-

nyDeSchreye

Artificiële intelligentie

4 FEDERATIE FRANDO

De warme zomer heeft niet belet

dat we uit Venezuela heel wat in-

formatie ontvingen over de moei-

lijke omstandigheden waarmee de

bewoners te kampen hebben. On-

danks de barre tijden houden de pa-

rochianen van Campo Rico er de

moed maar in. Voor hen is geloof en

solidariteitvanzelfsprekend.

FrancescoRodriguez

verteltonsover

HetleveninVenezuela

Ons land gaat door moeilijke tij-

den op alle gebied. Vooral de eco-

nomie, die ons allen aangaat, is de

grote boosdoener. Iedere dag stij-

gen de prijzen. Sommige produc-

ten kosten gewoon het dubbele van

de dag voordien. We kennen een

inflatie die dit jaar naar de 100.000

gaat. Ons probleem is dat de prijzen

van de meest elementaire produc-

ten niet meer te betalen zijn. Een

vast werk is voor ons altijd een hou-

vast geweest omdat we dan konden

eten, als arme mensen weliswaar,

maar we konden eten. Nu hebben

we die mogelijkheid niet meer. Het

maandloon van de doorsnee arbei-

der is goed voor een kilo vlees of

Francesco Rodriguez

voor twee kilo rijst. Het tragische

hierbij is dat werken niet loont. Het

is een verliespost geworden omdat

het u geld kost aan vervoer, kleding

entoilet.

Ons openbaar vervoer zit ook in

de crisis. Veel bussen en auto’s

staan aan de kant van de weg om-

dat er geen vervangstukken te vin-

den zijn wegens te duur. De au-

toband van een kleine wagen kost

al gauw tweehonderd miljoen Boli-

var, daar waar het maandloon vijf

miljoenbedraagt.

Op dit ogenblik is de staking in de

hospitalen al twee weken bezig. Het

medisch personeel vraagt een ver-

vijfvoudiging van het loon. Het is

te begrijpen. Ze willen eten om te

kunnen werken. Gebrek aan medi-

cijnen en medische apparatuur her-

leidt alles tot het meest elementaire.

Daarbij komt nog datmenig genees-

heer, zoals trouwens vele andere af-

gestudeerden, naar het buitenland

isvertrokken.

De scholen vertonen ongeveer de-

zelfde symptomen. Weinig materi-

aal, leerlingen die niet opdagen en

klassen zonder leraars. De emigra-

tie van jonge krachten is groot, de

ouderenblijvennogover.

Dit alles drukt op het dagelijks le-

ven in Campo Rico. Het is een klei-

ne oorlog als de vrachtwagen met

de gasflessen de barrio binnen ge-

reden komt. Er is lang niet genoeg

voor iedereen terwijl toch op gas ge-

kookt moet worden. En als de le-

den van de 'partij' bovendien nog

voorrang krijgen, is de zaak vlug

beklonken. Voor de meeste mensen

is het dagelijks goochelen om nog

iets op tafel te kunnen zetten. De

waterbevoorrading is ook proble-

matisch geworden. Door een gebrek

aan vervangstukken loopt het water

soms nog één keer per week door de

leidingen. Dat alles maakt de stem-

ming in de barrio soms bitter. Ieder

voor zich en steeds op oorlogsvoet

metdeander.

Onze parochie probeert er de moed

in te houden. Een beetje zoals we

hier zeggen: ‘Schoon gezicht voor

lelijk weer’. We doen verder met de

gewone activiteiten tot negen uur

‘s avonds. Dan wil iedereen thuis

zijn om have en goed te bewaren.

Regelmatig organiseren we nog een

grote soepbedeling waarvoor voor-

al kinderen en ouderen opdagen.

Het blijft natuurlijk een druppel op

eenheteplaat.Maarhetzegtookwat

er vandaag vooral nodig is: mekaar

steunen.

Ten slotte nog een woord van dank

aan alle vrienden van het Caracas

Hulpfonds in België. In deze moei-

lijke tijden is de driemaandelijkse

studiebeurs een geschenk dat voor

ons als uit de hemel komt. Nog-

maals hartelijk dank in naam van

alle families die hiervan al zo lang

mogengenieten.

Uit vzw Caracas Hulpfonds Driemaande-

lijks tijdschrift nr 3 van 2018

De mensen van Campo Rico kun-

nen onze hulp in deze zware tijden

dusheelgoedgebruiken.

Wil je ook een bijdrage leveren of

/en wil je nader kennis maken met

hetCaracashulpfonds,

dan kan je terecht bij

Eddy Deroost, Vereninginfstraat 41,

3010 Kessel-Lo Telefoon 016 25 35 23

Rekeningnummer: BE06 4310 2248 0122

Voor een bedrag van 40 euro ontvang je

een attest van schenking. Dit bedrag kan

je vervolgens in mindering brengen van je

jaarlijkse belastingsaangifte.

Het leven in Venezuela - Caracashulpfonds

Sint-Franciscus

Het Vernieuwde Scouts en Gidsen

museum heet jullie welkom in de

kapel van de St-Geertrui Abdij te

Leuven.

Overzichtstentoonstelling in het

Scouts en Gidsen Museum te Leu-

ven tot en met 28 oktober 2018.

Open op zondagen van 13 tot 17 uur.

Gratis. Groepen ook op aanvraag.

Raffaëllo Scali is binnen scouting

bekend en zeer gegeerd bij verza-

melaars. Als beeldkunstenaar ver-

werft hij – voornamelijk in Bel-

gië – enorm veel bijval en staat on-

dermeer bekend als de beeldhouwer

vanenvoordescouts.

In 2019 zal het 50 jaar geleden

zijn dat Scali overleden is. Daar-

om willen we aan deze vergeten

kunstenaar een soort retrospectie-

ve tentoonstelling wijden van zijn

belangrijke bijdrage aan Scouting

beelden. Hierdoor trachten we hem

toch een plaats geven binnen de

kunstwereld,diehijverdient.

U bent van harte welkom!

https://sites.google.com/site/scouts-

engidsenmuseum/

Baden Powell

Raffaëllo Scali - Een vergeten kunstenaar

ZOMERACTIVITEITENIN

SENIORAMA

Dinsdag 11 september – 13.15 u. Een reis

doorheen de grootste ondergrond-

se kunstgalerij van Brussel. Code: Z

16 - Bijdrage: € 4 Gids: Marc Ruy-

sen

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be
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