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Enerzijds is het werkelijke werk de mo-

menten waarop we alle gedachten, plan-

nen, herinneringen enz. opzijschuiven en

het werk doen van ‘Stil Zijn’. Op die ma-

nier kan de geest zich herstellen tot zijn

natuurlijke staat. Anderzijds is het be-

langrijk hoe we betekenis geven aan de er-

varing van de meditatie. Meditatie is niet

zomaar een techniek die resultaten ople-

vert. De Stilte zelf is de ervaring en heeft

invloed op elk aspect van ons leven. Gro-

te spirituele meesters herhalen dat Stilte

een geschenk van wijsheid en een diepe er-

varing is. Een retraite is proeven van deze

wijsheid en vraagt discipline voor jezelf

en voor anderen.

Laurance Freeman op de retraite

‘Experience and meaning’ in Tor-

hout

We komen in december samen op

maandag 10 december 2018. En

daarna op maandag 7 januari 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Bosco centrum, Ortolanenstraat 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

Voortaan moet duidelijk worden

verklaard dat God geen rem kan

zijn in de menselijke geschiedenis,

maar dat zijn mysterieuze alomte-

genwoordigheid een oproep is, ge-

richt tot alle mensen, om te samen

deze wereld om te vormen tot de

meest menselijke, het mensdom tot

een effectieve gemeenschap, geba-

seerd op de eerbied van iedereen

voor alle mensen.

D. Schelters

KALENDERBLAADJE

ZONDAG 2 DECEMBER IS

ER EEN STAND VAN BOND

ZONDER NAAM IN DE SINT-

FRANCISCUSKERK.

VERKOOP VAN KAARSEN,

KALENDERS, … VOOR EN

NA DE VIERING.

EEN IDEAAL VROEG

KERSTGESCHENK.

SINT FRANCISCUS

Zondag 2 december

1e zondag van de advent

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Urbaan Vanermen

Intentie voor Felix Van Diest

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Jacques Mommens

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

Met stand Bond Zonder Naam

in de kerk.

Verkoop van kaarsen,

kalenders, … voor en na de

viering.

Een ideaal vroeg kerstgeschenk.

Zondag 9 december

2e zondag van de advent

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap.

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

SINT ANTONIUS

Zondag 2 december

1ste zondag van de advent C

11 u. Viering met koor en samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 9 december

2de zondag van de advent C

11 u. Viering met koor en samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam vanlammeren

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 2 december

Eerste Adventszondag

10.30 u. Viering

Voorgangers: Hermien Den Tandt – Ingrid

Wezemael

Lector: Bernard Deprez

Zondag 9 december

Tweede Adventszondag

10.30 u. Viering

Voorgangers: Chris Willocx – Ingrid

Wezemael

Lector: Constance Gielen

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 29 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 30 november

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 4 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 6 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 7 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 28 november

VM: OKRA Teamvergadering

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 29 november

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 30 november

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

Vanaf 18u30: De Krooners

Zaterdag 1 december

NM: Parochie - catechese

Zondag 2 december

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 3 december

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 4 december

NM: Seniorencafé

Woensdag 5 december

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Don Bosco Kessel-Lo

Mogen we deze aangeboden kans

missen?

Er wordt een molenhuis te koop

aangeboden (Ancien Moulin de la

Belle Meuse), gelegen te Bérisme-

nil, met een verblijfscapaciteit voor

80 mensen (slaap-, kook- en eet-

gertief inbegrepen) – met kapel

en zwembad. Gelegen tegen uitge-

strekte gemeentebossen.

Welke kansen biedt dit gebouw?

De Gemeenschapsraad heeft eens

nagegaan welke mogelijkheden dit

huis en bijgebouwen biedt:

1. 'n Kans om op een christelijke,

evangelische manier te denken over

Molenhuis 1979

en om te springen met bezit. Wil-

len we onze natuur voor iedereen

laten zijn, dan zullen we voorzie-

ningen moeten treffen, zodat ieder-

een ervan kan genieten. Laten we dit

gebouw in handen gaan van privé-

eigendom dan snijden we vele kan-

sen af voor minder kapitaalkrach-

tige mensen, voor wie de gezon-

de lucht en de stilte en de rust

even noodzakelijk zijn. Het enige

alternatief tegenover privébezit is

groepsbezit (althans nu toch nog!)

