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Wijsheid vrucht van gebed

Ik heb derhalve gebeden en er werd mij in-

zicht gegeven.

Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid

kwam tot mij.

Ik achtte haar hoger dan scepters en tro-

nen en ik beschouwde rijkdom als niets in

vergelijking met haar. Geen onbetaalbare

steen stelde ik met haar gelijk, want naast

haar is alle goud maar wat zand en ten

opzichte van haar geldt zilver als slijk.

Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid

en schoonheid en ik verkoos haar boven

licht, want de glans die zij uitstraalt

dooft nooit.

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

De kerk is in de loop van de his-

torische ontwikkelingen met on-

merkbare geleidelijkheid terugge-

drongen in de sfeer van het per-

soonlijke en private leven van de

enkeling.

Daarmee is haar terrein begrensd

en beperkt en doet iedere verkon-

diging die de publieke sector van

onze samenleving wil beïnvloeden

en veranderen als vreemd, absurd,

zo niet als machtsusurpatie aan.

R. Adolfs

KALENDERBLAADJE

Lezingenreeks – Najaar 2018

KU Leuven – Faculteit Letteren

Joan Albert Ban en ‘zinroerende

zang‘ door David Burn. Woensdag

19 december 2018 – 14u00. Info: ww-

w.arts.kuleuven.be/lezingenreeks

Barok

SENIORAMA

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

en gebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (be-

halve vakanties) vanaf 10 u. kan je

hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016

22 20 14.

Merk en type van fototoestel opge-

ven. Toestel moet opgeladen zijn of

breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven - www.seniorama.be

We zien u graag op onze lijst terug!

Schrijf 37 euro over op:

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-

DBO

Amerikalaan 29

3000 Leuven

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-

zorgt die aan de drukkerij.

WIJSHEID IS NOOIT HAASTIG

EN HAAST IS ZELDEN WIJS bzn

PAROCHIEBLAD 2019

Sluit jij weer

bij ons aan?

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 16 december

3e zondag van de advent

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Anna Rusakova

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 16 december

3de zondag van de advent C

11 u. Viering met koor en samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: campagnefilm WZZ

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 9 december

Tweede Adventszondag

10.30 u. Viering

Voorgangers: Chris Willocx – Ingrid

Wezemael

Lector: Constance Gielen

Zondag 16 december

Derde Adventszondag

10.30 u. Viering

Voorganger: Lieve Neukermans

Lector: Chris Hostens

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Don Bosco Kessel-Lo

De Raad van beheer is de gebouwen

eens kritisch gaan bekijken. Er zijn

nog wel herstellingskosten aan. Er

moet ook nog over de prijs gepraat

worden. Er is ook een expert op af-

gestuurd.

De Raad van Beheer en de Gemeen-

schapsraad hebben zich de vraag ge-

steld: Mogen we dit kopen? Is dit

verantwoord omwille van de finan-

Molenhuis 1979

ciële inspanning en de inspanning

om te beheren? We meenden deze

vraag alleen niet te kunnen oplos-

sen.

Daarom de heel concrete vraag aan

jou en je vrienden:

Zou je hier financieel kunnen of

willen achterstaan? B.v.

- Je kan je geld laten gebruiken tegen

een intrest aan mensen en mense-

lijke deugd i.p.v. een financiële be-

legging die je kapitaal moet vergro-

ten of in stand houden!

- Dit kan misschien vanaf 10.000 tot

100.000 fr. of meer, je kan nooit we-

ten?

- Voor een bepaalde tijd of onbepaal-

de tijd?

- Renteloos? Kleine rente? Enz...

Dit is maar een aftasten van wat

kan. Nog geen concrete afspraak.

Als we, ten laatste met Nieuwjaar,

te weten kunnen komen: er staan

zoveel mensen met zoveel kapitaal

achter of niet achter, kopen we of

kopen we niet.

Of je en hoe je wil meedoen kan je

wel even doorseinen aan

- Kamiel, Rerum Novarumlaan 16.

Tel. 25 11 36.

