
Kleinzoon logeerde een hele week

bij opa en oma in een huisje in de

Ardennen. Wij haalden alles uit de

kast om hem een leuke tijd te be-

zorgen. We gingen naar het Waal-

se ‘Bokrijk’ waar hij een ouder-

wets klaslokaal zag en op een trac-

tor mocht zitten. We werden rond-

geleid in het kasteel van Hare Kris-

hna, waar we een Indische sacrale

dansmeemaakten enhelemaal tot in

de toren mochten klimmen. We do-

ken onder de grond in onderaard-

se grotten vol stalagmieten en sta-

lactieten. We speelden gezelschaps-

spelletjesbijdevleet.

Op het einde van de week vroegen

we hem wat nu de leukste dag was

geweest. Het antwoord was verras-

send. ‘Die middag bij de Ourthe’,

zei hij. Daar had hij urenlang dam-

metjes gebouwd en de stroming

van het water bijgestuurd. Met een

visnetje had hij piepkleine visjes

gevangen en in een emmertje be-

waard. Daarvoor had hij diverse vis-

plekken uitgeprobeerd. Hij had met

stenen gesjouwd en door het water

gewaad. Hij kon er nauwelijks ge-

noegvankrijgen.

Iedereen wil tijdens zijn leven een

steen in een rivier verleggen. Soms

mag je dat heel letterlijk opvatten.

Kolet Janssen

EEN LEUKE DAG
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Coronacrisis in Venezuela. In zo-

verre we de officiële cijfers mogen

geloven, heeft de besmetting met

het virus daar nauwelijks enige im-

pactopdevolksgezondheid.

Een trouwe medewerker van het

CHF ter plaatse, heeft drie studen-

ten gevraagd om hun mening ken-

baartemakenoverhetcovid-19.

We kunnen aannemen dat deze jon-

geren de mening weergeven van

hetgeen er bij hen leeft in de bario’s

vanCaracas.

Drie studenten over hun ervarin-

genmetdelockdown

José, Maria en Gaby

In dit parochieblad laten we Maria aan

het woord.

Maria is klaar met haar studies aan

de universiteit. Ze moet enkel nog

Eugeen Vanhoorenbeke

wachten op de officiële proclamatie

en de overhandiging van haar titel.

Ze zouop 16maart aanhetwerk zijn

gegaan.Netopdiedagbegondequa-

rantaine in het land. Ze blikt dank-

baar terug op de jaren die ze, dank

zij de studiebeurs van het Caracas-

hulpfonds, kon studeren. Nu nog

wachten tot de donkere wolken bo-

ven Venezuela wegtrekken om aan

deslagtekunnengaan.

Maria woont met haar beide ouders

onderaan in de barrio. Haar moe-

der is lid van een evangelische kerk.

Dit belet Maria niet om actief mee te

werken in de parochie. Haar broer is

al verschillende jaren geleden uit-

geweken naar Miami en het gaat

hem goed. Hij heeft er zelfs een ei-

gen zaak kunnen openen, hetgeen

hem de mogelijkheid geeft zijn fa-

milie financieel testeunen.

Ze ziet in het cocid-19 een oppor-

tuniteit waarvan de regering dank-

baar gebruik maakt om te overle-

ven. Ze overdondert de bevolking

met richtlijnen en informatie over

het coronavirus en dekt hiermee de

grote problemen van het land toe.

Er is schrijnend gebrek aan stro-

mend water, aan gas en elektrici-

teit. De levensmiddelen zijn niet te

betalen voor de gewone man. Veel

mensen zitten zonder benzine, wat

hen verplicht thuis te blijven. Ook

na de laatste loonsverhoging, die de

president begin mei aankondigde,

is het maandloon nauwelijks goed

voor één kilo kaas. Dank zij haar

broer in Miami en de studiebeurs

kan de familie het hoofd boven wa-

terhouden.

Het is voor Maria duidelijk dat haar

familie het nog goed stelt, rekening

houdend met de huidige chaos bin-

nen Venezuela. De quarantaine en

het gebrek aan vervoer zijn voor

haar de spreekwoordelijke druppels

Straatje in Campo Rico

die de emmer doen overlopen. Da-

gelijks ging ze naar de universi-

teit waarbij ze van de ene bus op

de andere moest overstappen. Alles

samen een rit van anderhalf uur.

Vóór de crisis was ze al verschil-

lende jaren actief bij een dansgroep.

Eens per week ging ze er naar-

toe. Dat was niet alleen een hobby

voor haar, maar ook een echte the-

rapie waar ze zich kon uitleven en

veel stress over boord gooien. Ze

is namelijk explosief van karakter

en verliest gemakkelijk de controle

overhaarreacties.

Graag zou ze met haar verloofde op

stap gaan, zich ontspannen en in

een andere omgeving verblijven .