2. In plaats van verder nog veel te

praten en te preken over leren sa-

men leven, enz. zit hierin een kans

om van alles samen te doen – sa-

men op verlof gaan of op week-

end, samen spelen, koken, wande-

len, zwemmen, enz. en dit in een

ontspannen sfeer – dit biedt vele

mogelijkheden.

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen

aan geldelijk minder begoede men-

sen of aan gehandicapten om ook

eens even op adem te mogen komen.

En waarom zij ook niet? (Vraag

maar eens aan mensen die verlof-

kampen willen organiseren voor

gehandicapten, hoe erg moeilijk zij

't hebben iets te vinden, dat geschikt

en niet te duur is.

4. Het ligt in 'n knappe hoek om

vanuit contact met de natuur aller-

lei religieuze bezinning op gang te

brengen. En de behoefte aan gebeds-

ruimte en meditatie om de engage-

menten in 't leven aan te kunnen, is

zeker erg groot. Contemplatie op de

barricade!

5. Er zijn ook vele studie- en na-

tuurweekends mogelijk: zo maar,

wandelen en genietend van harmo-

nie en van mekaar, rond paddestoe-

len, rond kruiden, enz.

6. Voor jeugdkampen zijn er reeds

aanvragen voor 1979. Het dient er

wel uitzonderlijk goed voor.

7. Eventueel bosklassen!

Parochieblad 15 december 1977
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Vrede voor jou hierheen gekomen. Wel-

kom iedereen om vandaag mee te bidden

en te zingen voor vrede. Zoals elke zondag

wanneer we samenkomen delen we brood

en wijn met elkaar, in verbondenheid met

mensen wereldwijd die snakken naar vre-

de, die dromen van het visioen van een

nieuwe aarde, waar iedereen in vrede leven

mag.

Inleiding:

Vandaag op 11 november herdenken

we op vele plaatsen in België het

einde van ‘Den Grooten Oorlog’, de

Eerste Wereldoorlog. 100 jaar gele-

den zijn hier de verschrikkelijkste

dingen gebeurd:hele dorpen wer-

den vernield, mensen op de vlucht

gejaagd, soldaten massaal gedood…

door mensen, want oorlog is men-

senwerk, maar vrede ook en daar

willen wij vandaag samen met jul-

liebijstilstaan.

Zal er ooit een dag van vrede,

zal er ooit bevrijding zijn

voor wie worden doodgezwegen,

levenslang gebroken zijn?

We kunnen meer doen dan en-

kel en alleen herdenken, we moe-

ten ook her-denken, vooruitden-

ken, op zoek gaan naar hoe wij onze

schouders kunnen zetten onder

een vredevoller wereld.Ieder van

ons kan vredeskracht worden en dat

is meteen ook onze uitdaging van

vandaag:

de vredeskracht in ons allen wakker

maken.

Voor deze viering hebben we in-

spiratie gevonden in de teksten van

de vredeswake in Langemark Poel-

kapelle.

Evangelie: (Marcus12,28b-34)

Op vraag van een schriftgeleerde

geeft Jezus als eerste gebod: De heer

uw God aanbidden met geheel uw

hart. En het tweede: Gij zult uw

naastebeminnenalsuzelf.

Er is geen ander gebod voornamer

dandezetwee,zegtJezus.

Getuigenissen van Langemark:

Willy,Monik,GuidoenChris

(Ineenvolgendparochieblad)

Zal er ooit een blijvend heden

vol van goede vrede zijn,

waar geen pijn meer wordt geleden

en het leven nieuw zal zijn.

DonanobisPacem

*Daniël Alliet, priester in de Be-

gijnhofkerk van Brussel en zet er

zich in voor vluchtelingen, men-

sen zonder papieren en kwetsbare

mensen. Hij woont in een gemeen-

schapshuis samen met thuislozen,

sommigen onder hen zonder papie-

ren.

Vredesambassadeur Pax Christi in

‘Wakkere woorden voor Vredeswerk met

Spirit’ “Geen vrede zonder gerechtig-

heid, geen woorden zonder daden,

geen Bijbel zonder krant,maar ook

geen strijd zonder inkeer;politiek

en mystiek horen onlosmakelijk sa-

men.Wie actie voert zonder bezin-

ning verliest de grond, de motiva-

tie, de inspiratie en droogt op;wie

bezint zonder actie raakt ontmoe-

digd en verliest op de duur elke ge-

loofwaardigheid.“

Onze gedachten gaan naar allen

die een actieve rol spelen in vredes-

bewegingen. Naar allen die zich op

een of andere wijze inzetten voor

gerechtigheid en vrede. Naar hen

die vredesonderhandelingen voe-

ren, en naar hen die streven naar

eenheid en gezamenlijke verant-

woordelijkheid.