- Stella, Pr. Poulletlaan 23. Tel. 2547

01

- Modest, Marcel, Centrum. Tel. 25

32 50.

- Jos (Monnens), Koetsweg 54. Tel.

25 35 28.

Parochieblad 15 december 1977

UIT ONS GRIJZE VERLEDEN

Molenhuis Bérismenil

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 6 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 7 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 11 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 13 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 14 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

VEEL DINGEN ZIJN MOEILIJK

VOOR ZE GEMAKKELIJK WOR-

DEN bzn

Sint-Franciscus

Woensdag 5 december

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 6 december

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 7 december

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

AV: Koor Dissonant

Zondag 9 december

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 11 december

VM: SAMANA Kern

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 12 december

VM: Poetsen

20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda
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Inleiding:

Een vorig weekend waren we met

een aantal mensen van Kontrarie en

onze parochie op de slotmanifesta-

tie van de Vredeswakes in Lange-

mark- Poelkapelle, het dorp dat in

november 2018 een woestenij was,

na vier lange jaren van ongenadig

oorlogsgeweld. 100 jaar later is het

een oefenterrein van vrede gewor-

den, van 4 jaar waarin 12 vredes-

wakes duizenden mensen in bewe-

gingbrachten‘omvrede’.

Ieder van ons kan vredeskracht

worden en dat is meteen ook onze

uitdaging van vandaag: de vredes-

kracht in ons allen wakker maken.

Voor deze viering hebben we in-

spiratie gevonden in de teksten van

de vredeswake in Langemark Poel-

kapelle.

‘For love! Gedicht van Dorothy Ol-

ger

Met het gedicht ‘For love’ open-

de Dorothy Oger de Nacht van vre-

de op zaterdag 3 november en het

sluitstuk en hoogtepunt van ’24

uur wakker voor vrede’, de laatste

vredeswake op zondag 4 november

indeSintPauluskerk.

‘ForLove!’

Ik kies voor liefde, zelfs met een be-

droefde ziel,zelfs met een bedrukt

hart.

Ik kies voor liefde, omdat de wereld

gewond is,niet enkel mijn klein

stukje land,waar het meestal veilig

is,waar ik me meestal goed voel,-

maar onze wereld, overal, elke dag.

Ik kies voor liefde,

omdat we meer licht nodig hebben,-

niet méér doden, niet méér macht,-

nietméérbommen.

Ik kies voor liefde, opdat onze kinderen

veilig zouden zijn,onze vrienden

beschermd,onzegrenzenopen.

Ik kies voor liefde, zelfs met een be-

droefde ziel,zelfs met een bewaard

hart.

Dorothy Oger verloor een vriend

bij de aanslagen van 22 maart 2016.

In de chaos van emoties van die dag

11 novemberviering Don Bosco Wekker stelt ze zich de vraag: ‘Hoe kan ik,

met wie ik ben en wat ik kan, een

positieve bijdrage leveren aan deze

wereld? Waar is de wijsheid in wat

er nu gebeurt?’ De volgende och-

tend schrijft ze een gedicht: ‘ For

love’- ‘Ik kies voor liefde’. Dorothy

gelooft dat liefde het beste antwoord

is op geweld. Het gedicht bestaat nu

in 69 talen en wordt door heel de

wereld gelezen en gedeeld op socia-

lemedia.

GetuigenissenvanLangemark:

Willy: “Mee op de vredeswakes in

Langemark”

5 jaar geleden, november 2013,

groeit er een prachtig initiatief in

Langemark, indeWesthoek.

Men wil 4 jaar lang, van 2014

tot 2018, spreken, getuigen, oproe-

pen, zingen voor vrede en gerech-

tigheid. Strijd- en solidariteitsko-

ren worden aangesproken over heel

Vlaanderen om te vragen of ze deze

“vredeswakes” mee willen opluiste-

ren.

Met een delegatie van Kontrarie rij-

denwenaar Langemark.Weworden

geraakt tijdens de prelude op de vre-

deswakes: een krachtige boodschap,

een intense getuigenis, een mooi

koor. We voelen ons aangesproken

en we laten weten aan de organisa-

torendatwegraagmeedoen.

