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W oord van de voorzitt er
Best e sy mpat hisant en,
Dit jaarv erslag w il u als medew erker, g eïnt eresseerde, g ift gev er of als bet rokken
ov erheid inzage gev en in de act iv it eit en v an het werkjaar 2012 v an de v zw
Veren ig ing v oor Solidar it eit . Kenmerk end v oor de werk ing v an VVS is de
onbezold igde inzet v an v rijw illig ers, v erbonden aan de Gem eenschap v an
Sant ’Egidio, in v erschillende kansarme w ijken v an Ant werpen en Brussel met
naschoolse begeleid ing v an kinderen en jongeren en onderst euning v an ouderen,
grat is warme maalt ijden v oor daklozen in Kam iano, conv ersat iek lassen v oor
nieu wkomers en het huis v oor ouderen Simeon en Hanna. Vanuit deze w erk ingen
best eedt
Sant ’Egid io st eeds meer
aandacht
aan het
leggen v an
dwarsv erbind ingen t ussen mensen en groepen die v aak onv erschillig of
want rouwig t egenov er elkaar st aan. Zo worden bruggen geslagen t ussen
aut ocht onen en allocht onen, t ussen ouderen en jongeren, t ussen ‘rijken’ en
‘armen’. Op het niv eau v an een st adsw ijk t racht VVS het menselijk weefsel t e
herst ellen, zodat mensen m inder v ereenzamen en marg inaliseren. Op het n iv eau
v an de st ad t racht de v erenig ing so lid ar it eit en medemenselijkheid t ot een cult uur
t e v erheffen, onder meer door conferent ies en m an ifest at ies.
De cult uur v an solidar it eit en w arme medemenselijkheid komen t ot een
hoogt epunt op de kerst feest en waar meer dan 2.000 armen de feest t afel deelden
met zo’n 1.000 v rijw illiger s. Niet alleen de pracht ige Sint -Carolus Borromeuskerk
v an Ant werpen en de O.L. V. t er Rijkek larenkerk v an Brussel konden hun deuren
openen voor honderden mensen v oor wie er v aak geen p laat s is, maar ook in t al
v an kansarme wijken en in de st raf inst ellingen v an Merksplas, Mechelen en
Leuv en kregen de ongezienen een gezicht en een v erhaal, t ot v reugdev olle
v errassing v an v rijw illigers die v aak v oor de eerst e keer d ie ‘andere k ant ’ v an de
samen lev ing ont dekt en. Door de crisis v oelen st eeds meer t ijdgenot en de
behoeft e om naar de essent ie v an het lev en t e gaan, en ook zelf de handen uit
de mouwen t e st ek en v oor de opbouw v an een menselijke samen lev ing.
Afgelopen jaar g ing alw eer v eel energ ie naar de noodzakelijk e fondsenw erv ing,
omdat VVS slecht s in beperkt e mat e op ov erheidssubsid ies (st ed elijk of
prov inciaal) beroep k an doen. Voor st ruct urele subsid ies v an het Vlaams
min ist er ie v an W elzijn komt VVS nog alt ijd niet in aanmerk ing: daarv oor zouden
we moet en opgaan in de Cent ra v oor Algemeen W elzijn (CAW ), de
eenheidsst ruct uur die de Vlaamse ov erheid op legt , met w ellicht groot v erlies v an
eigen aut onomie en ident it eit t ot gev olg.
Zov er wil VVS zek er niet gaan, maar er werden h ierov er wel const ruct iev e
gesprekken opgest art met Vlaams min ist er v an W elzijn Jo Vandeurzen, die onze
werk ing recent elijk bezocht , en zijn k ab inet . Het merendeel v an de kost en wordt
inm iddels gedragen door gift en v an met ers en pet ers, serv ice-c lubs en v an
bedrijv en of door solid ar it eit sact ies op scholen en in fam ilies.
Ik dank h ierb ij u it drukkelijk alle sy mpat hisant en en gift gev ers v oor hun
gewaardeerde en noodzakelijke st eun, want zonder jullie zou VVS niet diezelfde
uit st raling en maat schappelijk e impact hebben.
Hilde Kieboom
Voorzit t er

5

Kinder- en jongerenwerking
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Land van de Regenboog
Het Land van de Regenboog richt zich t ot kinderen en jongeren t ussen 5 en 25 jaar. Door regelmat ige samenkomsten en act ivit eiten groeien ze in het beleven van w aarden zoals respect voor iedereen ( ongeacht leeft ijd,
huidskleur of overt uiging) , eerbied voor de nat uur, vriendschappelijke omgang over alle grenzen heen en
bijzondere aandacht voor de armen dicht bij ( in de eigen buurt of st ad) en veraf ( kinderen in Afrika, Aids-zieken
et c.) .

School van Vrede
Voorst elling van de werking
De School van Vrede organiseert
huisw erkbegeleiding en vrijet ijdsbest eding voor kansarme kinderen
met schoolse problemen. De meesst e van deze kinderen hebben te
maken met een grote acht erst and
op verschillende gebieden. Op het
t aalvlak hebben ze problemen
omdat t huis een andere t aal w ordt
gesproken dan Nederlands maar
ook op andere vlakken omw ille van
ont oereikende begeleiding en aandacht .
Problemen
op
school
kunnen in het geval van deze kinderen niet los w orden gezien van
de sociale, mat eriële en emot ionele
achtergrond van het kind. Om deze
kinderen meer kansen t e geven in
onze maat schappij, w illen de Scholen van Vrede heel concret e hulp
bieden. Er gebeuren regelmat ige

huisbezoeken zodat de sit uat ie van
elk kind zo goed mogelijk w ordt
opgevolgd. Tijdens deze bezoeken
wordt er onder andere gesproken
over het belang van het regelmat ig
schoolbezoek, over hoe het mogelijk is het kind bij zijn schoolw erk te
helpen en over het belang van een
geweldloze opvoeding. Indien nodig wordt ook cont act opgenomen
met de scholen en leerkracht en,
CLB’s en andere organisat ies op
w ijkniveau om op deze manier de
hulp te opt imaliseren.
Maar de School van Vrede is meer
dan een huiswerkschool. In een
familiaal klim aat wordt samen
gediscussieerd, gespeeld, gefeest
en gereisd. Er wordt ook regelmat ig gew erkt rond bepaalde projecten die gericht zijn op w at er in de

wereld dichtbij en veraf gebeurt .
Als voort zett ing van de thema’s
van vorige jaren w ordt in 2012
gewerkt rond de vereenzaming in
onze maat schappij, in het bijzonder werd de sit uat ie van de eenzame bejaarden besproken. Behalve
de huiswerkbegeleiding heeft de
School van Vrede dus tot doel om
via ont spannende act ivit eit en de
kinderen een ruimere cult urele bagage mee t e geven. De werking in
verschillende buurten verloopt telkens volgens een gelijkaardig st ramien: een half uur onthaal of afhalen van de kinderen t huis door vrijw illigers, een uur studie en huiswerkbegeleiding, een uur combinat ie van spel, animat ie en vredesopvoeding.
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Werking 2012
De cont inuïteit van de werking van
de Scholen van Vrede blijft gehandhaafd. 2012 is een st erk jaar
geworden w aarin de vereniging
vooral inhoudelijk en op st ructureel
gebied sterk gegroeid is. Hierdoor
zien we ook een duidelijke groei in
aant allen en diversit eit . Meer jongeren namen een engagement op
w aardoor w ij ook meer kinderen
van de doelw ijken konden bereiken. Coaching en onderst euning
van deze vrijw illigers blijft essent ieel en daarvoor w erden speciale
bijscholingsmomenten voorzien.
In 2012 werd de act ieradius
vergroot en kon de werking verder
groeien. De School van Vrede Kiel
w ist nog meer kinderen van het
zigeunerkamp in de buurt t e bereiken (ongeveer 20) en er worden
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ook op regelmat ige basis bezoeken
gebracht aan het kamp door de
vrijw illigers. Ze w orden er goed
ont vangen en de relat ies verlopen
zeer posit ief. Het vert rouwen en de
vriendschap t ussen de School van
Vrede van het Kiel en het zigeunerkamp groeien. In 2012 ont st ond
ook een nieuwe School van Vrede
– in Brussel. Voorlopig bereikt deze School van Vrede een 10-t al
kinderen.
Door de uit st raling van de w erking
van VVS vzw krijgt de organisat ie
st eeds meer aanvragen van jongeren om in de kinderw erking een
sociale st age te doen. Afgelopen
jaar kw amen er ongeveer 35 st agairs. Ze w aren in het algemeen
zeer t evreden over hun st age, w at
te lezen st aat in hun evaluat iever-