Dat verdraagzaamheid en respect,

recht en solidariteit het fundament

vanhuninzetmagzijn.

DonanobisPacem

*Shahriar Khateri Vredeswake 31

mei 2015 Dokter Kathari maakte als

15-jarige vrijwilliger in het leger

een gasaanval mee in februari 1987.

Later heeft hij zich als arts bezig-

gehouden met het verzorgen van

slachtoffers van gasaanvallen en in

2014, sloot hij zich aan bij het OP-

CW, een internationale organisatie

die in 1997 werd opgericht om een

wereld zonder chemische wapens te

creëren.

Uit de brochure van het Vredesmu-

seum van Teheran: “Vrede is meer

dan afwezigheid van oorlog. Ech-

te vrede komt uit ons hart en leidt

naar vredevolle relaties in de fami-

lie en de gemeenschap en tussen

naties.Laat ons anderen inspireren

met geweldloosheid elke dag.Laat

ons in alles boodschappers van vre-

dezijn.”

Onze gedachten gaan naar allen

die werken aan de kleine vrede.

Naar vredeskunstenaars in eigen

familie, buurt of vriendenkring.-

Naar hen die onze kinderen opvoe-

den en onderwijzen.Naar hen die in

stilte voorleven wat liefde en mede-

dogendoen.Datzij eenweldaadmo-

gen zijn voor hun omgeving.Dat

zij in alles boodschappers van vre-

demogenzijn.

DonanobisPacem

*Arab Aramin & Yihal Elhanan

Van ‘the Parents circle uit Palesti-

na’ Vredeswake 8 november 2015 “ Ofhet

nu Syrische vluchtelingen zijn die

aan je deur kloppen, of Afrikaan-

se slachtoffers van Westerse heb-

zucht, of slachtoffers van de Isra-

ëlische bezetting of van welk uit-

zichtloos conflict ook:zwijg niet,

kijk niet de andere kant op, wees

niet blind voor het lijden van ande-

remensen.“

Onze gedachten gaan naar allen

die - om welke reden ook - op de

vlucht zijn. Naar allen die slachtof-

fer zijn van geweld of uitbuiting.-

Naar allen die opgejaagd door con-

flict of rebellie hun thuis moeten

achterlaten. Naar allen die in grote

armoede leven. Naar allen die hon-

ger lijden. Dat internationale soli-

dariteit, gastvrijheid en een mens-

waardige opvang tekens van hoop

mogenzijn.

DonanobisPacem

*Mustafa Kus (in ‘Wakker! magazi-

ne van Wakker voor Vrede’) is voor-

zitter van stichting ‘Omalief’, een

project van een groep Turkse jonge-

ren die vereenzaamde Nederlandse

bejaardenwekelijksbezoeken.

“Ik wil verbindingen maken tus-

sen mensen, culturen en religies.

We komen van dezelfde Schepper.

Noem je die God of Allah, er zijn

meerdere wegen naar Rome, en we

zijn allemaal mensen die proberen

het goede te doen.Als politieman

vormde ik een brug tussen men-

sen, een brug tussen begrip en on-

begrip. (...)Mijn religie verplicht me

om iedereen te omarmen en lief te

hebben,wiehijofzijookis.“

Onze gedachten gaan naar allen

die mensen bijeenbrengen over de

grenzen van religie of cultuur heen.

Naar hen die zich beroepshalve of

als vrijwilliger inzetten om brug-

gen te slaan tussen mensen.Naar

leidende figuren in godsdiensten

en levensbeschouwingen.Naar hen

die in hun geloof een stevig hou-

vast en leidraad om te leven vin-

den. Dat het inzicht steeds verder

mag groeien, dat de verschillen on-

der mensen kunnen dienen tot ver-

rijkingvanelkaar.

DonanobisPacem

Jeanne Devos - Zr. Jeanne Devos

Prelude 3 november 2013 “ Ris-

keer meer dan wat anderen ‘veilig’

vinden.Zorg meer dan wat ande-

ren ‘wijs’ vinden.Droom meer dan

wat anderen ‘praktisch’ vinden.-

Verwacht meer dan wat anderen

‘mogelijk’ vinden.Doe meer dan je

dacht dat kan. Deel meer dan je

dacht dat je kan missen.Hoop tegen

beter weten in en wonderen van

vrede zullen leven en alles nieuw

maken.”

