
Handen

Reikend naar een leven dat niet

meeris,

Snakkendomweertekunnen

koesteren,strelen, liefhebben.

Zoverweg.

Zoonbereikbaar.

Eendroomwereld,

eenwereldvoldromen.

Ooitzoechtentastbaar

nunogslechts

flardenvangedachten.

Vervlogentijden.

Opgeslorpt

door de mond van het universum.

Zoeteherinnering,

oplaaiendverlangen

naarwatnooitmeerzalzijn.

MiekeMaertens

Een leven dat

niet meer is

De Wereld Vluchtelingen Dag

is een speciale herdenkingsdag die

jaarlijks gevierd wordt op 20 juni.

Noemmijgeenvreemdeling:

mijnwoordenklinkenvreemd,

maar mijn gevoelens zijn dezelfde

alsdievanjou.

Noemmijgeenvreemdeling

ikwilmensendichtbijme,

omdathetzokoudisenkil

diepinmijnhart.

Noemmijgeenvreemdeling:

de grond waarop wij lopen is dezelf-

de,

maarniethet ‘beloofdeland’

dat ikhadverwacht.

Noemmijgeenvreemdeling:

grenzenzijnmensenwerk,

scheidingsmuren bouwen wij zelf

enisolerenookjou.

Noemmijgeenvreemdeling:

ikzoekzoals jijvredeenrecht

innaamvanGod,

zoisermaaréén….

uitdeFilipijnen
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Besteparochianen.

Ja, vanaf zondag 14 juni vieren

we terug in onze vertrouwde

omgeving.

De Franciscuskerk zal open zijn

vanaf9.30u.

Natuurlijk zullen de veiligheids-

maatregelengevolgdworden.

Verschillende mensen hebben aan-

geboden om als veiligheidsmede-

werker (of moet ik binnen de kerk

“suisse” zeggen) mee te werken en

jullie te begeleiden zodat alles veilig

verloopt.

Hier kan je alvast een foldertje vin-

den dat ook ter plaatse beschikbaar

zalzijn.

Hierop staan al de eerste aandachts-

punten. Bekijk het gerust al even

vooraf.

Het weer ziet er alvast fantastisch

uit.

Die dag zal het nieuwe Paaslicht

aangestokenworden.

En dus hopen we dat jullie terug

meevieren.

Vriendelijkegroeten

LievenDries,Pastoraalwerker

Sint-Franciscusparochie

Heverlee -Leuven-Kessel-Lo

KALENDERBLAADJE

Ikgadestilte in

ennergenshoorikmeer

dandaarwaaralleszwijgt,

iktotmijzelf inkeer.

Ikgadestilte in

totdieptenwaarikhoor

dezachtefluistering

dienooitnogisverwoord.

Ikgadestilte in

enjijgaatmetmemee.

Jouwhandismijnkompas

Onthultmijtreevoortree.

SytzedeVries

WIJ VIEREN WEER…
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&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



Toen God Adam geschapen had,
vroeg Hij:
- Adam, hoe wil je dat jouw land er-
uitziet?
- Ik zou een paar bergen willen.
En God schiep voor hem een prach-
tig berglandschap.
- Ik zou ook wat landbouwgrond
willen.
En God schiep voor hem mooie
prachtige velden.
- En enkele koeien.
En toen schiep God voor hem de
beste melkkoeien ter wereld.

Dan vroeg Adam:
- God, is er ook iets wat ik voor Jou
kan doen?
- Zeker Adam. Ik ben moe van al dat

scheppen.
Ik zou graag een glas melk hebben
van een van jouw koeien.
- Daar zorg ik voor.
En Adam ging een koe melken.
Wat later kwam hij terug en bood
God een glas melk aan.
- Alsjeblief, dat is dan 1 euro.
Chantal Leterme

uit ‘99 verhalen met een knipoog’

Dankbaarheid?

Al wat leeft verslijt als een kleed

en reeds heel jong

weet de mens dat hij moet sterven.

Zo gaat het met mensen

van vlees en bloed...