slagen. Ze onderst repen dat ze via
de werking van de School van
Vrede veel over kansarmoede leren. Sommigen van hen maken de
overst ap van st agiair naar v rijw illiger en blijven ook na afloop van
hun st age in de School van Vrede
helpen.
Tijdens de schoolvakant ies st aan er
daguit st appen op het programma
in kleinere groepen. Er werden in
2012 vier zomeruit st appen georganiseerd met een maximum van 30
deelnemers per uit st ap. In de zomervakant ie werden drie kinderenkampen georganiseerd. 130 kansarme kinderen namen deel aan
deze vakant ies, w aar vriendschap,
inzet voor anderen, ont spanning en
persoonlijke
aandacht
cent raal
st onden.

Om de zoveel weken ging ik om 2 uur op woensdag onze groep van kinderen afhalen. Daarvoor moesten we 3,
soms 4 huizen afgaan en hadden we als iedereen kwam, een groep van 7 kinderen. Het is goed om eens te zien in
wat voor omgeving de kinderen leven en hun ouders eens te leren kennen. Het doet je beseffen dat ze het niet
altijd even makkelijk hebben als wij, de meeste huizen hadden bijvoorbeeld niet eens een deurbel. […]
Vroeger had ik, moet ik eerlijk zeggen, toch wel een heleboel vooroordelen over allochtonen. Maar door deze
mensen van zo dichtbij te leren kennen zijn die allemaal geleidelijk aan verdwenen. Borgerhout staat algemeen
bekend als ‘Borgerocco’ en geen enkel meisje van mijn leeftijd komt daar voor haar plezier eens een
wandelingetje maken. Daar was ik mij heel goed van bewust terwijl ik er rondliep en de metro nam. Toch, na de
families van de kinderen beter gekend te hebben en er al vaak hebben moeten doorwandelen, had ik er helemaal
geen bezwaar meer tegen om erlangs te gaan. Waarom zou ik angst hebben, deze mensen zijn evengoed mensen
als ik […]
Het zijn altijd maar kleine dingetjes die ik deed, maar ze maakten wel keer op keer de kinderen blij en
gelukkig.[…] Ik ben blij dat ik dit heb meegemaakt.
Clara

Ik heb wel geleerd dat het jezelf een heel goed gevoel geeft als je anderen kan helpen, als je iets betekent voor
hen. Verder ook dat het niet altijd even goed gaat, maar dat je het niet mag opgeven. […] Het is mij
opgevallen dat kansarme mensen erg open en gastvrij zijn. Zelf heb ik vooral gewerkt met kansarme
kinderen, waarvan de meesten van allochtone afkomst waren. Ze zijn wat betreft hun gedrag zoals elk ander
kind van hun leeftijd. Waar ze wel vaak mee kampen zijn oneerlijke kansen, meestal op school. Er wordt over
hen te snel beweerd dat ze het gewone onderwijs niet aankunnen. Op de school van vrede zijn er meerdere
kinderen die de label “Buso” hebben gekregen op school, terwijl ze echt nog wel intelligent zijn. Verder hebben
deze kinderen ook niemand die hen kan helpen met hun lessen of huistaken. Hiervoor bestaat de school van
vrede. We helpen deze kinderen bouwen aan een betere toekomst. De enige oplossing hiervoor is educatie. Ik
ben blij dat ik hen daarbij kan helpen, al moet ik hen gewoon de maaltafels aanleren.
Susan

Ik heb veel bijgeleerd, zowel over mezelf als over de kinderen. […] Ik dacht dat de kinderen niet
gemotiveerd zouden zijn en dat ze niet zouden willen leren. Het tegendeel is echter waar. De kinderen
zijn leergierig en doen erg hun best voor school[…]. Ik zag in het begin de kinderen enkel als kindjes
waaraan ik iets moest leren en op wie ik een beetje moest letten, maar eigenlijk worden het je vrienden
en heb je nog veel plezier samen met hun.
Ik ben geraakt doordat de kinderen je zo snel opnemen in de groep, ze noemen je meteen vriend. Dit was
vooral zo bij de kinderen die ik elke keer ging ophalen, met hen had ik de beste band. Omdat ze altijd
door mij geholpen werden ,kreeg ik veel vriendschap terug. […] Het raakt me ook toen dat ik één keer
uitzonderlijk had overgeslagen, en toen ze de keer daarop vroegen waarom ik er niet was geweest en dat
ze dat allemaal zeer jammer vonden. […]
De verantwoordelijkheid die je moet nemen, het geduld dat je moet opbrengen, de vriendschap die je
terug krijgt. Je wordt meer volwassen, je leert met kinderen omgaan, legt nieuwe contacten, en doet
onvergetelijke ervaringen op.
Tim
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Vakanties
In samenwerking met VZG vzw
organiseert VVS jaarlijkse kampen
voor kinderen van de Scholen van
Vrede. Goede accommodat ie, gezonde voeding en aandacht voor
hygiëne aan de ene kant en sport ieve en culturele act ivit eiten aan
de andere kant geven deze kinderen de kans om gedurende een
week de dagelijkse zorgen en de
gevaren van de st ad acht er zich te
lat en. Deze t ijd is voor hen heel
belangrijk w ant niet zelden leven
deze kinderen op plaat sen en in
panden w aar b.v. geen voldoende
sanit aire voorzieningen zijn ( st udio’s zonder douches of t oilett en)
of in de kampen ( zoals de zigeunerkinderen).

knippen etc. Op deze manier
hebben onze vakant ies een heel
belangrijk opvoedend karakter voor
de kansarme deelnemers. Daarnaast lat en w ij de kinderen een
vreugdevolle t ijd beleven met veel
vriendschap en een stevige dosis
sport en cult uur.
Elk jaar hebben onze reizen een
bepaald sensibiliserend t hema dat
aanslu it bij de werking doorheen
het jaar. Vorige jaren w aren dat :
2004: “ Vrede” , 2005: “ Dialoog” ,
2006: “Vriendschap” , 2007: “Verdraagzaamheid” , 2008: “ Samen
leven” , 2009: “Engagement ” , 2010:
“ Talenten”, 2011: “ Op zoek naar
verborgen t alenten, via muziek
naar vrede” en 2012: “W ij hebben
elkaar nodig – vriendschap tussen
jong en oud”
In 2012 hebben de kinderen t ijdens hun vakant iekampen kennis
gemaakt met de leefwereld en de
noden van de bejaarden.
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Veel aandacht gaat t ijdens de kinderenvakant ies ook naar regelmat ige lichaamsverzorging: t anden
poet sen, zich elke dag w assen,
propere kleren dragen, nagels

De vrijw illigers hebben vanaf de
eerst e dag verteld over de bejaarden. Dat gebeurde op basis van
beeldmateriaal en op voorhand
voorbereide act iviteit en en spellet jes. De kinderen knut selden kleine
cadeaut jes voor de ouderen die ze
gingen afgeven t ijdens hun bezoek
aan een bejaardent ehuis in de
beurt van de kamplocat ie. Daarnaast hebben de kinderen een delegat ie van de bejaarden van de
w ijk w aar ze wonen op hun kampplaat s ont vangen. Ze hebben sa-

men gesproken en gefeest ( kinderen hebben gezongen en gedanst )
Op voorhand hebben de jonge
deelnemers de vragen voorbereid
die ze t ijdens dat bezoek aan hun
gast en konden stellen. Er heerste
een heel feestelijke en ont spannen
at mosfeer t ijdens deze ont moet ing.
De kinderen w aren heel blij om
bejaarden te kunnen ont moeten en
er
werden
int ergenerat ionele
vriendschappen gesloten die, hopen we, aan een betere samenleving in de kansarme w ijken van
Antwerpen kunnen bijdragen.
Als daguit st ap gingen de kinderen
naar het pracht ige provinciale
domein van Kessel-Lo, naar het
zw embad in Leuven en naar het
dierenpark.