Maar het is allemaal voor na de qua-

rantaine, waarvan men niet weet

voor wanneer het zal zijn. En nau-

we pad dat naar haar huis leidt is

geen laanmet lindebomen aanbeide

kanten.Er zijn geen mooie plaatsen

omtegaanzitten. Jemoetniet alleen

de gaten in het wegdek vermijden.

Je moet eveneens opletten om niet

over de benen te struikelen van de

jongeren die er hun dag zittend of

liggenddoorbrengen.

Maria had zich het einde van

haar studies anders voorgesteld:

een mooi feest en een welstellend

bedrijf om te beginnen werken.

Het is nu anders uitgekomen. Toch

hoopt ze dat alles nog in orde komt

endat zemethaar toekomstige echt-

genoot iets moois kan opbouwen.

HetCaracashulpfonds

In de Don Boscoparochie werd het Ca-

racashulpfonds opgericht om hun voor-

malige pastoor de nodige gelden te be-

zorgen voor zijn levensonderhoud. Maar

gaandeweg groeide het fonds uit tot een

steunfonds voor de bewoners van Cam-

po Rico. Ook na het overlijden van Eu-

geen in 1982 is het Caracashulpfonds blij-

ven steun bieden. En via hun tijdschrift

vzw.Caracas Hulpfonds krijgen we

driemaandelijks nieuws uit Campo Rico.

Wil je nader kennis maken met

het Caracashulpfonds, dan kan je

terecht bij Eddy Deroost, Vereni-

gingstraat 41 te 3010 Leuven (016/25

3523)

VZW Caracashulpfonds – Drie-

maandelijks tijdschrift

Uitnr2–april/mei/juni2020

Verantwoordelijke Uitgever: Eddy

Deroost

Rekeningnummer van het Caracas-

hulpfonds:BE06451022480122

CARACAS HULPFONDS

Een leerling ging naar zijn meester

enzei:

'Ik kan onmogelijk mediteren: Ik

ben verstrooid, of mijn benen doen

pijn, of ik val de hele tijd in slaap.

Verschrikkelijk isdat!'

Zijn meester zei: 'Dat gaat wel

over!"

Een week later kwam de leerling te-

rug bij zijn meester en zei: 'Ik kan

wonderwel mediteren. Ik voel me zo

vol vrede, zo vol leven. Ongeloof-

lijk!'

Zijn meester zei: 'Dat gaat wel over!'

naar een Boeddhistisch verhaal

Chantal Leterme

uit 'Een parel voor elke dag'

Dat gaat wel over
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Krijg 60% terug van elke gift

aan Pamoja mission!

De fondsenwerving in België gaat

door zwaar water. Evenementen

en eetfestijnen worden geschrapt.

Educatieve activiteiten afgelast. De

klassieke systemen om fondsen te

werven zijn niet Corona-proof. Op

vraag van de NGO’s heeft de over-

heid geschakeld. Alle giften vanaf

40 euro aan erkende instellingen

(zoals Pamoja er al jaren één is!)

zijn geen 45%, maar 60 % aftrekbaar

van uw belastingen. Dit is voorlo-

pig aangekondigd enkel voor gif-

ten die in 2020 gebeuren.Wil jij

meer terugkrijgen van de belastin-

gen volgend jaar? Stort dan een gift

op onze rekening. Schrijf je in 2020

dus bijvoorbeeld 100 euro over op

onze rekening, dan krijg je daar 60

euro van terug via de belastingaan-

gifte.Op die manier hopen wij dat jij

opnieuw overtuigd bent om een gift

te storten, of een maandelijkse gift

te verhogen. Waarom dat nodig is?

Lees verder...

Corona in Kenia

In België zitten we ondertussen in

een tweede golf, maar ook in Ke-

nia krijgen ze het virus niet klein.

We kregen informatie van Mercy

dat een diepe indruk nalaat. Het

officiële dodental zou meevallen,

maar als de overheid 100 000 lijk-

zakken bestelt, dan weet je wel beter.

Er zijn duizenden meldingen van

tienerzwangerschappen, geweld in

huishoudens loopt terug op, … De

meest kwetsbaren kreunen en kra-

ken. Het broze sociale vangnet be-

geeft het. Voor zover we weten zijn

er nog geen rechtstreeks Covid19-

slachtoffers in de gemeenschappen

die wij ondersteunen. Het strikte

Lock down beleid zorgt er alvast

voor dat het virus vooral in Nairo-

bi actief is, en dat de meer afgelegen

dorpen en steden van groter leed be-

spaard blijven. Maar de impact op

de samenleving is enorm. De hon-

ger knaagt als nooit tevoren. Er is

geen geld meer voor hygiëne. Het

onderwijs ligt helemaal stil en vele

gezinnen hebben weinig tot geen

inkomen meer, met alle gevolgen

van dien. Het gebruik van drugs

en de criminaliteit stijgen angst-

wekkend. Geen vrolijk beeld. Maar

Pamoja Mission Africa blijft opti-

mistisch!