Maar niemand had dit zo snel ver-
wacht!
Nog geen 66...
Zo plots...
Zo onverwacht...
Zo bruusk...Maar het is helaas zo!
Niets kan dit nog veranderen!
In uiterst vreemde omstandigheden
moeten wij hier vandaag afscheid
nemen van François.
Wat blijft zijn de vele herinnerin-
gen.
Herinneringen aan wie François
was, voor zijn vrouw, voor zijn
kinderen en kleinkinderen, voor
zijn familie en vrienden, voor
de zieken en ouderen van Sama-
na Sint-Antonius en Park Hever-
lee, voor de vele revaliderenden in
Ter Duinen, voor Ziekenzorg CM,
voor ‘De Pit’, voor onze parochie-
gemeenschap, voor zovelen.

In 1987 leerden wij hier in de pa-
rochie het gezin Buekenhout ken-
nen.
De leden van de toenmalige paro-
chieploeg kregen van pastoor Paul
de opdracht om een aantal gezin-
nen te bezoeken en te luisteren
naar hun noden, bezorgdheden en

vooral hun verlangens ten opzich-
te van de parochie.
Pastoor Paul zelf bezocht François
en Linda.
En dat was het begin van een heel
verhaal.
François was toen al heel actief in
de buurtwerking ‘De Pit’ en gekend
in de Pleinstraat voor zijn behulp-
zaamheid.
Zo kwam het dat hij werd aange-
sproken door een buurtbewoonster
toen de werking van ziekenzorg
hier zo goed als uitgedoofd was, om
daar iets aan te doen.
Hij werd er zelfs licht toe gedwon-
gen!
Maar François ging ervoor.
Wat niemand nog verwachtte
gebeurde: ziekenzorg herleefde,
groeide en bloeide. Toen jaren later
het bestuur van Club Onder Ons te
oud geworden was sloot deze wer-
king bij ziekenzorg aan. En later
ook de werking van Ziekenzorg van
Park Heverlee die op dat moment
ook helemaal uitgeblust was.
En toen mensen van onze paro-
chiegemeenschap verhuisden naar
het Woonzorgcentrum Molenhof
en François deze mensen daar be-
zocht, sloten er steeds meer men-
sen bij onze werking aan. Half Mo-
lenhof leek wel aangesloten. Want
François maakte geen onderscheid.
Voor hem was iedereen welkom.
‘Mensen uit hun isolement halen,

daarvoor doen we het.’, zei hij al-
tijd. ‘Ge ziet toch hoe gelukkig de
mensen zijn als ze weer eens naar
een feestje of een activiteit kun-
nen komen of bezoek ontvangen.
Ze verdienen dat.’

Toen hij noodgedwongen moest
stoppen met werken, werd hij ook
nog hulpverlener in Ter Duinen.
Iets wat hij ontzettend graag deed.
Zijn groot respect en eerbied voor
zijn moeder lag zeker aan de basis
van zijn inzet voor zieken en oude-
ren.

François was vooral een man van
zijn woord.
Je kon altijd op hem rekenen.
Trouw en plichtsbewust deed hij
zijn werk als drukker, altijd be-
schikbaar.
Was er extra veel werk, dan klopte
François extra uren.
Zijn baas kon altijd op hem reke-
nen.
Duizenden berichten en folders
heeft hij voor de parochie rondge-
dragen.
Hij was één van onze SAMS, Sint-
Antonius-mannen.
Hij werkte mee aan de vernieuwing
van onze kleine zaal en de keuken
en was actief bij parochiefeesten,
hielp mee aan de bar op zondag en
was koorlid.
Vooral zijn werk voor Samana was

grenzeloos.
Ziekenbezoek, secretariaatswerk,
organisatie van het vervoer voor de
zieken, de zaal klaarzetten voor de
feesten, quizzen en bingo’s organi-
seren en zoveel meer.

Ook bij CM in de Platte-Lostraat
was François actief. En dat niet al-
leen als gewestvoorzitter en mede-
werker bij de jaarlijkse gewestuit-
stappen. Ook daar was hij altijd aan-
spreekbaar om mee te helpen. Hij
was er vaak van ’s morgens tot ’s
avond bezig met het klaarzetten en
opruimen van de zaal.

Bij een bejaarde ’s morgens de rol-
luik ophalen en ’s avonds weer
neerlaten,
op zondagmorgen pistolets rond-
dragen bij een 10-tal mensen,
wandelen met de hond van een
buurvrouw,
met zieken naar de markt gaan...
François deed het allemaal.