Lees verder op pagina 4

“Wakker voor vrede” (Deel 1)

We schreven vorige week al dat we

als christelijke gemeenschap van

Kessel-Lo wilden zorgen voor het

onthaal van een paar mensen op de

vlucht zodat ze niet zoals Jozef en

de hoogzwangere Maria ergens in

“eenstal”moetenoverleven.

In die zin ontstond in de kerstperi-

29 vluchtelingen die op 22 september in Zaventem aankwamen samen met de organisatoren van de humanitaire corridor en een aantal

mensen van de werkgroepen die van overal in Vlaanderen mee de opvang van deze vluchtelingen organiseren. Onder de B van België op de

spandoek zie je Mgr Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik, die namens de Belgische bisschoppen deze groep kwam verwelkomen.

ode van vorig jaar vanuit de prézo-

nale raad (overlegorgaan met verte-

genwoordigers van de 7 parochies

van onze pastorale zone) het initia-

tief om ook in Kessel-Lo een vluch-

teling(-engezin)optevangen.

Een werkgroep van enthousiaste

mensen ontstond en onze eerste

taak was om onderdak te vinden

voor deze mensen. Na maanden in-

tensief zoeken moesten we eind

april vaststellen dat er via de gewone

huurmarkt niemand bereid was om

een huis(je), appartement of stu-

dio te verhuren voor zo’n vluchte-

ling(-engezin) en even dreigde het

risico dat we na maanden vruchte-

loos zoeken ons opzet zouden moe-

tenopgeven.

Maar … dan was er plots een koppel

dat ons zelf contacteerde omdat ze

via omwegen over onze zoektocht

hadden gehoord. Zij waren hun

huis in Leuven aan het renoveren

om het op te splitsen in kleinere de-

len die dan verhuurd konden wor-

den. Zij stelden ons de eerste studio

die klaar was ter beschikking voor

de opvang van een vluchteling. En

een goede week later, meldde een

ander echtpaar dat een kangoeroe-

woning bewoonde zich aan om te

melden dat ze een deel van die wo-

ning ter beschikking wilden stellen

voor een vluchteling, deze keer in

Oud-Heverlee. Van een wonder ge-

sproken… Of hoe God mensen die

op zoek zijn naar het goede bijeen

brengt.

Na overleg met “Caritas Internati-

onal”, de Sant-Egideogemeenschap

en medewerkers van het bisdom die

deze humanitaire luchtbrug voor

de meest kwetsbare vluchtelingen

organiseerde, bleek dat we in Leu-

ven-centrum in die studio één al-

leenstaande en in de kangoeroewo-

ning in Oud-Heverlee 2 vluchte-

lingen konden opvangen. De prak-

tische voorbereiding kon begin-

nen.

Op zaterdag 22 september kwam

dan een nieuwe groep vluchtelin-

gen aan op de luchthaven van Za-

ventem (zie foto). We zijn hen gaan

verwelkomen met een aantal men-

sen van onze werkgroep en dat was

voor ons een heel vreugdevol mo-

ment na al het zoeken van de voor-

bijemaanden.

Na de verwelkoming op de lucht-

haven en een welkomsmaaltijd met

de leden van de werkgroep (die er

konden bij zijn) bij een van hen

thuis, konden onze 3 vluchtelin-

gen dat ook vertrekken naar hun

nieuw (tijdelijk) verblijf. Alle knop-

pen van het vuur uitleggen, het ge-

bruik van het sanitair en de ver-

warming en het koffiezetapparaat

verduidelijken … en dat alles met

gebaren en een paar woorden En-

gels want wij kenden geen Ara-

bisch, of Aramees … In deze Babylo-

nische spraakverwarring waren de

gesprekken moeilijk en soms on-

verstaanbaar, maar ook boeiend en

verbindend tegelijkertijd. Het eer-

ste ijswasgebroken.

Volgende week zal je het vervolg op

ditverslagkunnenlezen.

Opvang van Syrische vluchtelingen in Kessel-Lo (2)
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Onze gedachten gaan naar allen

met wie wij dit uur in deze kerk sa-

menzijn.

Naar allen die met ons aan vrede willen

werken, endie geloven indewaarde vande

kleine stapdie elkvanonskanzetten.

Dat we elkaar uitdagen om de zach-

te krachten in de mens voorrang te

geven boven de harde.Dat het voor-

beeld van Jezus ons op weg zet naar

GodsRijkvanvrede.