Vooruit met de geit

Het team van Mercy blijft niet bij de

pakken zitten. Ze analyseren dage-

lijks de noden van hun kerngroep,

en reageren doeltreffend op de si-

tuatie. Ze blijven voedsel bedelen

waar nodig, en proberen duurza-

me oplossingen te implementeren

waar kan. Zo kochten ze dieren,

zaden en planten aan, zodat fami-

lies kunnen zorgen voor hun eigen

voedsel. Ze proberen zo goed en zo

kwaad als het kan kinderen bij de

les te houden door boeken en op-

drachten rond te brengen. Ze verde-

len maandverband en andere nood-

zakelijke hygiënische hulpmidde-

len. Enkele bijzonder kwetsbare tie-

nermeisjes krijgen opvang. Ze ge-

ven psychologische bijstand bij de

families waar het zeer moeilijk gaat-

.Vooruit met de geit mag je ook let-

terlijk nemen. Het team heeft ons

net om sponsoring gevraagd om 10

geiten te kopen, samen bijna 1000

euro waard. Hiermee willen ze tien

families aan een minimaal inko-

men helpen. We hebben onze steun

hiervoor toegezegd. Alle ondertus-

sen opgedane kennis van hun land-

bouwprogramma wordt via deze ge-

deeld met de leden van hun gemeen-

schap. Over een multiplicator-effect

gesproken.

Pamoja Blond 2020

We kunnen op dit moment weinig

acties of activiteiten aankondigen

waarvan we zeker zijn... met uit-

zondering van onze bieractie! We

brouwen veel ideeën die niet alle-

maal haalbaar zijn, maar we brou-

wen dit jaar wel opnieuw een bier.

Na het overdonderende succes van

vorig jaar, hebben we -vers van

de pers- deze week met een nieu-

we brouwer concrete afspraken ge-

maakt. Ons tweede bier zal beschik-

baar zijn begin december. Drink je

voorraad dus leeg, wij leveren met

plezier je nieuw bier. Meer nieuws

volgt!Opgelet, bier drink je met ver-

stand, maar ook voor het goede

doel!

Wil jij ook graag Pamoja Mission

steunen?

Dat kan door een éénmalige schen-

king of doorlopende opdracht op

het volgende rekeningnummer:

BE77 7350 4218 1042. Wil je meer

informatie? Surf dan naar ww-

w.pamojamission.be of mail pamo-

jamissionvzw@gmail.com

Our mailing address is:

Pamoja Mission vzw

A. Rodenbachstraat 45,

3010 Kessel-Lo

Pamoja

SINT-FRANCISCUS

Zondag 30 augustus

22ste zo door het jaar

10.00 u. Woord- en communievie-

ring

Jaargetijde Raymond Boddaert

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 6 september

23ste zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Mieke Cantineaux

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 6 september

23ste zondag door het jaar A

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Hubert gorissen

DON BOSCO

Zondag 30 augustus 2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

Zondag 06 september 2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 13 september 2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

De veiligheidsmaatregelen gelden

voor deze vieringen.

Vieringen in september 2020: 13 en

27 september

Vieringen in oktober 2020: 11 en 24

oktober

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

Van de kinderbijbel van Kerk in

Nood werden al meer dan 51 mil-

joen exemplaren in 189 talen ge-

drukt. Het kleurrijk geïllustreerde

boekje ‘God spreekt tot Zijn kin-

deren’ maakt de belangrijkste tek-

sten uit het Oude en Nieuwe Tes-

tament begrijpelijk voor kinderen.

In veel gezinnen in arme gebieden

is de kinderbijbel het enige boek dat

ze hebben. Wanneer u één exem-

plaar aanschaft, schenkt Kerk in

Nood drie kinderbijbels (in de loka-

le taal) aan kinderen in projectlan-

den. (5,00 euro en vanaf 10 ex. = 1 ex.

gratis)

Kom langs bij Kerk in Nood in de

Abdij van Park 5 of laat het bij u

thuisbezorgen via 016 39 50 50, in-

fo@kerkinnood.be of www.kerkin-

nood.be (+ verzendingskosten).

Kerk in Nood

Abdij van Park 5 - 3001 Leuven

Tel. 016 39 50 50 - info@kerkin-

nood.be / www.kerkinnood.be

KERK IN NOOD

DE KINDERBIJBEL

God, onze Vader,

wij willen U danken voor al die

mensen, die, door de eeuwen heen,

uw oproep hebben gehoord en be-

antwoord. Wij danken U voor al

die mannen en vrouwen die op stap

zijn gegaan naar een betere wereld,

naar de realisatie van uw Rijk van

vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen

die ons in vreugde en verdriet nabij

zijn,

voor hen die onbaatzuchtig weten

te delen,

voor de moedigen die het nooit op-

geven.