‘Al wat je gedaan heb voor de ge-
ringste van mijn broeders, heb je
voor Mij gedaan. Treed toe tot het
eeuwige geluk.’, hoorden we in de
Evangelielezing.

Het is de hoop en het vertrouwen
van elke christen.
Na een leven vol inzet voor anderen
mogen delen in de eeuwige vreug-
de.

Wij wensen het je toe, François.
Het ga je goed!
Je hebt het meer dan verdiend!

François Buekenhout

Getuigenis vanuit de Sint-Antonius parochiegemeenschap

Er loopt een rode draad door het le-
ven
soms zichtbaar, soms verborgen
in nevel en duisternis
soms dichtbij,
soms heel ver geborgen
in een wildernis.

Er zijn bakens in het leven
die lichten in de duisternis
zij verlichten de wegen
als Gods getuigenis.

Er loopt een zoeken door het leven
naar liefde en genegenheid
aan weinigen worden ze gegeven
alle zoeken ten spijt.

Er is een kruis in het leven

het is dat van de Heer dat we mogen
helpen dragen
het geeft zin aan ons leven
en antwoord op onze vragen
Hij heeft het gedragen
omwille van ons allen
daarom zullen onze bijdragen
God zijn welgevallen.
Edmond Willems

Levensloop
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Een koning reed te paard door zijn

land. Toen zag hij een boom, met

eenpijlmiddenineenroos.

Hoe verder hij reed, hoe meer pij-

len hij zag midden in een roos. Hij

was hier zo door verbaasd dat hij de

jager wilde ontmoeten, die zo goed

zijnpijlenboogbeheerste.

Na een tijd ontmoette hij een jonge

man, die de pijlen had geschoten.

De koning zei: ‘Ik heb wel honderd

pijlen geteld telkens midden in de

roos.

Nu wil ik wel eens weten hoe het

komt dat jij zo goed je pijl en boog

kunt gebruiken, dat je altijd mid-

deninderoosschiet.’

De jonge man antwoordde: ‘Dat is

gemakkelijk. Ik schiet eerst een pijl

af en nadien teken ik er een roos

rond.’

ChantalLeterme
uit: ‘Eenparelvoor elkedag’

Raak

3FEDERATIE FRANDO

Goeiemorgen! Vandaag vieren we

Moederdag.

♦We willen alle moederlijke mensen

vandaagindebloemenzetten!

♦En vandaag eren we ook Moeder

Aarde, laPachamama.

De natuur is tegelijk mooi en mee-

dogenloosmaar

wij als mensen moeten ons drin-

gendanders lerenverhouden

totonszelf, totdemedemens,

totdedierenentotdenatuur.

Eenkindwordtgeboren

We willen eerst even stilstaan bij de

gevoelens van ouders die een kind

krijgen. Wat doet dat met je? Tel-

kens als een kind wordt geboren

worden ook een vader en een moe-

der geboren, met alle liefde en zorg

diedaarbijhoort.

Klaas Delrue van de Nederlands-

talig zingende groep Yevgueni

schreef dit lied over 6 jaar wachten

opeenkind.

Adem-Yevgueni

Niet zomaar een meisje, niet zo-

maareendag

toen je mij kwam halen uit het dal

waariniklag.

Ik zal je leren lopen nu ik terug kan

staan.

Sluit alle wegen af naar waar ik

nooitmeerterugwilgaan.

En adem, adem, adem voor het eer-

st.

En jaren, jaren, adem ik ook weer.

Kan ik voor jou worden wat jij voor

mijbent?

Ga en toon me alle wegen die ik nog

nietken.

Enadem,adem,ademinenuit.

Adem, adem, ik zet een stap vooruit.

Niet zomaar een meisje, niet zo-

maareendag,

de dag dat jij de wereld en ik terug

hetzonlichtzag.

Eerste lezing

In Semitische talen worden gevoe-

lens in verband gebracht met welbe-

paaldelichaamsdelen.

Barmhartigheid of liefde wordt in

het Hebreeuws onder meer uitge-

drukt door de werkwoordstam “ra-

cham”. Dit woord is etymologisch

verwant met “rechem” dat baar-

moederbetekent.

Die verwantschap geeft aan welk

soort “liefde” bedoeld wordt met

“racham”: een moederlijke liefde

die vertrekt vanuit de onderbuik.