DonanobisPacem

*Dalai Lama: “Duurzame vrede is

enkel mogelijk als structurele oor-

zaken van on-vrede (armoede, on-

gelijkheid, uitsluiting, racisme,…)

aangepakt worden.Ook elke mens is

mee verantwoordelijk voor een vre-

devoller wereld. Iedereen kan een

bijdrage leveren hoe klein of on-

beduidend die ook mag lijken, ze

maakt echt wel het verschil.We noe-

men vrede een kunst…, de kunst

van het evenwicht, van dynamisch

balanceren.“

Biddenwedansamen

omdevredewaar temaken indewe-

reld:

Houd ons waakzaam en behoed

ons voor verkeerde wegen.Geef ons

kracht om daden te stellen die vrede

nabij brengen.Fluister ons woor-

den in die eenheid en harmonie op-

roepen.Breng volkeren en leiders

tot elkaar en beweeg hen tot blijven-

de samenwerking.En wees trouw

aan uw belofte, en schenk ons uw

vrede.

Ziede takkenaandebomen

waarhet jongegroenontluikt

tot eenstralendnieuwezomer

waardevredesbloesemruikt.

Chris Willockx – Majo Werrebrouck Uit

de viering van 11 november in het Don Bo-

scocentrum

(Tweede deel van deze viering in volgend

parochieblad.)

“Wakker voor vrede” (Deel 1)

Sluit jijweerbijonsaan?

We zien u graag op onze lijst terug!

Kerk&leven deelt elke week met u

zijn bijzondere blik, een blik vol

verwondering en bewondering, op

zoeknaarvertrouwenenhoop.

Schrijf, om zeker te zijn dat je uw

blad al vanaf de eerste week toek-

rijgt,vlugje37eurooverop:

BE65736047310196van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-

DBO

Amerikalaan29

3000Leuven

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019

Federatie Frando 4330, Parochie

…….kan je uw parochie toevoegen.

Philippe Nachtergaele stelt weer de

lijst voor volgend jaar samen en be-

zorgtdieaandedrukkerij.

*Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem, Spaanse-

kroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven

(0486520182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteen-

weg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59

)

Open op ma., di., do. en vr. van 8.30

tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

*Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

223811)

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010Kessel-Lo (016254587)

PAROCHIEBLAD 2019
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Bestel nu de taart van de toe-

komst.

Pamoja Mission VZW organiseert

terug een taartenbakactie tijdens de

Warmste Week van Studio Brussel.

De opbrengst gaat integraal naar de

bouw van een klas voor onze nieu-

weschool inKenia.

3manierenommeetedoen:

1.Koopeentaartaan15euro.

2. Bestel gratis een taart, verzamel

vrije bijdrages in je eigen netwerk,

en stort de opbrengst door. Wij le-

veren de taart ook gratis tot aan

jouwdeur!

3. Bak zelf een taart, verzamel vrije

bijdrages in je eigen netwerk, en

stortdeopbrengstdoor.

In alle gevallen voorzien wij een

folder en wat toelichting over het

project.

Hoe gaat het praktisch in zijn

werk?

Optie 1: Koop een taart aan 15 euro/

stuk.

Bestel voor 13 december 2018 één of

meerdere taarten via het formulier

oponzewebsite (zieonderaan).

We leveren zondag 16 of maandag

17decemberdezewarmstegebakken

tot aan jouw deur (geef je voorkeur

enadresviahetformulier).

Je betaalt onmiddellijk bij ont-

vangst 15 euro, eet ze lekker zelf op,

of maakt er iemand anders gelukkig

mee.

Optie2:BesteleenGRATIStaart!

Bestel voor 13 december 2018 één of

meerdere taarten via het formulier

oponzewebsite (zieonderaan).

We leveren zondag 16 of maandag

17 deze warmste gebakken tot aan

jouw deur (geef je adres en voor-

keuraanviahetformulier).

Jij zet deze op een goedgekozen plek

(op de bureau bij de collega's, in je

leraarskamer, op het burenfeest, …

) en vraagt een vrije bijdrage voor

wie eens wil proeven. De opbrengst

stort je door ten laatste op 21 decem-

ber op het rekeningnummer BE77

7350 4218 1042 met vermelding "de

heetstetaart".

Optie 3: Bak zelf een heetste taart!

Evengoed kan je ons recept stelen

via onze website (zie onderaan), en

bak je zelf de heetste taart. Geef

ons een seintje via onze website zo-

dat wij het promomateriaal kunnen

doorsturen. Jij zet deze eveneens op

een goedgekozen plek (op de bureau

bij de collega's, in je leraarskamer,

op het burenfeest, … ) en vraagt

een vrije bijdrage voor wie eens wil

proeven. De opbrengst stort je door

ten laatste op 21 december op reke-

ningnummer BE77 7350 4218 1042

met vermelding "de heetste taart".