Om het voorbeeld van Jezus, om de

manier waarop Gij ons lief hebt wil-

len wij U danken.

Uit de viering van 14 juni 2020- Chris en

Lieve–DonBosco

Kalenderblaadje
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WijzoekenU,alswij samenkomen,

hopendatGijaanwezigzijt.

Hopendathet er eensvanzalkomen:

menseninvrede,vandaagenaltijd.

Iedereen hoopt weleens ergens op.

Op mooi weer tijdens de vakantie,

op een overwinning bij een wed-

strijd of op een goede afloop van een

zwareoperatie.

In de Bijbel lees je over een ander,

fundamenteler soort hoop: de hoop

dat ondanks alles wat ons over-

komt, ons leven niet uit Gods hand

valt.

Hoop is een heel krachtig instru-

ment omdewereld een stukjemooi-

erenrechtvaardiger temaken.

Bijbelteksten

In de brief aan de Hebreeën is

hoop een belangrijk thema. Hoop

wordt daar vergeleken met een an-

ker dat mensen een vast oriëntatie-

punt voor hun leven biedt (Hebree-

ën 6:19). Het geeft een vaste grond.

Hoop is dan heel nauw verbonden

metgeloofenvertrouwen.

In de eerste brief aan de Korintiërs

legt de apostel Paulus een verband

tussen hoop, geloof en liefde. Hij

vertelt dat de belangrijkste van deze

driedeliefdeis (1Korintiërs 13:13).

Liefde helpt om te geloven en te ho-

pen (1Korintiërs 13:7).

In de Bijbel zijn hoop en verwach-

ting nauw verbonden met God.

Mensen geloven en vertrouwen dat

God hen kent en naar hen omziet.

Daarom vestigen ze in moeilijke si-

tuatieshunhoopopGod:

‘Wijs mij de weg van uw waarheid

en onderricht mij, want u bent de

God die mij redt, op u blijf ik ho-

pen,elkedagweer.’ (Psalm25:5)

‘Mijn enig bezit is de HEER, al

mijnhoopisophemgevestigd.

(Klaagliederen3:24)

‘Goed is het geduldig te hopen opde

HEERdiereddingbrengt.’

(Klaagliederen3:26)

GetuigenisvanJeanneDevos

(Uittreksels uit een interview met Gie Go-

ris,Mo*)

Hoop overweegt altijd in je verhalen. Hoe

vaakovervalt jedewanhoop?

Wanhoop duikt zo nu en dan op.

De vraag waarmee we bezig zijn of

de schrik dat we het nooit zullen

halen. Die wanhoop duurt net zo

lang tot ik opnieuw ondergedom-

peld word in zo’n groep kinderen

of vrouwen. Die kracht, die dyna-

miek sleurt je opnieuw mee. Als je

daar buiten komt, geloof je er weer

in. Maar de tegenstand is en blijft

groot, op alle terreinen. Het ergste

voel ik dat aan in het gerecht, bij-

voorbeeld wanneer er een zaak van

verkrachting van een kind voor-

komt, die je niet kàn verliezen, ter-

wijl je toch verliest. Dan weet je dat

de macht van de connecties of de

macht van geld groter is dan recht

ofrechtvaardigheid.

Maar de kracht van de groep is ster-

ker dan die ontmoediging. Het is

echt de cultuur van macht tegen de

cultuur van kracht. We zien dat ge-

beuren met de vrouwen die spon-

taan gaan protesteren als een van

hen ontslagen wordt. Als juwelen-

diefstal als reden gegeven wordt,

dan weten wij: iemand is verkracht

en moet uit het gezin verdwijnen

voor de eer van de familie. Op lutte-

le minuten staan er tientallen vrou-

wen voor die deur, en dat soort sha-

ming and blaming is vaak veel effec-

tiever dan een rechtszaak. Maar je

mag het gerecht niet uitsluiten, het

blijft toch de hoogste instantie die

instaatvoorrechtvaardigheid.

Luisterlied

https://www.youtube.com/

watch?v=1qJ38m05cwQ&feature=youtu.beRony

MosuseenvriendenvoorSOS

kinderdorpen

WijhorenUinoudewoorden,

hopendatwijuwstemverstaan,

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden

waarheid en leven, de bron van bestaan.

Geloofsbelijdenis : Oefening van

hoop

Ik wil mij steeds weer oefenen in de

hoop.

Ik hoop dat ik in mensen het goede

kanzien.

Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen

vanhoopkanzien.

Ik hoop dat ik niet door wanhoop

overspoeldzalworden.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de

hoop.

Ik hoop dat ik mensen kan aanmoe-

digenenverwarmen.

Ik hoop dat ik anderen niet af zal

brekenmetmijnwoorden.

Ik hoop dat ik mild en terughou-

dendblijf inmijnoordeel.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de

hoop.

Ik hoop dat ik open kan blijven

staanvooranderen.