Zo bekeken is barmhartigheid een

vorm van onverdiende liefde die

niet afhankelijk is van de respons

van degene aan wie zij wordt be-

toond. Zij valt te vergelijken met

de liefde van ouders voor hun

kinderen, die voorafgaat aan elke

vorm van wederkerigheid - een

kind hoort de liefde van zijn ou-

ders niet te verdienen, maar ont-

vangtdiealsgeschenk.

(Hans Debel in “De baarmoederlijke lief-
de van God en mensen.”in Ezra nr. 31,
Jg.47, 2016)

Psalm139Psalm139b.m4a

Jahweh,Jijhebtmijgeweven

indeschootvanmijnmoeder,

wonderlijkhebjemijgevormd

inhetdiepstegeheim

indeschootvandeaarde.

Dank je voor het grote wonder dat

ikben,

voor het wonder van jouw werken.

Hoe dicht ben ik met jou verweven!

Jij kent mijn ziel en mijn gebeente.

In mij was niets voor jouw ogen

verborgen

toen ik werd gevormd in het diepste

geheim,

prachtig gevlochten in de schoot

vandeaarde.

Muziek: Gregoriaans lied voor Be-

lokenPasen:

Quasimodo Easter Octave Introit Mass
Vertaling:

Zoals pasgeboren baby's, alleluia,

verlangen naar pure spirituele

melk,alleluia.

Verheug u met God, onze Helper;

zing hardop voor de God van Jacob.

Project Neumz: Benediktinessen in de Ab-
dijNotreDamedeFidélitéProvence

Woordje

We stonden even stil bij het omge-

keerde gevoel om als ouder “gebo-

ren “ te worden door de komst van

een kind in het liedje “Adem”. Je

wordt door een kind op een nieu-

we weg gezet is onmiskenbaar de

boodschap van het lied. De liefde die

van je gevraagd wordt, komt recht-

streeksuit jeonderbuik.

In psalm 139 lezen we een verBEEL-

Ding van de baarmoederlijke lief-

de (H.Debel) van God. De intimiteit

en lichamelijkheid van de beelden

zijn treffend. Gods barmhartigheid

mag dan een voorbeeld zijn voor

mensen maar zijn liefde is evenwel

onevenaarbaar. Mooi is het beeld

van de verwevenheid tussen God

en de mens. Zo kan de barmhartige

God zich openbaren in barmharti-

ge mensen. (Hans Debel in Ezra 31)

In de tekst van Leonardo Boff

(volgend parochieblad) wordt het

woord “zorg” gebruikt en wordt

dit in een politieke context geplaatst

in de betekenis van “verantwoor-

delijkheid” en verkeerde en goede

keuzes hierin. De zorg behoort tot

de essentie van de mens is een an-

dere verwoording van dat moeder-

lijke onderbuikgevoel naar de ande-

re kwetsbare mens toe en het krijgt

meteen een ruimere context naar de

heleMoederAarde toediekwetsbaar

is. De barmhartigheid van God uit-

gedrukt in Moeder Aarde werd door

de mens geschonden en de relatie

moet dringend een andere weg op

gaan in de vorm van politieke keu-

zes.

In de boedhistische tekst van Thich

Nath Han vinden we een poging

om de verbinding tussen ons en

Moeder Aarde nog directer te zien.

Wij ZIJN Moeder Aarde. Er bestaat

geen scheiding tussen ons en haar.

Wij hebben geen keuze. Hij appel-

leert aan ons gevoel van verliefd-

heid waarbij we als het ware één

vlees worden, ‘één lichaam vormen

metdeAarde.

Wat voor ons nu belangrijk is, is de

keuze die we maken, hoe gaan we

om met onszelf en met elkaar, hoe

gaan we om met Aarde? Welke keu-

zesmakendaaromtrent?

Voorbeden:

- Laten we bidden om zorgzame

mensen die ook beseffen dat een

kind je gegeven is en dat je uitgeno-

digd wordt om het dag na dag bij te

staan zodat het zichzelf kan worden

- Laten we bidden om elkaar te

kunnen blijven dragen en om res-

pect voor de grenzen van de draag-

kracht. Onze draagkracht is beperkt

en kwetsbaar. Wie die grenzen niet

respecteert duwt zichzelf of ande-

ren in een burn-out. Zo lijkt ook

onze zuster, Moeder Aarde stilaan

opgebrand. Haar draagkracht is niet

oneindig.