De Zomerschool van Vrede
De Zomerschool van Vrede, een
nieuw init iat ief sinds 2011, werd
ook in het w erkjaar 2012 gerealiseerd. Gedurende 4 w eekends in
augustus w erden kinderen opgevangen in de lokalen van de School
van Vrede van 11 tot 16 uur. Er
werd samen gespeeld, gewerkt ,
gepraat en geknut seld. ’s Middags

werd er samen gekookt en gegeten. Dit init iat ief is bedoeld voor de
meest kw et sbare kinderen van de
Scholen van Vrede, die normaal
gezien t ijdens twee maanden vakant ie zodanig veel t aalacht erst and
oplopen (t huis w ordt een andere
t aal dan het Nederlands gesproken) dat ze aan het begin van het

schooljaar een slechte st art maken.
Sommige kinderen werden ook in
die t ijd geholpen bij het st uderen
voor hun herexamens eind august us. De organisat ie heeft posit ieve
feedback over dit init iat ief gekregen zowel van de kant van de kinderen en hun ouders als van de
kant van de leerkrachten.

Cultuur in de School van Vrede
Zoals elk jaar w erd er ook in 2012
hard gewerkt aan de culturele
armoede. De kinderen van de
School van Vrede w andelden mee
voor vrede ( in januari) en t er herdenking van de slachtoffers van de
2 de W .O. ( in november). Er werden t alrijke bezoeken georganiseerd. De School van Vrede van
Stuivenberg kreeg bezoek van Bill
Pelke – een man uit Amerika w iens
groot moeder op heel brut ale manier vermoord w erd. Het meisje dat
deze moord heeft gepleegd werd
ter door veroordeeld en Bill Pelke
heeft haar eerst vergeven en
vervolgens ertoe bijgedragen dat
de doodst raf door een levenslange
gevangenisst raf werd vervangen.
Hij heeft t ot de kinderen gesproken
over de helende kracht van de
vergeving en de nood van de
afschaffing van de doodst raf overal
ter wereld. Daarnaast kregen de
Scholen van Vrede bezoeken van
een medewerker van de Antwerpse
Filharmonie die de kinderen over
de werking van de Filharmonie en
verschillende muziekinst rumenten
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heeft verteld. Sinds 2012 beschikken alle Scholen van Vrede over
comput ers en beamers met toegang tot het internet. Er werden
speciale w orkshops voor kinderen
georganiseerd w aar ze over het
gebruik van computer en int ernet
konden leren voor hun st udie. De
meesten van deze kinderen hebben
t huis geen comput er.
Daarnaast gingen de vrijw illigers
met de kinderen naar de cinema,

De groei
Ongeveer 200 kinderen van Antw erpen, Brussel en
Gent zijn ingeschreven in de Scholen van Vrede en
worden op regelmat ige basis opgevolgd. Deze
duidelijke groei t en opzicht e van vorige jaren w erd
zicht baar bij de kerst feesten die voor al deze
kinderen en hun families w erden georganiseerd. In
plaat s van één groot kerst feest voor de kinderen
van alle w ijken werden er dit jaar 5 verschillende
w ijkfeesten georganiseerd w aarbij ook de families
van de kinderen, de Friends en de bejaarden van
de w ijk w erden uit genodigd. Om de feesten vlot te
lat en verlopen en de huiselijke sfeer te kunnen
bew aren, w erden ze opengesteld voor vrijw illigers
van buitenaf die voor het t ransport en bediening
t ijdens de feest en zorgden.

naar het Notenkraker ballet , naar
de Filharmonie en ze begeleidden
hen naar speciaal voor kinderen
georganiseerde ateliers en workshops, bv. in het Plant in Moret us
Museum. Het werden gelegenheden den bij uit st ek om de culturele
blik van de kinderen t e verruimen
en hen t e sensibiliseren voor de
kunst.

Wij k: St uivenberg

Fiches Scholen van Vrede
Adres: Kerkst raat 157, 2060 Antwerpen
Tijdst ip: w oensdag van 14u30 tot 16u30
Wij k: Luchtbal
Adres: Noorderlaan 108, 2030
Antwerpen

Lokaal: een verdieping met 7 doorlopende
ruimt es met stoelen, t afels, zet els, kasten,
borden, computer en beamer met t oegang
t ot internet

Tijdst ip: zat erdag van 15u t ot 17u

Aant al begeleide kinderen in 20 1 2 : 46

Lokaal: t wee ruimtes met stoelen en
t afels, smart bords en beamer

Nat ionalit eit en: Turks, Assyrisch,

Aant al begeleide kinderen in 20 1 2 :

Meest voorkomende problemen:

30

t aalachterst and, kinderen met
leeracht erst and

Nat ionalit eit en: Congolees,
Marokkaans, Belgisch, Nigeriaans,
Peruviaans

dyslect ie, t aalachterst and

Speciale hulp: een jongen die onderw ijs
aan huis krijgt , twee kinderen die ext ra
hulp krijgen van een ‘t aaloma’, met een
meisje wordt er ext ra gewerkt voor de
maalt afels

Aant al vast e vrijw illigers: 9

Aant al vast e vrijw illigers: 17

Aant al st agairs in 2 0 12 : 3

Aant al st agairs in 2 0 12 : 10

Aandacht spunt en: vrede, sit uat ie
van de bejaarden, dialoog

Aandacht spunt en: sit uat ie van de
bejaarden dicht bij en veraf

Nieuw e kinderen via: scholen,
kinderen die hun vriendjes meebrengen

Nieuw e kinderen via: vr iendjes en
kennissen van de kinderen die reeds naar
de School van Vrede komen, scholen in de
beurt

Meest voorkomende problemen:
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Belgisch, Equadoriaans, Zigeuners

Speciale act ivit eit en in 2 01 2 :
knut selnamiddag, KID concerten: Billy
t he kid, KID-concerten: De drie
musket iers

Wat anders in 2 01 2 ?: Meer jongeren
die meehelpen als vr ijw illigers en dus
betere begeleiding van de kinderen.

Speciale act ivit eit en in 2 01 2 :
herfst atelier, KID-concerten, het
Notenkraker ballet , zwembad, fiet stocht en,
cinema, kerst at elier, bezoek van Bill Pelke,
bezoek van een bejaarde van de w ijk

Wat anders in 2 01 2 ?: Meer ext ra
cult urele act ivit eiten voor de kinderen
doorheen het jaar

Wij k: Brusse l Cent rum

Aant al vast e vrijw illigers: 5

Adres: Rijkeklarenst raat 21, 1000 Brussel

Aant al begeleide kinderen
in 2 0 12 : 10

Tijdst ip: zat erdag voormiddag

Nieuw e kinderen via:
scholen, op st raat ont moet

Lokaal: een grot e ruimte met stoelen en t afels

Wij k: Nieuw Gent
Wij k: Kie l

Adres: E. De Deynest raat 2, 9000 Gent

Adres: W aarlooshofst raat 9, 2020
Antwerpen

Tijdst ip: w oensdag van 17u30 tot 19u30

Tijdst ip: zat erdag van 10u40 t ot 14u00

Lokaal: reft er van de Sint Paulusschool, twee ruimtes met
st oelen en banken

Lokaal: 5 kleine kamers w aar per
leeft ijd gewerkt wordt , een groot lokaal
in het midden, stoelen, t afels, zet els,
kast en, computer, beamer, int ernet
Aant al begeleide kinderen in 20 1 2 :
50