Ik hoop dat ik kan luisteren naar het

innerlijkvandemens.

Ik hoop dat er iemand is die mij al-

tijdweersteunt.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de

hoop.

Ik wil leven uit vertrouwen en lief-

de.

Ik wil doorgeven wat opbouwend

enhoopgevendis.

Ik hoop op mensen die samen met

mij levenvanuitdegoedehoop.

MarinusvandenBerg

Bezinning

Diep in onszelf dragen wij de hoop.

Als dat niet het geval is, is er geen

hoopmeer.

Hoop is een kwaliteit van de zielen

hangt niet af vanwat er in dewereld

gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of voor-

uitzien.

Het is een gerichtheid van de gees-

t,een gerichtheid van het hart,

voorbijdehorizonverankerd.

Hoop in deze diepe en krachtige be-

tekenisis niet hetzelfde als vreugde

omdat alles goed gaatof bereidheid

je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken om-

dat het goed is,niet alleen omdat het

kansvanslagenheeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimis-

me.Evenmin de overtuiging dat iets

goedzalaflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is

ongeacht de afloop, het resultaat.

VlaclavHavel

Uitspraken van bekende mensen

over ‘hoop’

DorotheeSölle

Toen ik op een keer heel gedepri-

meerd was, zei een vriend van me,

een pacifist uit Nederland, iets heel

mooistegenme:

“De mensen in de Middeleeuwen

die de kathedralen bouwden, heb-

ben ze nooit in voltooide staat ge-

zien. De bouw duurde vaak twee-

honderd jaar of meer. Dan maakte

de een of andere steenhouwer een

prachtig roosvenster en dat was dan

het enige dat hij zag, dat was zijn le-

venswerk. Maar de voltooide kathe-

dralen kon hij nooit binnengaan.

Tochstondenzeeropeendag.”

Dat heeft mij destijds veel geholpen.

Het is goed te weten: ik bouw aan

een kathedraal, en ik weet ook dat

zij op een of ander moment gereed

zal zijn. Net zoals de slavernij is

afgeschaft, zal ook de oorlog wor-

den afgeschaft; maar dat duurt lan-

ger dan de tijd die ik leef. Sinds die

tijd vind ik dat we eigenlijk alleen

goed kunnen leven als we ons zo

in het leven verankeren dat we zijn

verbonden met de mensen die na

ons komen. Als we deze verbinding

verbreken en ons beperken tot een

leven in isolement, dan richten we

onszelf tengronde.

RobertF.Kennedy

Eenrimpelingvanhoop

‘Telkens wanneer iemand zijn stem

verheft voor een ideaal, of iets doet

om de toestand van andere mensen

te verbeteren, of in actie komt te-

gen onrechtvaardigheid, zet hij een

kleine rimpeling van hoop in be-

weging. Als deze rimpelingen van

hoop uit duizenden verschillende

centrale punten van energie en durf

samenkomen, dan vormen ze teza-

men een stroom die de machtigste

muren van onderdrukking en ver-

zetneerkanhalen.’

CharlesPéguy(1873-1914)

Nee, liefde, zegt God, dat verwon-

dertmeniet.

Maar wat me verwondert, zegt God,

isdehoop.

Daarbenikvanondersteboven.

Ze zien toch wat er in de wereld al-

lemaal omgaaten ze geloven dat het

morgenallemaalomslaat.

Wat een wonder is er niet voor no-

digdat zij dat kleine hoopje hoop

nooit als overbodig ervarenmaar

metvoorzichtigegebaren

in hun hand en in hun hart bewa-

ren,

een vlammetje dat keer op keerweer

wankeltendreigtneerteslaan

maaraltijdweerweetoptestaan,

ennooitwildoven.

Lied: Wij gaan weer verder vol van

hoop

J. vanOpbergen / J.WvandeVelde

Wij gaan weer verder vol van hoop,

Deongebaandewegen,

Metonzedroomophinderloop,

Demeestefeitentegen.

Deonrusthoudtonsopdebeen

Endatdoetonsverderreizen

Hij doet ons kiezen voor de mens

Bedreigd,verarmd,vergeten,

Hij voert ons naar de laatste grens

Omvanelkaarteweten.

NIETS IS ONMOGELIJK ALS WIJ HET SAMEN DOEN’ - Jeanne Devos - Deel 1

Stapje in de wereld zou met Pa-

sen op vakantie getrokken zijn met

12 kwetsbare gezinnen. Helaas stak

Corona er een heuse stok voor. We

hebben dan geprobeerd om de ge-

zinnen toch een ‘vakantiegevoel’ te

geven door dagelijks een ‘activiteit’

voor hen te posten. Aan het eind

van de vakantie bezorgden we hen

een budget voor ‘de klok’. We kon-

den immers niets gaan afgeven. Ook

nu blijven 12 gezinnen in hun veel

te kleine woonst steken ipv in Bre-

dene genieten van een persoons-

versterkende vakantie. Ook de 55+

vakantie die van 31 augustus tot 4

september gepland is kan niet we-

gens te veel volwassenen in de bub-

bel… In november plannen we een

nieuwe vakantie voor gezinnen in

de Bosberg in Houthalen. Op hoop

vanzegen….