- Laten we bidden om onszelf en

de aarde in al onze kwetsbaarheid

te ondersteunen zodat we alles met

zorgomringen.

- Laten wij de studie van de ecologi-

sche systemen ter harte nemen zo-

dat wij samenwerkers worden met

denatuur.

(naar een tekst uit de website van Fran-
ciscaansbezinnen)

Slotlied - Lied Taizé: Nada te turbe

Laatniets jestoren

laatniets jebangmaken.

WiezichaanGodtoevertrouwt,

ontbreekthetaanniets.

Laatniets jestoren,

Godalleenisgenoeg.

Laatniets jestoren,

laatniets jebangmaken,

dieGodheeft,mistniets.

Allesgaat,Godbeweegtniet.

Geduldbereiktalles.

InChristusmijnvertrouwen,

dataanhoudt,

in Zijn vermoeidheid mijn adem,

en in Zijn beeltenis mijn ruimte.

Hier ligtmijnstandvastigheid,

hiermijnzekerheid,

hetbewijsvanmijnwaarheid,

het bewijs van mijn vastberaden-

heid.

Laatniets jestoren,

laatniets jebangmaken.

WiezichaanGodtoevertrouwt,

ontbreekthetaanniets.

Slaapniet, slaapniet,

want er is nog geen vrede op aarde.

Latenergeenlafaardszijn.

Latenwehet levenwagen.

Don Boscogemeenschap 10 mei 2020 Moe-
derdag–LaPachamama
Door Ingrid Wezemael en Majo Were-
broeck
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Leuven

Het recyclagewater dat de groen-

dienst ophaalt bij bierproducent

AB InBev en het grondwater van

de NMBS-werf op het Martelaren-

plein dienen voortaan om jonge bo-

mentebegieten.

Het water verdween voordien via

een gescheiden riolering naar de

Leuvensewaterlopen.

Met deze ingreep wordt 50.000 liter

waterbespaard.

Vanaf deze week komt de groen-

dienst meermaals per dag langs om

een tank van maar liefst 4.000 liter

tevullen.

“Hiermee bewateren we vooral de

zeshonderd jonge bomen die we dit

voorjaar hebben aangeplant, want

zij hebben nu veel water nodig. We

recupereren al sinds enkele jaren

water van AB InBev. Met het water

van deze werf erbij, hergebruiken

we nu dagelijks 50.000 liter water”,

zegt schepen van Openbaar Groen

LalynnWadera.

Uitzonderlijkedroogte

Door het droge weer van de afgelo-

pen weken staat het grondwaterpeil

erg laag. Volgens schepen van Kli-

maat en Duurzaamheid, David Des-

sers, komt deze droogte al uitzon-

derlijkvroegophet jaar.

“We beleven momenteel de droog-

ste start van het hydrologische zo-

merseizoeninhonderdjaar.

Dank zij deze samenwerking ver-

mijden we dat kostbaar water ge-

bruikt wordt voor toepassingen

waarvoor ook grondwater geschikt

is, want elke druppel telt”, legt hij

uit.

Gebruiktdoordebewoners

“Binnen enkele weken gaan we nog

een stapje verder en zal het opge-

pompte water kunnen worden ge-

bruikt door de bewoners, via grote

vaten met een kraantje. Zo moeten

ze niet langer drinkwater gebrui-

ken om bijvoorbeeld hun planten

water te geven”, zegt David Dessers.

Stad Leuven deelt nog mee dat het in
haar stadsontwikkelingsprojecten en om-

gevingsvergunningen streeft naar water-
neutrale projecten, waarbij het grondwa-
ter zo veel mogelijk op het terrein zelf ge-
bruiktwordtof infiltreert.

Ruben De Keyzer – Krant Het Nieuws-
blad28mei2020

ELKE DRUPPEL WATER TELT



HART BOVEN HARD

We geven een evaluatie van vijf jaarHart

boven Hard, met de resultaten van een

brede interne bevraging die in juni 2019

online is ingevuld door 181 sympathisan-

ten.