Nat ionalit eit en: Congolees, Roma’s,
Marokaans, Belgisch

Aant al begeleide kinderen in 20 1 2 : 25
Nat ionalit eit en: Tunesische, Belgisch, Roma
Meest voorkomende problemen: leerproblemen, vooral
w iskunde

Aant al vast e vrijw illigers: 5

Meest voorkomende problemen:

Aandacht spunt en: vriendschap en respect voor elkaar over
de grenzen van de verschillende cult uren heen

t aalachterst and, aut isme, agressiv it eit,
moeilijke thuissit uat ies

Nieuw e kinderen via : mond tot mond reclame, kinderen

Speciale hulp: enkele kinderen krijgen
ext ra hulp van een ‘t aaloma’, de Romakinderen w orden ext ra begeleid op
weekdagen met hun huisw erk

die hun vriendjes meebrengen, kinderen die op st raat
rondhangen

Speciale act ivit eit en in 2 01 2 : vakant ie
Wat anders in 2 0 1 2?: Meer kinderen mee op vakant ie
gegaan

Aant al vast e vrijw illigers: 9
Aant al st agairs in 2 0 12 : 26
Aandacht spunt en: dialoog en respect
voor verschillende godsdienst en,
eenzaamheid van de bejaarden,
pest gedrag en vriendschap met iedereen

Nieuw e kinderen via: de
leerkrachten, CLB’s van scholen in de
buurt , kinderen die reeds naar de School
van Vrede komen en hun vriendjes of
kleinere broers en zussen meebrengen
Speciale act ivit eit en in 2 01 2 : KIDconcerten, bezoek van vrienden uit
Nigeria, cinema
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Wij k: Linkeroever
Adres: W illem Elsschot st raat 3, 2050 Antw erpen
Tijdst ip: zat erdag van 10u00 t ot 13u00
Lokaal: groot lokaal met meerdere ruimes op de eerste
verdieping van het appartement sgebouw, in 2012 helemaal
opgeknapt, nieuwe vloer in mooie felle kleuren en nieuwe
fot o’s aan de muren
Aant al begeleide kinderen in 20 1 2 : 40

Wat anders in 2 01 2 ?: meer st ructuur
in de School van Vrede, meer
vert rouwen van de kant van de
zigeuners, meer algemene hulpvragen
van de families

Nat ionalit eit en:

Somalische, Congolees,
Guinee Conakry, Kosovaars, Zigeuners

Meest

voorkomende

problemen:

Tunesische,

t aalachterst and,

spraakproblemen

Aant al vast e vrijw illigers: 8
Aant al st agairs in 2 0 12 : 5
Aandacht spunt en: sit uat ie van de bejaarden, veiligheid
online ( hoe veilig sociale media gebruiken)
Nieuw e kinderen via: mond t ot mond reclame
Speciale act ivit eit en in 2 01 2 : bezoek aan de filharmonie,
t heat er “ Billy t he kid” , filmuit st ap, bezoek aan de ZOO in het
donker
Wat anders in 2 01 2 ?: Meer zelfzekerheid in de w erking

Friends
Voorst elling van de werking. Doelstelling
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Net zoals de School van Vrede bereikt ook ‘Friends’ jongeren (12-15 jarigen) van verschillende nat ionalit eiten. Ze
hebben de nodige moeilijkheden op sociaal en familiaal vlak, en meest al verloopt ook hun schoolcarrière niet
helemaal vlekkeloos. Voor de jongeren die deelnemen aan de act ivit eit en van de Friends, vormt de w erking een
belangrijk alt ernat ief voor “ de st raat ”. Groepen van Friends hebben als doel een plaat s te zijn w aar w aarden als
respect voor anderen, voor de eigen leefomgeving, voor de natuur enz. cent raal st aan. Naast ind ividuele
st udieondersteuning w il de werking hen via vormende en recreat ieve act ivit eit en kansen bieden om uit hun
sit uat ie van sociale acht erst and te geraken, hun leefwereld te verruimen en vriendschap en solidarit eit t e leren
kennen als alt ernat ieve w aarden voor het recht van de sterkste. Er w ordt ook individuele hulp aangeboden bij de
keuze van de juist e middelbare school zodat de t alent en van de jonge mens verder w orden ontw ikkeld. Alle
act ivit eit en gebeuren met als voert aal het Nederlands. Foto- en videomateriaal, visualisat ies, computer en
int ernet worden veelvuldig gebruikt om bepaalde thema’s aanschouwelijker t e maken.

Het intergenerat ioneel project
Het intergenerat ioneel project is de
voorbije jaren st erker gew orden en
kende een langzame maar duidelijk
zicht bare groei. Enerzijds zijn er
st eeds meer jongeren die het
moeilijk hebben op school, en hiervoor niet de nodige onderst euning
krij -gen. Anderzijds zijn er vele senioren die alleen t huis zijn en niet
veel meer om handen hebben,
terw ijl ze nog perfect in st aat zijn
om veel te doen. Sinds sept ember
2000 gaan verschillende “ Friends”
wekelijks op bezoek bij een oudere, die ze meest al leerden kennen
via de ouderenwerking van Sant ’
Egidio. Ze maken er hun huisw erk

en krijgen de gelegenheid om het
Nederlands, w at in vele gevallen
niet hun moedert aal is, t e oefenen.
Bovendien maken ze kennis met de
leefwereld van ouderen. De bejaarde w ordt de “t aalopa” of “ -oma”
die om uiteenlopende redenen
( migrant en- of vluchtelingenkinderen, moeilijke relat ies binnen families) in het leven van de jongeren
ont brak. Vaak w orden de ouderen
geconfronteerd met een gelijkaardige sit uat ie, namelijk dat ze hun
kleinkinderen niet of nauwelijks
zien. Voor de ouderen is deze
vriendschap dan ook even belangrijk : ze kunnen zich nutt ig maken,

en vinden w eer een nieuw e zin in
het leven. Ze leren zich ook thuis
te voelen in de veranderde maat schappij, t e midden van nieuw komers. Op deze manier wordt er een
brug geslagen t ussen de verschillende generat ies, w at geen evident ie is in w ijken w aar het w ant rouwen t ussen jong en oud het samenleven vaak bemoeilijkt . Aangezien het hierbij dikw ijls om allocht one jongeren gaat , bevordert dit
project ook de goede verst andhouding t ussen de verschillende
cult uren in de w ijk.

De vereniging hecht veel belang
aan het vrienschappelijke klim aat
w aarin de werking verloopt . Tussen
de vrijw illigers en kinderen/ jongeren best aat geen assist ent iële maar
wel een vriendschappelijke relat ie.
De kinderen/ jongeren moet en uit eraard geholpen w orden, maar er
wordt daarbij niet verget en dat ze
ook in st aat zijn om zelf, samen
met hun leeft ijdsgenoten, heel w at
te realiseren. De w erking van
“ Friends” w il hen daartoe st imuleren door hen steeds meer verant woordelijkheid binnen de vereni-

ging t e geven. De Friends worden
aangemoedigd om de w ijde wereld
met zijn grote en kleine problemen
te ontdekken. Ze worden uitgedaagd om eigent ijdse init iat ieven te
nemen om hun droom te realiseren. Gezamenlijke init iat ieven zoals
maandelijk se feesten in bejaardenhuizen, pet it ieact ies, inzamelact ies
et c. w aarin ze de hoofdrol spelen
( organisat ie, logist iek, present at ie,
samenwerking, …) brengen diverse
t hema’s dichterbij en w ijzen hen op
hun persoonlijke verantwoordelijkheid bij de uit bouw van een huma-

nere samenleving. Hierbij w ordt de
cont inuïteit van deze act ivit eiten
cent raal gesteld. De individuele begeleiding
van
de
vrijw illigers
binnen het int ergenerat ioneel project (begeleiding van jongeren die
ouderen bezoeken) vraagt veel
coördinat ie. Ze is essent ieel om
deze act ivit eit tot een goed einde
te lat en komen. Bij somm ige jongeren w ordt het na verloop van t ijd
duidelijk dat de begeleiding kan
afgebouwd w orden, bij anderen is
een blijvende onderst euning noodzakelijk.