In maart 2015 vertrekken we met

een volle bus naar Langemark. We

houden halt op het Duitse kerkhof

voor een kort maar intens moment

van verbondenheid, met tekst en

muziek.

Het centrale thema van die wake

was “armoede, daar nemen we geen

vrede mee”. We zingen “I am he-

re, because I am here”. Natuurlijk

ben ik er, waren we er, moeten we

er zijn om onze stem te laten horen,

daarom ! We aanvaarden niet lan-

ger dat onze samenleving geen dui-

delijke keuze maakt voor de armen,

voor herverdeling, voor gelijkheid.

Ons lied “Erein eta joan” : de men-

sen en de aarde hebben toekomst als

we delen, klinkt krachtig en mooi

in de kerk. De voorbereiding en de

verbondenheid met de mensen van

Langemark is zo mooi. Het laat ons

niet los.

In november 2016 zijn we er terug

bij. De vluchtelingencrisis is dage-

lijks nieuws. Heel de wake is opge-

bouwd rond dit thema. De vluch-

teling , de vreemdeling, vriend of

vijand ? We brachten de “verkla-

ring van Langemark” en een kalen-

der mee naar deze viering. Het kip-

pevellied van Herman van Veen : Ie-

dereen blijft hopen, dat hij nog een

toekomst heeft, op een beter land –

zingen we als slotlied van de wake

in Langemark. Een beklijvende er-

varing, zoveel warme, hoopvolle

getuigenissen en een duidelijk en-

gagement in de verklaring van Lan-

gemark.

Vandaag is het 100 jaar geleden. Vo-

rig weekend mochten we er met

Kontrarie een 3e keer bij zijn in

Langemark. We zongen tijdens de

nacht voor vrede , terug op het

Duitse Kerkhof, bij een warm vre-

desvuur, voor verzoening in deze

wereld. Monik en Guido vertellen

julliehunervaring.

Monik:24uurwakkervoorvrede

Wat heeft 24 uur wakker voor vre-

de voor mij betekend, hoe heb ik dat

beleefd? Bij het binnenrijden van

Poelkapelle was er voor de gasten

een héél grote parking voorzien op

de site van de Melkerij. Bij het naar

den Tap gaan: een sportzaal waar

men kon drinken en eten, kwamen

we langs versierde straten met vre-

desvlaggen aan de huizen van bo-

ven tot aan de grond in alle kleu-

ren van de regenboog. Op de grond

stonden overal blikken met gaten

om het licht door te laten. Aange-

komen in den Tap, werden we ont-

haald door een prachtig versierde

sporthal met aan de zoldering 3 gro-

te spinnenwebben. Een spin her-

stelt telkens opnieuw haar web. Is

dat al een voorbode voor ons, om

nooit op te geven ondanks het soms

moeilijk gaat? En dan de prachtige

bloemstukken, zoals ik er nu voor

vandaag ook eentje heb gemaakt.

Wij werden ondergedompeld in ge-

sprekken, muziek, zang, verhalen

van verdriet en hoop en liefde. De

verbondenheid was groot en warm.

Als ik al die verhalen hoorde dacht

ik: konden wij er maar iets aan doen

omdiewereldvredetebereiken.

En toch kunnen wij in onze klei-

ne omgeving al heel wat doen .

Misschien liggen we overhoop met

onze buren, met iemand van je fa-

milie, zoek contact, praat, probeer

oplossingen te zoeken. Zijn dat bij

ons de kleine oorlogen? De warm-

te en de samenhorigheid van deze

wake heeft me nogmaals stil doen

staan bij deze gedachte: “ Er brandt

altijd een lichtje aan het einde van

detunnel.

Guido:Hoeverisdenacht?

Het is halfvijf. De monniken heb-

ben hun veilige abdij verlaten, om

met ons te bidden en wakker te zijn

voor vrede, om de zorgen en de pijn

van mensen dichtbij en veraf ter

harte te nemen.Een donkere nacht.