Internebevraging

Na de verkiezingen van 26 mei 2019

voelde het voor Hart boven Hard

heel natuurlijk om zichzelf gron-

dig te evalueren. We hadden net een

intensieve campagne van een jaar

achter de rug, en er had zich ook

een cyclus van vijf jaar gesloten. Bo-

vendien is Hart boven Hard zijn

achterban van betrokken burgers.

Huninbrengisonontbeerlijk.

Hier de belangrijkste conclusies die we

willen vertalen in het beleidsplan voor de

komende jaren:

Vaakgenoemdesterkepunten

♦Hart boven Hard vertrekt van ster-

kewaarden.

♦ Hart boven Hard staat voor ver-

binding.

♦ Creativiteit en speelsheid vormen

een belangrijke troef en mogen

zelfsnogversterktworden.

♦ Hart boven Hard heeft een eigen

stijl.

♦Hart boven Hard is niet partijpoli-

tiekgebonden.

Vaakgenoemdeverbeterpunten

♦ Zichtbaarheid en politieke impact

kunnennogbeter.

♦ Niet-georganiseerde burgers moe-

tennogmeerbereiktworden.

♦De doelstellingen moeten nog pre-

ciezergeformuleerdworden.

♦ Hart boven Hard moet nog meer

diversworden.

♦De communicatie met lokale groe-

penkanbeterensystematischer.

♦ Planning en kalender kunnen be-

tergeorganiseerdworden.

♦ Er moet nog meer teruggekoppeld

worden over resultaten van acties.

Uit antwoorden blijkt dat onze ach-

terban…

♦ de meerwaarde van Hart boven

Hard voor het middenveld erg hoog

inschat.

♦ graag een evenwicht wil tussen

werken met burgers en werken met

organisaties.

♦ meer ons verhaal willen brengen

buitendeeigengroep.

♦ vindt dat Hart boven Hard nog

meer concrete voorstellen moet

doenvoordemaatschappij.

♦ een beter evenwicht wil tussen de

lokale en nationale dynamiek bin-

nenHartbovenHard.

Wat zou je missen mocht Hart bo-

venHardnietmeerbestaan?

♦hoop,warmte,positiviteit

♦hetgevoelnietalleentestaan

♦ informatie

♦ verbinding tussen thema’s, strij-

den, organisaties, groepen: een in-

tegralebenadering

♦ ‘een schop onder mijn kont’, mo-

gelijkheidtotparticipatie

♦eentegenstem

Kortom: zowel nauwe betrokkenen

als sympathisanten blijven zich

sterk herkennen in de verbindende

missie en de creatieve stijl van Hart

boven Hard. Ze vinden er mede-

standers en een meer holistische (of

minder versplinterende?) kijk op de

samenleving.

‘Je bent niet alleen. Een andere we-

reld is mogelijk. Er zijn zo veel

geëngageerde en wakkere burgers.

Activisme geeft hoop, en hoop doet

leven.‘

Frederik Van den Brik, freelance copywri-

ter, journalist en scenarist, 30 jaar, Ant-

werpen

Er is nieuw leven in Vlierbeek. Op

onze abdijtoren heeft een koppel

slechtvalken twee jongen ter we-

reld gebracht. En dat is toch wel

fijn nieuws, want dit is het eerste

succesvolle broedgeval in vele de-

cennia in Kessel-Lo. De twee kui-

kens, een mannetje en een wijfje,

werden op 6 mei geringd door Phi-

lippe Smets, vogelringer voor het

Koninklijk Belgisch Instituut voor

Natuurwetenschappen (en lid van

F.I.R.). Nu ja, kuikens, de twee wo-

gen al 840 gram (wijfje) en 660

gram (mannetje). Beide kuikens wa-

ren in prima gezondheid. De oudste

vande tweewasopdatmomentzo’n

3 weken oud. Het verschil in ge-

wicht is normaal want er zit immers

een tijdsverschil tussen het uitko-

men van de twee eieren. Bovendien

is bij roofvogels het vrouwtje altijd

groter.

De geboorte van 2 kleine slechtvalk-

jes in Kessel-Lo is zeker geen alle-

daagse gebeurtenis. Sinds de terug-

keer van de soort als broedvogel in

onze stad in 2011, zijn dit immers

nog maar de 29ste en 30ste slecht-

valk die in Leuven werden geboren.