In alle gevallen eten jullie heerlij-

ke taart en krijg je een heel apart

gevoel …vanbinnen. De opbrengst

storten wij integraal naar Mercy en

haar team. Elke ingezamelde cent

gaat rechtstreeks naar de bouw van

een nieuw klaslokaal voor de kleu-

terschool inMweiga.

Pamoja in een notendop

Pamoja is een start-up NGO in Ke-

nia die de meest kwetsbare kinde-

ren een toekomst wil geven. Gedre-

ven door het ideaal “Until they can

spread their wings and fly” zoekt

Mercy en haar team elke dag naar

oplossingen om meer dan 115 kinde-

ren op school te krijgen en te hou-

den. Mercy is een sterke vrouw met

veel visie en het hart op de juiste

plaats. Maar de centjes en de riem

onder dat hart moeten van ons ko-

men.

Sinds 2014 horen we elkaar weke-

lijks, en bouwen we samen - pamo-

ja in het Swahili - vol vertrouwen,

project na project, aan een zelfred-

zame samenleving in een regio van

Kenia waar de kansen zeer beperkt

zijn.

Wil jij ook graag Pamoja Mission

steunen? Dat kan door een éénma-

lige schenking of doorlopende op-

dracht op het volgende rekening-

nummer:

BE77735042181042

Wil je meer informatie? Surf dan

naar www.pamojamission.be (door-

klikken op EVENEMENTEN) of

mail pamojamissionvzw@gmail.-

com

Eet een taart en bouw mee aan een klaslokaal!

Aarschot,9november2018

Verkoop van ons kookboek/-

verhalenbundel door vluchte-

lingen

Ons kookboek is er. Het is geen

klassieker geworden, maar één dat

eruit springt. Het heet Samen aan

Tafel. In elk van de 21 hoofd-

stukken in het boek laten we tel-

kens een vluchteling uit een an-

der land aan het woord. Die vertelt

ons eerst zijn levensverhaal, soms

beklijvend, soms onbezorgd, soms

ook stuitend. Daarna stelt hij ons

drie tot vier fijne gerechten uit zijn

thuisland voor. We willen onze le-

zers bereiken met deze gerechten,

maar we willen ze vooral raken met

de mooie verhalen. We willen ze

overtuigen van de rijkdom en de

schoonheid die via de migratiekie-

ren België binnenkomt en de toe-

gankelijkheid van gerechten dient

daarbijalsdeuropener.

Het boek is verder verrijkt met in-

terviews van markante figuren die

hun leven hebben gewijd aan het

werk met vluchtelingen en die ons

een doorleefde inkijk geven ach-

ter de schermen van een buurthuis

in Molenbeek, de parochiekerk van

de vluchtelingen in Brussel-Noor-

d, het Vluchtelingenhuis in Wil-

sele en ’t Klein Kasteeltje. Stukjes

die je zeker ook eens moet bekij-

ken zijn een speciaal gedichtje van

Charles Ducal, de rubriek “Straffe

kost” met sprekende feiten en cijfer-

materiaal over migratie, het sprook-

je Kruimels, onze toekomstdroom,

en vele mooie foto’s van vluchtelin-

gen.

Ons boek omvat zo’n 170 pagina’s,

21 levensverhalen, ruim 70 recep-

ten en zoveel meer. Het wordt ver-

kochtaan24,95euro.

Met de opbrengst van ons kook-

boek steunen we enkele initiatie-

ven voor de opvang van, en het

samenleven met vluchtelingen in

vluchtelingenhuizen en bij parti-

culierenthuis.

Als je ons wil steunen door ons

kookboek te kopen, kan je het be-

drag van 24,95 euro overschrij-

ven op rekening nr. BE20 0689

1021 2156 op naam van vzw Bij

Ons Thuis met vermelding van je

naam en ons je bestelling door-

mailen op h.dries@telenet.be of VZW-

BijOnsThuis@gmail.com. We spreken

de praktische levering dan verder af

viamail.

Geef me gerust een seintje op 0476

80 94 96 als je nog bijkomende info

nodighebt.

Alvastdank.

Heidi Dries - Vzw Bij Ons Thuis,

Franseliniestraat 34, 3201 Aar-

schot-Langdorp
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