Vrieskou. Korven van hout strooi-

en gensters licht en warmte.Onder

halfopen tenten staan mensen dicht

bijeen. We proberen de melodieën

van de voorzanger en de monni-

ken te volgen en de psalmen en de

teksten juist te zingen.De monni-

ken spreken ook hun droom uit in

een wereld waarin niemand achter

blijft, niemand te klein of te min is,

in een wereld waarin het recht van

iedere mens gerespecteerd wordt ,

in een wereld waarin het goed is om

te leven en te wonen, voor iedereen

waarGodalles is inallen.

Het is nog kouder geworden. Hoe-

ver isdenacht?

Arm in arm lopen Christine en

ik langzaam over het stille Duitse

kerkhof. 44.061 mensen liggen hier.

Chris: ‘Thesoundofpeace ‘‘

Een hoogtepunt van het weekend

was voor mij het concert ‘The

sound of peace’ op zaterdagavond

met zangers en muzikanten uit alle

windstreken. Terwijl 100 jaar gele-

den de verschillende nationalitei-

ten lijnrecht gewapend tegenover

elkaar stonden, stonden de beiden

groepen Refugees for refugees en

Voxtra voor de eerste keer samen op

hetpodium.

Tegen middernacht wandelden we

naar deDuitse begraafplaatswaar de

nachtwake plaatsvond. Na het eerste

deel ervan brachten we een bezoek

aan het kerkhof zelf en ontmoetten

we enkele mensen uit de buurt, die

ons vertelden hoe hun grootouders

de oorlog meemaakten, de gevolgen

van de gifgassen voor de bevolking

en de soldaten, de hevige gevechten

en de vele jonge slachtoffers die er

inbeidelegersvielen.

Verder was ik getroffen door de ge-

tuigenissen van de Israëlitische en

Palestijnse vrouwen over de Parent

Circles. Dit zijn families die iemand

van hun dichte familie verloren

hebben in de oorlog en conflicten

en ondanks dat elkaar leren kennen

en samenkomen om zo te werken

aan verzoening en vrede in hun

verdeelde land.

De getuigenis van een Duitse Prof

leerde me iets over de Langemark

mythe, die als propaganda gebruikt

werd door Hitler in de Tweede We-

reldoorlog. Zelf had ik daar nog

nooit van gehoord, maar het viel me

wel op bij het bezoek aan deDossein

kazernevorigedonderdag.

Dit was maar een kleine impressie,

ik zou nog veel meer kunnen ver-

tellen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die wil dat ik ge-

lukkig benen die ik Vader noemen

mag.

Ik geloof in Jezus Christus, die een

goed hart had voor de mensen,-

die mij een weg getoond heeftwaar-

langs ik kan bereikenwat diep in

mijnverlangenligtalsmens.

En in de heilige Geest geloof ik, die

mijn leven leidt omin de geest van

Jezusnuteleven.

Ik geloof dat ik een taak heb, hier en

nu,ominJezus’naam

geluktebrengenrondommij.

Ik geloof in ieder mens die vrede

brengt en liefde, die opkomt voor

het recht van ieder mens,die niet

zichzelf zoekt,het aangedane leed

vergeten kanen dienstbaar in het le-

venstaat.

Ik geloof in al die mensen die

de hoop nog niet hebben opgege-

ven,en ik hoop dat ze met velen

zijn,dieditmetmijgeloven.

Vrede voor jou, hierheen gekomen

zoekend met ons om mens te zijnLe-

ve jouw geest van zoveel liefde,laat

die in ons de vrije loop.Moge jouw

strijd voor vrede en rechteen deel

zijn van de wegvoor vrede aange-

legd.

Chris Willockx – Majo Werrebrouck - Uit

de viering van 11 november in het Don Bo-

scocentrum

gedachtenisviering op 1 november 2018 in

het Don Bosco centrm

“Wakker voor vrede” (Deel 2)

Sinds 1966 is onze parochiegemeenschap

verbroederd/verzusterd met de bewoners

van Campo Rico, een krottenwijk in Ca-

racas, de hoofdstad van Venezuela.