Door Corona kwamen problemen

aanhet licht:

We kwamen te weten wie geen PC

of internet had en zorgden voor 14

gezinnen voor pc. We voelden nu

aan den lijve hoe not-done het was

dat Jezus naar de melaatsen ging.

Je brengt een laptop naar een gezin

en … het werkt niet. Wat nu? MS

trok zich van niets aan en ging bin-

nen helpen. Ik aarzelde op ander-

halve meter voor de deur. Conclu-

sie: MS en ikzelf hadden ‘curatief’

beschermmateriaal moeten hebben

om veilig de mensen te kunnen ver-

der helpen. Dus dat hebben we ge-

kocht en ligt klaar voor deze tweede

CORONAaanval.

Bovendien werkten we mee aan een

taskforce voor ‘kwetsbare’ mensen

met Welzijnsschakels. We stuitten

op ‘desinteresse van de overheid’

gedeeltelijk omdat we onze beden-

kingen niet specifiek toespitsten op

CORONA.

-We voegden er ‘mogelijke oplos-

singen tegen structurele armoede’

zoals bv. huurtoelage aan toe. In

Nederland moet je geen 4 jaar op

de wachtlijst staan vooraleer je daar

recht op hebt, en dit biedt een veel

snelleuitweguitdearmoede!

- Het in beslag nemen van laptops

door laptops die gerechtsdeurwaar-

ders zou niet mogen kunnen. Kin-

deren verliezen kansen en je hebt

het nodig om afspraken te kunnen

maken. En geloof me vrij, je moet

nu zowat overal ‘reserveren’. We

stelden vast dat een gratis inter-

netabonnement niet voldoet. Het

werkt soms en is niet voorspelbaar

noch krachtig genoeg om nuttig te

zijn.

- Corona versterkte wat er al leef-

de. Sommigen kwamen in een cri-

sis terecht. Dit leidde tot overleg en

het aanvoelen dat je meer dan ooit

met mekaar rekening moet houden.

Enkele gezinnen vielen uiteen. De

start van een duistere periode met

2x huur te betalen en nog veel meer

zwartesneeuw.

Op 2 juli vertrok een bubbel van

50: kinderen, moni’s en kookploeg

naar Vorselaar. We zorgen voor

stand-by mocht er iemand ziek val-

len. Ze kregen in Vorselaar een

arts toegewezen. Het is een zali-

ge vakantie geworden. We kochten

handgel, beschermkledij voor wie

naar de dokter moet en een kind

bijstaat, een infraroodthermometer

en papieren handdoekjes. En ook de

fietsvakantie naar de Saxifrage na-

bij de l’Eau d’heure voor 11-14 ja-

rigen is goed gelopen. We kochten

6 fietsen mét fietsslot en fietstas-

sen én herstelden de fietsen van de

andere kinderen. Iedereen reed met

een goede fiets naar huis en wel-

dra daarmee ook naar school! Een

mama vroeg ons of zij ook een fiets

kon krijgen… helaas. Dit kost veel

geld maar is een hele stap naar zelf-

redzaamheid.

Twee benefietacties voor Stapje in

de wereld konden niet doorgaan.

Dat hypothekeert onze werking

van volgend jaar. Alle bijdragen

zijnwelkomop

BE73068904431360.

Schenk je meer dan 40 € schenken

dat kan je een fiscaal attest bekomen

als je stort op Welzijnsschakels

BE70 8939 4402 9125 met vermel-

ding: ‘code 15013 Stapje mag mijn

adres kennen’ . Dank bij voorbaat.

Anna Missinne www.stapjeindewe-

reld.be Rodenbachstraat 45 3010

Kessel-Lo

Corona hindert kwetsbare mensen heel fel
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In de Heilig-Hartschool in Heverlee

Stella was beginnen lesgeven in haar

nieuwe school aan de Tiensesteenweg in

Heverlee.

“Het was in het derde leerjaar van

de Heilig-Hartschool. Daar kwa-

men niet de kinderen van de volks-

wijk die traditioneel meer voor het

gemeenschapsonderwijs kozen. De

kinderen van onze basisschool wa-

ren de nakomelingen van voor-

al professoren en docenten van de

Leuvense universiteit. Dus kinde-

ren van jonge volwassenen die in

het Leuvense waren blijven han-

gen, nadat ze er werk hadden ge-

vondenenopgebouwd.

Dat publiek was divers en plura-

listisch en van een goed intellectu-

eel niveau. Het was dus heel aange-

naam om les te geven, ook al waren

het wel grote klassen van vaak meer

dan 30 leerlingen. Dit was voor mij

een mooie tijd die tot 1968 duurde .