In dat jaar was er voor het eerst een

succesvol broedgeval in een speci-

aal geplaatste nestbak op het Sint-

Pieterziekenhuis. Sindsdien zijn er

op die locatie elk jaar slechtvalkkui-

kentjes ter wereld gekomen. Door

de werken aan het ziekenhuis werd

de nestbak in 2018 verplaatst naar

Campus Sint-Rafaël. Op dit moment

zijn er in België naar schatting 120

broedparen, waarvan 6 in Oost-Bra-

bant en twee in Leuven. In Leu-

ven wordt de soort zeker gekoes-

terd, want het stadsbestuur riep de

soortuit totkoesterbuur.

Eengrindbakalsperfectnest

In de jaren ‘60 van vorige eeuw

was de slechtvalk volledig verdwe-

nen uit ons land, o.a. door het

gebruik van insecticides als DDT.

Door wettelijke bescherming en het

plaatsen van nestbakken keerde de

soort sinds 1995 terug als broed-

vogel. Twee jaar geleden werden

er slechtvalken opgemerkt rond de

kerk van Vlierbeek. Het leek alsof

ze op zoek waren naar een geschik-

te nestplaats. Van nature broeden

slechtvalken op hoge rotsen. Hoge

gebouwen zoals kerken en apparte-

mentsgebouwen kunnen echter als

‘vervangrots’ dienen, zeker als ze

voorzienzijnvaneennestkast.

Daarom plaatsten Eddy Sente van

de vogelwerkgroep Oost-Brabant en

lokale bewoner Willem Laermans

twee jaar geleden een grindbak. Ze

kregen daarbij deskundig advies

van Philippe Smets. Vorig jaar za-

gen vogelliefhebbers heel wat balts-

gedrag van onze slechtvalken, maar

waren ze nog te jong om te broe-

den. De eerste twee jaar van hun be-

staan verkennen slechtvalken een

interessant gebied. Eenmaal gevon-

den blijven ze levenslang. We heb-

bendusgeluk!

Nogtweeeieren

Op de toren van onze abdijkerk

hadden de slechtvalken vier eieren

gelegd. Daarvan zijn er jammer ge-

noeg slechts twee uitgekomen. Hoe

dat komt, wordt nu onderzocht aan

de Universiteit Gent. Daar kijken

wetenschappers de schaaldikte van

het ei na en gaan ze na of er moge-

lijk vreemde stoffen in het ei zitten.

Zo brengen ze eventuele tegensla-

gen in broedgevallen snel in kaart

zodat er op gereageerd kan worden.

In Leuven loopt een project met an-

ticonceptie bij duiven. Dit zou geen

invloed hebben op dieren die dui-

ven eten, zoals de slechtvalk. La-

ten we hopen dat de twee niet uit-

gebroede eieren nog een beginners-

foutje zijn van onze slechtvalken.

Hetistenslottehuneerstenest.

Recordhouder

Nog enkele weetjes over de slecht-

valk. Het is een razendsnelle vogel,

die horizontaal snelheden van 150

km/u haalt. In duikvlucht naar be-

neden gaat hij maar liefst tot 398

km/u!

De slechtvalk herschikt in duik-

vlucht zijn vleugels om een V-

vorm te maken, zo haalt hij zeer

hoge snelheden. Dit om vogels te

grijpen, als voedsel. In stedelijk ge-

bied houden ze van duiven en dat

horen we in Leuven graag. Maar

ook kauwen en andere vogels staan

ophetmenu.

Er wordt soms beweerd dat deze

vogels zijn uitgezet, maar niets is

minder waar. Dit zijn wilde dieren.

Zelfgaankijken?

Wie één dezer een bezoek aan onze

abdijsite brengt, kan de kuikens

zien "wandelen" op de hoge rand

van de toren van de abdijkerk, meer

bepaald tussen de twee stenen bol-

len aan de noordkant. Ze gaan stil-

letjes aan proberen te vliegen. Moe-

der en vader vliegen ook vaak rond,

op jacht. Ga liefst niet recht onder

de kerk staan, maar hou zeker wat

afstand. Ze zijn nogal schuw en we

zouden niet willen dat de jongen

verhongeren. Over een paar weken

vliegen de jongen zelf en gaan ze

ook zelf beginnen jagen. Op dat mo-

ment is het reeds tijd om defini-

tief te vertrekken. Ze gaan dan rond

zwerven op zoek naar een geschikt

leefgebied.