Padre Eugenio

In navolging van onze eerste pas-

toor Eugeen Vanhoorenbeke geven

we de kansarme jongeren van Cam-

po Rico jaarlijks een studiebeurs die

hen moet toelaten een betere toe-

komst voor zichzelf en hun ge-

meenschapop tebouwen.Tot ophe-

den slaagden vele jongeren in hun

opzet, slechts weinigen faalden. In

de ruim 50 jaar dat we bestaan, heb-

ben we meer dan 1000 studiebeur-

zenkunnenuitreiken.

Om de toekomst van het project

van de studiebeurzen te verzekeren

doen we een beroep op uw mede-

werking. Indien U zin heeft om uw

steentje bij te dragen tot onze wer-

king, kan U het ons mailen of laten

wetenviaonderstaandstrookje.

Bij voorbaat bedankt. Met vriende-

lijkegroeten.

Inschrijvingsstrookje medewer-

kingCaracashulpfonds

Ik

............................................................

(naamenvoornaam),

wonende te

.............................................

(straatenhuisnummer),

telefoon: ................................... mail-

adres: .....................................

o wens via een persoonlijk gesprek

meer informatie te bekomen over de

werking van het Caracashulpfonds

o wil mijn medewerking verlenen

aan de werking van het Caracas-

hulpfonds

Eddy Deroost – Voorzitter van het

Fonds

Verenigingstraat 41, Kessel-Lo. Tel.

01625 35 23.- e-mail eddyderoost@s-

kynet.be Rekeningnummer van het

Caracashulpfonds: BE06 4310 2248

0122

Medewerking Caracashulpfonds



Onzehoofddoelstelling

We willen een kwaliteitsvolle , vre-

devolle en respectvolle manier van

leven binnen de gemeenschappen

vormen en dit alles in evenwicht

metdenatuur.

Wiezijnwij?

Een groep gedreven mensen die de

kaart trekken van de natuur, we wil-

len de gemeenschap de nodige tools

aanreiken waarmee ze hun levens-

kwaliteit kunnen verbeteren. Het is

belangrijk wereldwijd actie te on-

dernemen om de verkwisting en

vernieling tegen te gaan van de na-

tuurlijke bronnen waar wij afhan-

kelijkvanzijnalsmens.

CasaGúchipas

Het cultureel en ecologisch huis is

een ruimte waar pedagogische, cul-

turele en artistieke vorming elkaar

versterken met het toepassen van al-

ternatieveonderwijstechnieken.

Zo bieden we verschillende dien-

sten aan zoals gratis internet, boe-

ken uit onze bibliotheek. In 4 jaar

tijd werden meer dan 200 personen

gevormd in Engels, boekhouden,

lezen en schrijven en praktische

cursussen. Daarvoor hebben we

samenwerkingsverbanden met de

plaatselijke universiteit, het SENA

(zowat het Colombiaanse Syntra)

en vrijwilligers uit binnen en bui-

tenland.

Dit jaar hebben de kinderen en jon-

geren zich kunnen vormen in cir-

cus, dans en theater met project

Carrangan Circus en in verschillen-

de muziekgenres met het project

Gúchipas Respira Cultura.

Beide projecten versterken het so-

ciale netwerk, het vredesproces en

de zorg voor hun eigen territorium

alsboerengemeenschap.

Projecten adviseren en promoten

Boerenmarkten (Korte keten)

De plaatselijke boerenorganisaties

bijstaan in het promoten van hun

producten in Pasca en de omliggen-

destedenengemeenten.

Landelijk toerisme

Een project in opstartfase waarbij

de boerengemeenschap een alterna-

tief inkomen kan putten uit rond-

leidingen op hun boerderij of het

begeleiden van langere wandelin-

gen.

Ten strijde tegen fracking

Sinds vele jaren vormt de petro-

leumontginning en andere mijn-

bouw een directe bedreiging voor

het volk en de biodiversiteit van Co-

lombia.

Bomen voor het leven – Ecologisch

project

Wil bomen planten in het nevelbos

van de regio Sumapaz in de Colom-

biaanse Andes. Dit om beschadig-

de gebieden te herstellen om zo de

bronnen en rivieren te beschermen

en daarmee de leefomgeving van de

mensteverbeteren.