Werking 2012
Zoals vorige jaren blijft ook in 2012 de cont inuïteit in de Friendswerking gehandhaafd. W ij slaagden erin de w erking te
decent raliseren. Na de opricht ing in 2008 van Friends-Kiel, FriendsLinkeroever en Friends-Stuivenberg en in 2010 – Friends-Lucht bal –
zijn er in 2011 drie nieuwe groepen van st art gegaan: Friends
Brasschaat , Friends Ekeren en Friends Oost malle. De vorming van
de nieuwe vrijw illigers die deze groepen begeleiden, kreeg ext ra
aandacht . Nu ondernemen al deze groepen hun eigen init iat ieven en
kunnen ze zelfst andig funct ioneren.
Verschillende Friends vormen samen enkele muziekbandjes. Op
regelmat ige momenten komen ze samen in de lokalen van de
vereniging aan de Lombardenst raat . In 2012 werd er een speciaal uit geruste repet it ieruimt e aan deze
muziekgroepen ter beschikking gesteld. Op deze manier kunnen de jongeren eender w anneer muziek maken
zonder voor overlast voor de buren te zorgen. Deze jongerenbands w orden steeds meer gevraagd om op te
t reden op verschillende fest ivals.
Naarmat e de split sing van de groepen en hun werkingen duidelijker is geworden, groeide ook de nood om t och
samen met iedereen op vakant ie t e gaan. Op deze manier w orden de vriendschapen onder Friends van
verschillende w ijken onderhouden en kunnen er nieuwe projecten ont st aan. Om die reden werd ook in 2012 voor
alle groepen van de Friends één reis naar de W est hoek georganiseerd. Het kamp w erd gekenmerkt door de
werking rond het t hema van de Eerste Wereldoorlog. Ze verbleven in een pracht ige domein Peace Village dicht bij
Ieper. De keuze voor deze plaat s w as niet toevallig. Door een bezoek te brengen aan de t alrijke
oorlogsmonumenten in die st reek w ilden w ij de geschiedenis van ons land en van Europa dichter bij deze
jongeren brengen. Ze werden ook in cont act gebracht met de bejaarden die de oorlog hebben meegemaakt om
hen t e interview en en naar hun verhalen te luisteren. In het kader van de daguit st ap gingen de Friends op een
fiet st ocht en brachten een pracht ige namiddag door in de zwembad.
In 2012 bereikte de Friendswerking meer dan 100 jongeren. In sept ember gaan de oudsten over naar de
Jongeren voor Vrede. De jongsten nemen de fakkel over en zoeken nieuwe jongeren om hen t e helpen. De
groepen vormen nu een geslaagde mix van Belgen en migrant en, van jongeren van kansarme en beter gestelde
gezinnen. De verschillende groepen van de Friends organiseren twee keer per maand volledig zelf een feest voor
bejaarden in het OCMW -W ZC De Gulden Lelie in Antwerpen
Cent rum, OCMW -W ZC Bilzenhof in Antwerpen Noord, Home St .Jozef in Antwerpen Kiel, in het OCMW -W ZC Melgeshof, in het
W ZC-Sint Bart holomeus en in het WZC-Sint Jozef in Oost malle. De
Friends in Brasschaat bevinden zich nog in de st art fase en sluit en
aan bij de groep van Ekeren. Deze bezoeken gebeuren in het
kader van de toenadering t ussen verschillende generat ies. Het
worden pracht ige feest middagen zow el voor de jongeren als voor
de bejaarden. Daarnaast gaan de bezoeken aan ouderen thuis, in
ziekenhuizen of instellingen nog steeds door. Tw eemaandelijks
wordt een “ Friendsday” georganiseerd, w aarop de 8 groepen
worden uitgenodigd. Vorming, ont moet ing en uitw isseling van
ervaringen en het feest en st aan hier cent raal.
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Jongeren voor Vrede
Voorst elling van de werking. Doelstelling
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Naarmat e de Friends opgroeiden, groeide ook de oproep om dicht bij deze jongeren te blijven st aan. Jongeren
voor Vrede kent na haar st art in 2003 nu een volw aardig best aan en groeit ook aan. Cont inuïteit en doorst roming
blijven hier de belangrijkst e doelstellingen. Jongeren vragen meer en meer hulp en steun in andere aspecten van
het dagelijkse leven, zoals st udiekeuze, omgang met drugs, relat ies, familiale zorg et c. Het belang groeide dan
ook om hen goed door te verw ijzen naar de juiste diensten en organisat ies. Cont act en met andere part ners uit de
sect or namen toe.
Met deze jongeren w il de vereniging nog een st ap verder gaan. Naast de onderlinge vriendschap en het
onmiddellijk inspelen op gebeurtenissen in de samenleving, nemen ze allen een concreet engagement op om
act ief mee te werken aan een vredevolle samenleving. Sommige jongeren gaan op huisbezoek bij eenzame
bejaarden, sommigen helpen op regelmat ige basis in het huis voor ouderen Simeon en Hanna, anderen worden
begeleider of zelfs eindverantwoordelijke van een School van Vrede – ieder naar eigen vermogen en interesses.
Het is de bedoeling dat elke jongere een verantw oordelijkheid kr ijgt binnen de organisat ie.

Werking 2012
De werking van de jongerengroepen w erd in 2012 decent raliseerd.
Tot nu toe vonden de ont moet ingen plaat s in het cent rum van
de st ad, in de lokalen van de VVS
aan de Lombardenst raat. Sinds
2012 is het zw aartepunt van de
werking verplaat st naar de verschillende w ijken, dicht er bij hun
woonplaat s De jongeren werden
opgesplit st in vier zones w aar hun
dagelijkse w erking en engagement
doorgaan: Zone Noord ( Merksem,
Lucht bal,
Ekeren, Brasschaat) ,
Zone Zuid ( Kiel, Edegem, W ilrijk,
Hoboken) , Zone Berchem ( Mort sel, Berchem) en Zone Cent rum
( Cent rum en St uivenberg) . De jon-

geren ont moeten elkaar in de lokalen in de bovengenoemde zones,
ze vergaderen daar en ze doen
daar samen verschillende act ivit eiten. Sommigen helpen in de Scholen van Vrede, anderen gaan bejaarden bezoeken aan huis en in de
inst ellingen in de w ijken w aar ze
wonen. Ze gaan w inkelen met de
ouderen, w andelen, organiseren
uit st appen en feesten of komen
voor een gew oon gezellig gesprekje bij een t asje koffie. De oudste
jongeren organiseren infosessies
voor scholen en groepen rond
kansarmoede in de st ad en w ereldw ijd en kunnen concret e t ips geven
hoe een klas, school of groep iet s

voor de armen in hun eigen buurt
kan doen. De toelicht ing van de
werking van VVS voor groepen
nam erg toe, wekelijks w aren dat 2
t ot 4 groepen. Als result aat daarvan zijn er nieuwe groepen van
Jongeren voor Vrede ont st aan in
een aant al Antwerpse scholen:
Sint -W illibordus, Sint -Lutgardis, het
At heneum en het OLV College.
Deze jongeren worden begeleid
door jonge vrijw illigers v an VVS, ze
komen regelmat ig samen na hun
schooluren en ondernemen punkt ueel act ivit eiten ten voordele van
de minderbedeelden in onze samenleving.