©Tekst:NatuurpuntVlierbeek

©Foto's:WimBoonen
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Het coronavirus heeft onze samenleving

volledig omgegooid. Onderzoekers van

KU Leuven enUZ Leuven proberen de epi-

demie zo goed mogelijk te begrijpen en ad-

vies te geven om de juiste maatregelen te

nemen. Samen zetten ze hun expertise in,

om ons land succesvol door deze crisis te

loodsen.

Race naar een vaccin (Zie meer in

vorigparochieblad )

Aan het Rega Instituut heeft het

team van professor Johan Neyts

zich gebaseerd op het gele-koorts-

vaccin. De KU Leuven-onderzoe-

kers hebben zo zeven prototy-

pen ontwikkeld, die momenteel op

hamstersgetestworden.

In een volgende fase kunnen de on-

derzoekers het prototype testen op

mensen.

Professor Johan Neyts blijft opti-

mistisch in de zoektocht naar een

vaccin:

Het nieuwe coronavirus muteert veel tra-

ger dan het griepvaccin of het aidsvirus.

Dat is goed nieuws: het geeft hoop dat we

een vaccin kunnen bouwen dat langdurig

tegendeziektebeschermt.

Opzoeknaarvirusremmer(s)

Naast een vaccin kijkt de wereld

hoopvol uit naar een krachtig anti-

viraal geneesmiddel tegen het coro-

navirus.

Populaire kandidaten zijn het anti-

malaria-middel chloroquine en het

antivirale middel remdesivir, oor-

spronkelijk ontwikkeld tegen het

ebola-virus.

Half februari van dit jaar bleek

uit klinische proeven in China dat

het malaria-medicijn ook actief zou

zijn tegen SARS-CoV-2, maar re-

centere studies hebben die resulta-

teninmiddelsweerlegd.

Op dit moment zijn er internatio-

nale studies die specifieke antivirale

middelen zoals remdesivir testen,

op CIVID-19 patiënten. Als verder

onderzoek veelbelovende resulta-

ten toont, kunnen zulke virusrem-

mers wereldwijd een impact heb-

ben op de behandeling van patiën-

tenmetCOVID-19.

Onderzoekers van het Rega Insti-

tuut en UZ Leuven hebben in-

middels samen beloftevolle onder-

zoekprojecten op de rails gezet. Sa-

men met een team van toponder-

zoekers heeft Johan Neyts verschil-

lende moleculen geïdentificeerd die

het coronavirus in het laboratori-

um afremmen. En dat mede dankzij

de steun van de Bill &Melinda Gates

Foundation, CD3 (Centre for Drug

& Design & Development) en John-

sonenJohnson.

Binnen UZ Leuven en in samen-

werking met andere Belgische zie-

kenhuizen is een klinisch onder-

zoek gestart om na te gaan of pati-

ënten aan wie deze moleculen wer-

den toegediend, sneller herstellen

en minder snel op intensieve zorg

terechtkomen dan patiënten die het

geneesmiddel niet hebben gekre-

gen. Zo hopen ze snel nieuwe effec-

tieve therapieën te ontwikkelen te-

genhetcoronavirus.

Ondertussen houdt professor

Johan Neyts zijn blik op de toe-

komst gericht. Hij spoort de wereld

aan om massaal te investeren in de

ontwikkeling van antivirale midde-

len. Het is niet alleen belangrijk om

nu de impact van het coronavirus

in te perken maar ook om mogelij-

ke nieuwe uitbraken in de kiem te

smoren.

KU Leuven Alumni – Doorzending

van20mei2020

Alsuwensttesteunen:

IBAN-rekeningnummer:

BE45734019417789

BIC-code:KREDBEBB

STRIJD TEGEN HET

CORONAVIRUS

SITE VOOR HERSTELLINGEN

Leuven

Nu alle repair cafés afgelast

zijn door de coronacrisis lanceert

Maakbaar Leuven en softwareont-

wikkelaar Statik – met steun van

de stad Leuven – het digitale mat-

chingplatform

www.repairconnects.org.

Daar kunnen Leuvenaars die hulp

nodig hebben bij een herstelling,

gematcht worden met een lokale

hersteller.

(hsb) Krant Het Nieuwsblad 25 mei 2020
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