Ons doel is 10.000 inheemse bomen

te planten, te verzorgen en te be-

schermen in het centrum van het

land waar miljoenen Colombianen

wonen. Zo kunnen we een steen-

tje bijdragen aan de strijd tegen de

klimaatsverandering en zodoende

zuurstof- en waterreserves opbou-

wenvoordetoekomst.

Even belangrijk voor ons is ook de

fauna en flora te helpen door gro-

tere en stabielere natuurgebieden te

creëren.

Help ons dit doel te bereiken en

steunons.

CONTACT

Fundatión Gústa Gúchipas

O.N.G.

In Colombia: (0057) 321 266 58 93

In België:

Foundation.gustaguchipas@

hotmail.com

www.gustaguchipas.org

STEUNONS

En geniet van belastingsvoor-

deel dmv overschrijving naar

Solidariteit om leven vzw

Stijn Streuvelsstraat 7 – 3920

Lommel

BE11 7350 1646 3948 - (KRED-

BEBB)

Mededeling: Gusta Guchipas

Elk nieuw boompje, een meerwaarde voor

de toekomst

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

-Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 11 december 2018 – Prof.

Karin Haustermans (Faculteit Ge-

neeskunde) ParTICLe Protonthera-

pie:Watenhoe?

Dinsdag 18 december 2018 – Dhr.

Pieter Knapen (Secretaris-generaal

en Ombudsman Raad voor de Jour-

nalistiek) Persvrijheid en journa-

listieke beroepsethiek. Basisprinci-

pes getoetst aan de redactionele

praktijk

Info: Secretariaat UDLL, Naamse-

straat 22 - 3000 Leuven Tel. 016 32 40

01udll@alum.kuleuven.be

http://alum.kuleuven.be/udll

4 FEDERATIE FRANDO

Vluchtelingen Bij Ons Thuis

Je huissleutel geven aan een vluch-

teling die de komende weken en

maanden bij je thuis te gast zal zijn,

dat iseenmooigebaar.

We leven samen met onze gasten

onder één dak, en we delen de keu-

ken, de salon, de badkamer. Als we

kunnen, eten we samen, soms friet-

jes, soms een Afrikaans stoofpotje.

We delen mekaars verdriet en me-

kaars successen. We respecteren de

Ramadan van de ene, en vieren het

kerstfeestvandeandere.

We maken onze gasten wegwijs op

het administratieve kronkelpad, we

helpen hen bij hun opleiding en

hun zoektocht naar werk. En als de

tijd gekomen is, vinden we samen

eennieuwewoning.

Het verblijf Bij Ons Thuis is maar

tijdelijk. Maar ook daarna kunnen

onze vrienden op ons blijven reke-

nen.

Voor dit project doen we nu beroep

opjou:

Kookboek over vluchtelingen

Over de lange weg die onze vrien-

den hebben moeten afleggen om

hun heerlijke gerechten tot bij ons

tebrengen

Ons kookboek bevat 21 hoofdstuk-

ken, een 70-tal recepten en zo'n 165

bladzijden. Elk hoofdstuk gaat over

een ander land en een andere vluch-

teling die dat land ontvlucht is. De

vluchtelingen vertellen ons hun

verhaal en geven ons enkele heer-

lijke recepten waarmee we hun cul-

tuur dadelijk in huis kunnen ne-

men.

Met de opbrengst van dit kookboek

willen we de werking van onze

vluchtelingenhuizen financieren.

Ons Boek Samen Aan Tafel kost €

24,95.

Je kan het kopen door dat bedrag

over te schrijven op rekening nr

BE20 0689 1021 2156 op naam van

vzw Bij Ons Thuis met vermel-

dingvanjenaam...

en ons je bestelling door te mai-

len op h.dries@telenet.be (bellen op

0476 80 94 96) of VZWBijOnsT-

huis@gmail.com.

We spreken de praktische levering

dan verder af via mail of telefonisch.