Sinds de opening van de samenwoonst voor ouderen “ Simeon en Hanna”
van Sant ’Egidio zijn er ook jongeren die er meehelpen en wekelijk s een
engagement in het huis op zich nemen. In 2012 hielpen al meer dan 15
jongeren op wekelijkse basis in het huis en ook het aant al st agiaires is
gest egen in vergelijk ing met het jaar daarvoor. Een grot e groep jongeren
van de Zone Berchem bezoekt w ekelijks OCMW W ZC Sint -Anna.
2012 is een st erk jaar gew orden omw ille van de toevloed van de nieuwe
jongeren die een regelmat ig engagement op zich w ilden nemen. Daarom
zijn de best aande werkingen sterker gew orden. De jongeren w aren in
st aat om meer kinderen t e helpen en met meer bejaarden van instellingen
vriendschap te sluit en. Er werden ook meerdere kerst feesten
georganiseerd.
Elke zonegroep houdt haar w ekelijkse bijeenkomst die in het teken st aat
van de vorming omt rent het engagement dat deze jongeren op zich
nemen. Aan de hand van de concret e ervaringen worden t ips gegeven
over hoe om t e gaan met de doelgroep. Een keer per maand komen de
jongeren van alle zones samen in het cent rum van de st ad voor een
gezellige avond. Er wordt dan samen gesproken, gegeten en gefeest . Op
deze manier w orden onderlinge vriendschappen onderhouden en de
jongeren krijgen de kans om ervaringen uit te w isselen. Er w orden ook
plannen gemaakt voor gemeenschappelijke act ivit eiten, zoals een heel
geslaagd init iat ief van Vrijdagen van Sant ’Egidio ( meer daarover in de
rubriek
“ Eenmalige
act ivit eiten” ) .
Behalve
de
georganiseerde
bijeenkomsten ont moet en de jongeren elkaar v aak op eigen init iat ief in de
gebouwen van VVS in de Lombardenst raat , w aar ze vrije t oegang hebben.
Verschillende ruimtes werden zodanig aangepast dat ze alt ijd voor de
jongeren beschikbaar zijn: een repet it ieruimt e met een opnamest udio, een
werkkamer, een krant enbibliot heek, een computerkamer en een keuken
( om drankjes of kleine et ent jes samen voor t e bereiden) . Op deze manier
wet en de jongeren dat ze bij onze organisat ie alt ijd welkom zijn.
Daarnaast w orden t ijdens de bijeenkomsten verschillende t hema’s meer in
de diept e uitgewerkt . Een greep uit de t hema’s in 2012: de sit uat ie van de
kinderen in Afrika, vrede in de wereld, oorlogsgebieden, kansarmoede in
onze st ad, de doodst raf, de dialoog tussen godsdienst en, eenzaamheid bij
de bejaarden, dakloos zijn in een grot e st ad, Tweede Vat icaanse Concilie,
Mgr. Oscar Romero, racisme en ant isemit isme, inleiding t ot het Jodendom,
inleid ing tot de Islam, et c.
Bovendien w ordt er t ijdens de vergaderingen gediscussieerd over hoe de
jongeren gest alt e kunnen geven aan een samenleving in diversit eit . Elk
t hema w ordt concreet uit gewerkt en kan eventueel gepaard gaan met
gepast e act ies. De jongeren onderzoeken hoe ze het best mensen kunnen
sensibiliseren en hoe ze bv. een pet it ie kunnen opst arten. Er w orden ook
de meest recent e thema’s besproken op basis v an krant enart ikels of
int ernet bronnen. De jongeren worden aangemoedigd om elke dag de krant
te lezen en/of naar het nieuw s kijken.
De jongeren werden st erk gest imuleerd om een w ebsit e van hun werking
te ontw ikkelen en om mee te werken aan de best aande sit e. Het result aat
is een meer uit gewerkte kinder- en jongerenwebsite w aar heel w at
informat ie t e vinden is. De webmast er is een jongen van de organisat ie die
daarvoor een opleiding heeft gevolgd. De aanw ezigheid van de
jeugdwerking op andere internet fora is in 2012 ook erg toegenomen.
Facebook en Tw it t er w erden tot belangrijke middelen binnen de
organisat ie om informat ie te verspreiden w aardoor nieuwe jongeren
bereikt konden worden.
Tijdens de schoolvakant ie gingen de Jongeren voor Vrede als begeleiders
samen op kamp met de kansarme kinderen van de School van Vrede,
andere jongeren gingen mee op vakant ie met de bejaarden of met de
Amici.
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Jongerenpelgrimage naar Krakow/ Auschwit z
In 2012 w erd een bijzondere jongerenpelgrimage naar Auschw it z
georganiseerd met de suggest ieve
t itel: voor een w ereld zonder racisme en geweld. 400 jongeren van
16 t ot 24 jaar uit heel West -Europa
( w aaronder een 100t al uit België)
gingen vijf dagen naar Krakow /
Auschw it z om er over Shoah t e leren en over de wereld van vandaag
na te denken. Er w aren jongeren
uit Spanje, Portugal, It alië, Frankrijk, Du it sland, Engeland, Zweden,
Nederland en België. De jongeren
van VVS vzw w aren verantw oordelijk voor de voorbereiding en uit voering van deze reis. De jonge-
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ren die meegingen, w aren heel
verschillend, zowel uit middenst ands- als u it kansarme gezinnen,
scholieren van 16 jaar en afgest udeerde jongvolw assenen van 24
jaar, vreemdelingen en Belgen, kaholieken, at heïst en, maar ook moslims.
Prof. Claudio Bett i uit New York gaf
de deelnemers een inleiding over
de geschiedenis van het ant isemit isme en de Shoah. Ze kregen ook
de kans om naar de get uigenissen
te luist eren van mevrouw Rit a
Prigmore ( Sint i-zigeunerin die medische experiment en onderging en

deze in tegenst elling t ot haar
tweelingzus overleefde) en rabbijn
Brodman uit Israel ( ook overlevende van de Shoah) . Daarnaast
kregen de jongeren een rondleiding in het concent rat ie- en verniet igingskamp
Auschw it z-Birkenau.
Aan het monument voor de
slacht offers ( naast de overblijfselen
van de crematoria in Birkenau)
werd een korte plecht igheid gehouden. Daar lazen ze een Europese boodschap met hun intent ie
om hun engagement voor een w ereld zonder racisme en geweld te
versterken.
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Jongerenreis naar Balkan
In september zijn 10 jongeren voor 10 dagen vert rokken naar een internat ionale ont moet ing over vrede in de
wereld die in Sarajevo plaat svond. Ze konden daar aan verschillende conferent ies deelnemen en er werden
t alrijke cont act en gelegd met de jongeren uit andere landen. Na afloop van de bijeenkomst in Sarajevo zijn de
jongeren nog de Balkan in get rokken. Ze reisden door Kosovo en Servië en ze hebben kennis gemaakt met de
moeilijke geschiedenis van deze gebieden alsook met de wereld van de orthodoxie. Op de weg terug bezicht igden
ze ook tw ee pracht ige Europese hoofdsteden: Zagreb en Ljubljana. Het w as een pracht ige reis die de jongeren
volledig zelf hebben georganiseerd.

Eenmalige activit eiten, acties en proj ect en in 20 1 2

Vredesw andeling en vredesfeest (1 januari 2 0 12 )
Kinderen, t ieners en jongeren namen deel aan de jaarlijk se
vredesw andeling door Antwerpen. De jongerenband t rad er op.
Opvallend is de grote aanw ezigheid van de kinderen van de

Jongerenreis naar Rome (4 – 8
april 2 0 1 2

Scholen van Vrede.