Wewarennogmettweezusters.

De overige leerkrachten waren on-

gehuwde juffrouwen, heel degelijk

en flink. Maar iedereen was nog

sterk op zijn eigen klas gericht,

zonder veel overleg of personeels-

vergadering.”

Voor Stella diende zich echter weer een

volledig nieuw hoofdstuk aan, nochtans

niet helemaal zoals ze zelf wilde.

“Het bestuur van de congrega-

tie stelde mij voor om op 1 sep-

tember 1968 te starten als school-

hoofd van dezelfde Heilig-Hart-

school. Zelf had ik liever blijven

lesgeven, maar de pedagogen en an-

dere zusters van het bestuur ston-

den erop dat ik de nieuwe uitdaging

zou aanvaarden. Het was ver van

gemakkelijk omdat de overige leden

van de directie en de verantwoorde-

lijken voor de boekhouding waren

Leerkrachtenteam 1968

uitgetreden. Ik kon dus nergens te-

recht met mijn vragen en had voor

deze hogere functie ook geen oplei-

dinggenoten.

Het gebouw dat ik erfde bezat op de

koop toe een verouderde infrastruc-

tuur uit 1912 en was sindsdien wei-

niggerenoveerd.“

Stella’s eerste bureel als directrice bevond

zich in een oud en afgelegen klaslokaal

zonder verbinding met de schoolgemeen-

schap, waar ze zich opgesloten voelde.

Gelukkig nam de leerlingenpopulatie toe,

zodat haar bureau opnieuw klas werd en

Stella met een nieuw project kon starten:

de bouw van een centraal op de speelplaats

gelegen kantoor, met zicht op het school-

leven en heel toegankelijk voor iedereen.

Als kersverse directrice wilde Stella zich

bijscholen en inspiratie opdoen met het

oog op haar nieuwe taak.

“Ik was geen klassieke directrice.

Daarvoor werden tot dan toe mee-

stal oudere en/of zieke zusters ge-

kozen, niet de actiefste. Vervolgens

heb ik heel wat cursussen bij de

Lodewijk De Raet-stichting gevolgd

over creativiteit in vorming en op-

leiding, democratie in het onder-

wijs of – en dit in de Abdij van Aver-

bode – over muzische vorming en

creativiteit.

Vele vernieuwingen probeerde ik

zelf uit in de klassen en ik ging

ook van start met personeelsverga-

deringen.

Het waren spannende jaren, waarin

ik als schoolhoofd mijn weg zocht.

Ik kreeg in die tijd ook af te rekenen

met een procureur-generaal die di-

verse scholen onderzocht op sub-

sidiefraudes. Gelukkig was er ook

een inspecteur die mij steun en ver-

trouwengafomvoorttedoen.”

Stella, de vernieuwer in de school

Stella werd een vernieuwer, zeker ook in-

zake de infrastructuur van de school.

“In de mate dat het budget het toe-

liet begon ik het schoolgebouw te

renoveren. Nieuwe ramen, vloerbe-

dekking, lessenaars en stoelen in

plaats van gesloten banken, lagere

muren en een open schoolpoort bij

despeelplaats…

In 1974 ontving mijn school een

achterstallig budget van 200.000

BEF voor onderhoudspersoneel,

maar aangezien ik geen dergelijke

mensen in dienst had, kon ik het

bedrag reserveren in een volgend

nieuwproject.”

De zolder van de H.-Hartschool, met een

oppervlakte van drie klaslokalen, kreeg een

grondige opsmukbeurt en een echte be-

stemming.

Stella: “In de zomer van 1974 heb

ik samen met mijn broer Jos deze

zolder omgebouwd tot een mooie

ruimte, dienstig voor infrastruc-

tuur waar we nog niet over beschik-

ten: een leraarslokaal, bibliotheek

en documentatiecentrum plus lo-

catie voor kringgesprekken. Met

het plaatsen van klapramen, nieu-

we vloerbekleding, meubels uit

een uitverkoop en het hangen van

nieuwe gordijnen, zag alles er te-

gen 1 september piekfijn uit. Bij

gebrek aan een alternatieve naam,

werd de ruimte ‘De Zolder’ ge-

noemd. Later werd ‘De Zolder’ ver-

volledigdmeteenkeukentje.

Informatie en communicatie waren

ook belangrijk, bij de start van een

nieuw schooljaar kregen de ouders

een info-brochure over de werking

van de school. Elke maand werd een

schoolkrantje samengesteld door de

leerlingen, leerkrachten, ouders en

directie. De inhoud was vaak een

verslag over actuele thema’s of uit-

Kringgesprek met het eerste leerjaar

gewerkteprojecten.