Waar kan je ons nog mee hel-

pen?

Opvang bij jou thuis

Wil je mee met ons je deur open-

zetten voor mensen die geen ande-

reuitweghebben?

Vrijwilligerswerk

Heb je tijd en handen vrij om eens

rond te rijden, om enkele klusjes

op te knappen, om mee te gaan op

een uitstap, om te babysitten, of om

gewoon eens Nederlands te komen

pratenmetonzegasten?

Materiële hulp

Mogen we je op onze mailing-lijst

zetten die we aanschrijven als we

bepaalde spulletjes nodig hebben

(kleren, meubeltjes, een fiets, huis-

gerief...)?

Financieel

Wil je ons financieel steunen met

een éénmalige of periodieke geldbij-

drage, of dacht je een actie te onder-

nemen ten voordele van ons pro-

ject?

Frisse ideeën

Heb je leuke ideeën of wil je mee-

denken hoe we onze gasten nog be-

terkunnenhelpen?

Is de opvang in België dan niet

voldoende?

Neen, vluchtelingen komen al te

vaakopstraatterecht.

Een Syrisch vluchteling die na zijn

erkenning het asielcentrum moet

verlaten maar geen betaalbare wo-

ningkanvinden.

Een afgewezen Palestijnse asielzoe-

ker die als staatloze in België blijft

ronddolen zonder steun of opvang.

Een economische migrant uit Sier-

ra Leone die na zijn afwijzing ons

grondgebied moet verlaten, maar

waarheen?

Een afgewezen asielzoeker uit Irak

die een nieuwe asielaanvraag wenst

in te dienen maar na zijn eerste af-

wijzing geen opvang meer krijgt.

Een mama uit Kameroen die voor

de gezinshereniging met haar Bel-

gisch kindje een adres in België no-

dig heeft, maar niemand vindt die

haardatwilgeven.

Voor al die mensen maakt de op-

vang bij een gastgezin een hemels-

breedverschil.

Opvang voor vluchtelingen

Aarschot en omstreken

Franseliniestraat 34, 3201 Langdorp

-0474/977402

Email: VZWBijOnsThuis@gmail.-

com

Facebook: https://www.facebook.-

com/vzwbot/

BE20068910212156

Meer Info bij Heidi Dries

h.dries@telenet.be

Hebt u al eens bedacht hoe anders

Kerstmis wel kan zijn ? Voor men-

sen in armoede bijvoorbeeld ? Nie-

mand droomt ervan om werkloos of

armteworden!

Het thema van Welzijnszorg, te-

vens het thema van De Andere

Kerstmarkt, is dan ook: “1 op 5 loopt

school in de buitenbaan”. We staan

hier niet altijd bij stil en nochtans

is de kerstperiode een uitgelezen

momentomdatnetweltedoen.

Welzijnszorg, Wereldsolidariteit

en Beweging.net Leuven willen er

wat alvast de aandacht op vestigen

en organiseren reeds voor de 24ste

keer, met een hoop vrijwilligers,

De Andere Kerstmarkt, en wil-

len er opnieuw een succes van ma-

ken.

Dit initiatief wil een alternatief bie-

den voor de commercialisering van

Kerstmis. U vindt er geschenken-

stands van allerlei organisaties en

vzw’s, actie ‘Soep op de Stoep’, en

een gezellige cafetaria. Opbrengst

van actie ‘Soep op de Stoep’ en de ca-

fetaria gaat naar projecten van Wel-

zijnszorgenWereldsolidariteit.

De Andere Kerstmarkt gaat door op

zaterdag 15 december van 12 tot 20 u

en op zondag 16 december 2018 van

12 tot 19 u in de school Sancta Mari-

a, Tiensestraat (naast hoofdingang

stadspark) teLeuven.

Voor meer informatie kan u terecht

bij:

Sylvie Vander Hoydonck, edu-

catief medewerkster Welzijns-

zorg Vlaams-Brabant/Mechelen,

015.298471

Roland Verbeek, voorzitter Bewe-

ging.netLeuven,0497.518996

De Andere Kerstmarkt in Leuven
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