De

oudste

Jongeren

voor Vrede

t rokken voor een paar dagen naar
Rome om kennis te maken met deze
pracht ige st ad. Bezoeken aan de
t alrijke

Jongerenw eekend (6 – 8 april 2 01 2 )

musea

en

monumenten,

feesten en internat ionale uitw isseling

Een welverdiend weekend voor Friends en de jongste

met jongeren uit Rome stonden op

Jongeren

het programma.

voor Vrede

dat

in

het

teken

stond

van

vriendschap en ervaringsuit w isseling. Er werd nagedacht
over de t oekomst en uit breiding van de jongerengroepen.
Aansluit end w erd er een
Breendonk georganiseerd.

rondleiding

in

het

kamp
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Jaarlijk se vak ant ies van kinderen, Fr iends en jongeren
(juli 2 0 1 2 )
In samenwerking met de vzw VZG (Vriendschap Zonder
Grenzen) geniet en in t ot aal meer dan 240 kinderen en
jongeren van een w elverdiende vakant ie. Cent raal st aan hier
samenwerking, vriendschap en solidarit eit . De aandacht van
VVS gaat uit naar goede accommodat ie, gezonde voeding en
aandacht voor hygiëne, een nat uurvriendelijke omgeving,
mogelijkheid tot sport ieve en culturele act ivit eiten en naar een
breed gamma van ont spanningsmogelijkheden. Vakant ies zijn
een topmoment om veel t ijd samen door t e brengen en een
familiaal klimaat van vriendschap te creëren, w eg van de
t huissit uat ie en de t huisproblemen. In 2012 st onden de
vakant ies in het teken van vriendschap met de bejaarden. Er
werd get racht de leefwereld van de bejaarden dicht er bij de
kinderen te brengen. De delegat ies van de bejaarden van de
Antwerpse

w ijken

kw amen

op

bezoek

op

deze

vakant iekampen. Door samen een door te brengen groeien de
kinderen

en

jongeren

van

alle

mogelijke

cult urele

achtergronden in het beleven van w aarden zoals respect voor
iedereen (ongeacht welke leeft ijd, huidskleur of overt uiging),
eerbied voor de nat uur, vriendschappelijke omgang over alle
grenzen heen en bijzondere aandacht voor vrede dichtbij
( eigen buurt of st ad) en veraf (Afrika, Midden-Oosten, et c.)

Zomervakant ie SVV Linkeroever: Wijgma al (5 – 9 juli 2 01 2 )
De kinderen van de School van Vrede Linkeroever vert rokken samen met hun begeleiders op vakant ie
naar W ijgmaal. Naar j aar lijkse gew oonte ging de vakant ie door in een rust ig gelegen domein ‘t
Kast eelt je. Het t hema van de vakant ie w as “W ij hebben elkaar nodig – vriendschap t ussen jong en
oud”. Als daguit st ap gingen de kinderen naar het domein van Kessel-Lo en naar het zwembad in
Leuven. Aan deze vakant ie namen 25 kinderen en 10 jonge begeleiders deel.

Zomervakant ie SVV St uivenberg, Lucht bal en Gent : Rot selaar (6 – 1 0 juli 2 0 12 )
De kinderen van de School van Vrede Stuivenberg, Lucht bal en Gent vert rokken samen met hun
begeleiders op vakant ie naar Rot selaar. Voor de tw eede keer ging de vakant ie door in een rust ig gelegen
int ernaat , het Monfort College. Het thema van de vakant ie w as “W ij hebben elkaar nodig – vriendschap
t ussen jong en oud” . Als daguit st ap gingen de kinderen naar het domein van Kessel-Lo en naar het
zw embad in Leuven. Aan deze vakant ie namen 65 kinderen en 19 jonge begeleiders deel.

Zomervakant ie SVV Kiel: Cha rneux (5 – 9 juli
2012)
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De kinderen van de School van Vrede Kiel vert rokken
samen

met

hun

begeleiders

op

vakant ie

naar

Charneux. Voor de eerste keer ging de vakant ie door
in een rust ig gelegen kasteelt je in Charneux. Het
t hema van de vakant ie w as “W ij hebben elkaar nodig
– vriendschap t ussen jong en oud” . Als daguit st ap
gingen de kinderen naar het dierenpark en daarna
naar het zwembad. Aan deze vakant ie namen 35
kinderen en 10 jonge begeleiders deel.

Zomervakant ie Fr iends: Mesen (5 – 9 juli 2 01 2 )
De jongeren t ussen 12 en 16 gingen op kamp naar de Westhoek. Het kamp werd gekenmerkt door de werking rond het
t hema van de Eerst e Wereldoorlog. Ze verbleven in een pracht ige domein Peace Village dicht bij Ieper. De keuze voor deze
plaat s w as niet toevallig. Door een bezoek te brengen aan de t alrijke oorlogsmonumenten in die st reek w ilden w ij de
geschiedenis van ons land en van Europa dichter bij deze jongeren brengen. Ze werden ook in cont act gebracht met de
bejaarden die de oorlog hebben meegemaakt om hen te int erviewen en naar hun verhalen te luist eren. In het kader van de
daguit st ap gingen de Friends op fiet stocht en brachten een pracht ige namiddag door in het zw embad. 40 Friends en 10
begeleiders gingen mee op deze vakant ie.

Jongerenpelgrimage naar Auschw it z (1 3 – 1 9 juli 2 01 2 )
De oudst e Friends en de Jongeren voor Vrede gingen naar Krakau/ Auschw it z om er een paar dagen
lang over de geschiedenis van de Shoah t e leren en over het Europa van vandaag na te denken.
Vanuit België gingen er een 100-t al jongeren mee.

Vredescongres in Sarajevo en Balkanreis voor de jongeren (0 7 – 1 6 sept ember 2 01 2 )
Tien Jongeren voor Vrede gingen mee voor vier dagen naar een internat ionale ont moet ing over vrede
in de w ereld in Sarajevo. De jongeren volgden de conferent ies over de sit uat ie in Afrika en Midden
Oost en. Na afloop van het congres kregen ze de gelegenheid om andere Balkan- landen te bezoeken
en om kennis te maken met de wereld van de ort hodoxie.

Conferent ie t egen de doodst raf (2 8 november 2 01 2 )
Ter gelegenheid van de int ernat ionale dag van st eden voor het leven – steden t egen de doodst raf ( 30
november) organiseerde VVS een conferent ie voor jongeren en st udenten met het aangrijpende getuigenis van
Bill Pelke ( een Amerikaan w iens groot moeder op brut ale manier werd vermoord en die de jonge moordenares
uit eindelijk heeft kunnen vergeven en ert oe heeft bijgedragen dat de doodst raf voor het meisje werd omgezet in
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levenslang.) . Deze conferent ie kw am w ederom t ot st and na een unieke samenwerking t ussen de Karel De Grote
Hogeschool, de Lessius Hogeschool, de past orale dienst van de Universit eit Antwerpen en onze vereniging. Meer
dan 1000 jongeren en groeperingen kw amen luist eren naar zijn get uigenissen die doorgingen in Antwerpen
( Sint -Lutgardisschool en KdG) , in Brussel en in Leuven.

Herdenkingsw andeling van de Shoah (1 1 november 2 01 2 )
Een fakkeltocht voor de slachtoffers van WO II onder het mott o: “W ie vergeet , is gedoemd te
herhalen” . Bijzonder indrukwekkend w as een deelname van ongeveer 100 kinderen en 50 jongeren
die onder andere borden met de namen van verschillende nazi-kampen droegen. Voorafgaand ging
een conferent ie door in de gebouwen van de organisat ie met rabbijn Rosen uit Israel.

Kerst inzame lingsact ie
december 2 0 1 2 )

(november

–

De Jongeren Voor Vrede zett en zich gedurende
twee

maanden

in

voor

inzameling

kerst cadeaus voor kansarme

van

kinderen van

de
de

Scholen van Vrede. Ze schreven bedrijven aan en
voerden een grote act ie op Facebook, Tw itter en in
hun scholen. Op deze manier verzamelden ze
genoeg

cadeaus

voor

kinderen

voor

alle

w ijkkerst feesten.