Omdat de zolder gezellig was ingericht,

beschikten we over een ontmoetingsplaats

voor leerkrachten, kinderen en ouders. Tij-

dens de pauzes konden de leerkrachten er

een kop koffie drinken. Ik nam altijd deel

aan deze pauzes. Zo kreeg ik veel informa-

tie over de kinderen waarover vaak gespro-

ken werd.

De geest van democratisering en li-

beralisering eigen aan de jaren ze-

ventig in het onderwijs (en de rest

van de samenleving) waaide ook de

H.-Hartschool in Heverlee binnen.

Vanaf begin 1974 vroegen de ou-

ders inspraak. Tot dan toe bestond

er geen ouderwerking, het leraren-

korps was er zelfs voor beducht.

Onder leiding van Fons Marcoen,

de ondervoorzitter van de raad

van beheer, werd een ‘Werkgroep

Schoolgemeenschap’ in het leven

geroepen.

In een soepel verband zouden leer-

krachten, geëngageerde ouders en

directrice Stella daarin voortaan sa-

menwerken aan de opvoeding van

de kinderen. De bedoeling van

de werkgroep was te komen tot

een kindvriendelijke en creatieve

school.

De afvaardiging van de ouders

maakte een aparte oudervereniging

overbodig. Er ontstonden nog meer

werkgroepen met daarin heel wat

vrouwen die thuis werkten en in

de school vrijwilligerswerk pres-

teerden: naailessen geven, doe-na-

middagen en leesmomenten orga-

niseren, de bibliotheek en het do-

cumentatiecentrum uitbaten. Ook

gespreksavonden over thema’s als

veiligheid, verantwoordelijkheid,

vrede, feesten, verjaardagen van

kinderenwerdengeorganiseerd.

In laatstgenoemd onderwerp voer-

de ik in de school een belangrijke

verandering door. Het stoorde mij

enorm hoe verjaardagen van kinde-

ren bij ouders en hun kroost tot een

soort opbod van geschenken leid-

den en hoe sommigen kinderen uit-

genodigd werden op feestjes en an-

derenniet.

Ik riep op een bepaald ogenblik

alle kinderen klas per klas bijeen

op zolder en ondervroeg hen over

hoe zij hun verjaardag liefst zou-

den vieren. Het resultaat was ver-

rassend. Bleek dat het vooral de ou-

ders waren die de feest- en geschen-

kentraditie in stand wilden hou-

den en dat de kinderen liever ge-

woon samen speelden of een uit-

stap deden. Zo kon ik de nieuwe

regel invoeren dat het vieren van

verjaardagen voortaan beperkt bleef

tot het dragen van een kroontje

door de jarige en het ontvangen van

een bescheiden geschenkje, door de

school aangekocht. Door deze ini-

tiatieven groeide stilaan een goe-

de band tussen ouders en directie”,

verteltStella.

Uit ‘Het levensverhaal van Stella Goy-

vaerts’ – Stefaan Kempynck

H.Hartschool Heverlee 1968

UIT ONS RIJKE VERLEDEN - PAROCHIE SINT-FRANCISCUS HEVERLEE

STELLA GOYVAERTS

Op zoek naar Coronavaccin

Aan vele onderzoekcentra wereld-

wijd, waaronder ook de KU Leuven,

wordt koortsachtig gewerkt aan een

doeltreffend vaccin tegen het coro-

navirus.

Janssens Formaceutica is onlangs

gestart met de eerste testen van zijn

kandidaat-coronavaccin op men-

sen.

In totaal zullen meer dan 1000 ge-

zonde personen het experimente-

le vaccin krijgen, verspreid over

meerdere centra in België en de Ver-

enigdeStaten.

Ook UZ Leuven neemt deel aan de

studie en zal het vaccin toedienen

aan90proefpersonen.

Centrum Klinische Farmacologie

(CKU)vanUZ/KULeuven

Er loopt nu in het Centrum een

studie met een nieuw vaccin dat

ontwikkeld wordt voor de preventie

COVID-19

Het doel van deze studie is:

- De veiligheid te bestuderen van 2

dosissen van dit nieuwe vaccin ge-

richttegenCOVID-19

- De hoeveelheid antistoffen/immu-

niteit in het bloed te meten zowel

vooralsnadevaccinatie.

Het eerste deel van deze studie (bij

jongeren) is gestart in juli, de oude-

re populatie (cohort 3) wordt gestart

inaugustus.

Aan cohort 3 kunnen in ons cen-

trum 60 personen van 65 jaar tot en

met 75 jaar oud meedoen die elk 2

maal het studievaccin/placebo zul-

len krijgen met 2 maanden tijd tus-

senbeidevaccinaties.

Zij worden in de studie opgevolgd

tot 12 maanden na de eerste vaccina-

tie.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

Naamsestraat223000Leuven

Tel:016/324001

e-mail:udll@kuleuven.be

VACCIN TEGEN HET CORONAVIRUS - KU Leuven
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