Fa miliew ij kkerst feest SVV, Friends, Leve de Ouderen! Kiel (2 4 december 20 1 2 )
De jongeren die kinderen in School van Vrede en Friends Kiel begeleiden en vrijw illigers die in deze w ijk
eenzame bejaarden wekelijk s bezoeken, organiseerden samen een groot kerst feest . De kinderen van de
School van Vrede en de Friends met hun families en bejaarden van de instellingen in de w ijk w aren t alr ijk
aanw ezig. Er w erd samen gegeten, gezongen, gespeeld en gevierd. Voor dit feest w erd de hulp van
vrijw illigers van buit enaf ingeroepen ( ze zorgden vooral voor het opbouw, de bediening en het t ransport van
de bejaarden) zodat ook de jongeren aan de t afel konden zitt en en voor een familiale sfeer konden zorgen.
165 genodigden zaten aan t afel en voor iedereen w as een persoonlijk geschenk voorzien.
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Fa miliew ij kkerst feest School van Vrede, Friends en Leve de Ouderen!
Luchtbal (2 4 december 2 0 12 )
De jongeren die de kinderen in de School van Vrede St uivenberg en Friends
Stuivenberg begeleiden, organiseerden voor hen en hun families en voor de
bejaarden uit hun w ijk en van de instelling W ZC Melgeshof een pracht ig
kerst feest. Er werd samen gegeten, gezongen, gespeeld en gevierd. Voor
iedereen lag een persoonlijk geschenk klaar. 150 kinderen en jongeren met hun
families en bejaarden namen deel aan dit feest .

Fa miliew ij kkerst feest School van Vrede, Friends en Leve de Ouderen! St uivenberg (23
december 2 0 1 2 )
De jongeren die de kinderen in de School van Vrede St uivenberg en Friends Stuivenberg begeleiden,
organiseerden voor hen en hun families, voor de bejaarden van hun w ijk en voor de bejaarden van
het W ZC Bilzenhof een pracht ig kerst feest . Er werd samen geget en, gezongen, gespeeld en gevierd.
Voor iedereen lag een persoonlijk geschenk klaar. Een 100-t al kinderen en jongeren met hun families
en bejaarden namen deel aan dit feest .

Fa miliew ij kkerst feest SVV en Friends Lienkeroever (2 4 december 2 0 12 )
De jongeren die kinderen in de School van Vrede Linkeroever en Friends LO begeleiden, organiseerden voor
hen en hun families een pracht ig kerst feest. Er w erd samen geget en, gezongen, gespeeld en gevierd. Voor
iedereen lag een persoonlijk geschenk klaar. Een delegat ie van de bejaarden van de w ijkw erking zat mee aan
de t afel. Een 70-t al kinderen en jongeren met hun families namen deel aan dit feest .

Kerst feest in WZC Sint -Anna (2 4 december 2 01 1 )
De Jongeren voor Vrede die w ekelijks op bezoek gaan bij de eenzame bejaarden in W ZC Sint Anna organiseerden samen met de kinderen van het Land van het Regenboog al voor de
tweede keer een pracht ig kerst feest voor de ouderen. Een rijk programma van liedjes en
speelact ivit eiten werd door deze twee groepen voorbereid. Voor iedereen w as een cadeau
voorzien.

Kerst feest Simeon en Hanna, Leve de Ouderen! Cent rum en de Amici (2 4 december 2 0 12 )
De jongeren die w ekelijks in de bejaardensamenw oonst Simeon & Hanna en bij de groep van de Amici
( ment aal gehandicapten) helpen, vierden met hun vrienden mee kerst mis. Ze zat en mee aan t afel en zorgden
vooral voor de animat ie. Ze hebben ook alle cadeaus voorbereid.
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Proj ectw erking
In 2012 kon VVS rekenen op project steun van verschillende inst ant ies. Hierbij een samenvatt ing van deze
projecten.

Project st eunende inst ant ie: I mpulsfonds voor het Migrant enbeleid
Tit el van het project : Samen leren leven door samen muziek t e maken. Creëren van muziekruimt e voor
kinderen, jongeren en nieuw komers
Toegekend bedrag: 15.000 €

Samenvatt ing van het project : Dankzij de toegekende hulp kon VVS een geschikt e repet it ieruimte voor
kinderen, jongeren en nieuwkomers inricht en. Op deze manier kunnen de jongeren in die ruimte muziek maken
zonder voor overlast voor de buren t e zorgen. De nadruk w ordt gelegd op muziek met posit ieve boodschap.

Project st eunende inst ant ie: I mpulsfonds voor het Migrant enbeleid
Tit el van het project : Kinderen van nieuw komers online
Toegekend bedrag: 4.542 €
Samenvatt ing van het project : Dankzij de toegekende hulp kon VVS haar aanbod van naschoolse begeleiding
uit breiden door in de w ijklokalen van Scholen van Vrede en Friends ( Linkeroever, Stuivenberg, Kiel) computers te
zetten met toegang t ot het internet. Op deze manier kregen de kinderen en jongeren de kans om het belang en
de mogelijkheden van de comput ers en int ernet voor het studeren te ontdekken. Daarvoor heeft VVS speciale
workshops voor deze doelgroepen georganiseerd.

Project st eunende inst ant ie: Koningin Paola St icht ing en BNP Paribas Fort is Foundat ion
Tit el van het project : W ij hebben elkaar nodig – vriendschap tussen jong en oud
Toegekend bedrag: KPS: 7.000 €, BNP Paribas Fort is Foundat ion: 10.000 €
Samenvatt ing van het project : Dankzij deze hulp kon VVS in samenwerking met VZG vzw vakant ie aanbieden
aan 240 kansarme kinderen en jongeren, die anders niet op vakant ie zouden gaan. Kinderen van de Scholen van
Vrede en de Friends gingen op vakant ie die in het teken st onden van vriendschap tussen jong en oud.
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Project st eunende inst ant ie: St ad Ant w erpen
Tit el van het project : Kinder- en jongerenwerking
Toegekend bedrag: 54.500 €
Samenvatt ing van het project : VVS vzw is een zelfst andige convenant houder met de St ad Antwerpen
bet reffende kinder- en jongerenw erking. Ze heeft een jarenlange vaste convenant met st ijgende toelage die in
2012 54.500 € bedroeg. Deze samenwerking w ordt door alle part ners sterk gew aardeerd.

Project st eunende inst ant ie: Provincie Ant w erpen
Tit el van het project : Kinder- en jongerenwerkig
Samenvatt ing van het project : In 2012, na een plaat sbezoek van een verantwoordelijke dienst hoofd van
Provincie Antw erpen, kreeg VVS vzw een erkenning als provinciale jeugdwerking. Dat betekent dat de organisat ie
in 2013 een provinciale subsidie voor haar werkingskosten zal kunnen aanvragen.

Samenw erkingen en overleg
Er wordt int ensief samengewerkt met volgende organisat ies en inst ant ies:
Kamiano – Volkeren Van Vrede (VVS) – Taalschool “Yaguine en Fodé” – Vriendschap Zonder Grenzen vzw – Leve
de Ouderen (VVS) – Plussersw erkingen - St ad Antwerpen, Jeugddienst – Kids – verschillende jeugdbewegingen
( Chiro, scout s en gidsen Vlaanderen, Europascout s, KSA, KLJ, Don Bosco-jeugd, …) - Afrikaans Plat form – De
Grij ze Kat – Verschillende moskeeën en Arabische groeperingen – Parochies van de Rooms-kat holieke Kerk –
Bisdom Antwerpen - Zusters der Armen ( Kiel) – Netwerk voor jeugdpastoraal – Kerk onder St room – Werkgroep
kansarme jongeren - Joodse scout s Hanoor Hat zioni – Tachkemoni school – St icht ing Louise-Mar ie –
Verschillende lagere scholen – CLB’s – Verschillende middelbare scholen – Elegast – Just it ie, St rafbemiddeling –
JAC – Vormselcatechese St adskern Antwerpen – Comit é bijzondere Jeugdzorg – BOWA-pleegzorg – Karel de
Grote Hogeschool – Universit eit Antw erpen – Lessius Hogeschool – IJD – Rouach – Senegalese jongeren van
Dahir a Touba – Opvoedingsw inkel Kerkst raat - …

Ouderenwerking
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Leve de Ouderen!
I nleiding en doelstellingen
De essent ie van de ouderenwerking van VVS ligt in de menselijke nabijheid in het dagelijk s leven van de
bejaarden: door de vriendschap tussen jongeren en ouderen wordt een antwoord gegeven op de noden die het
ouder w orden met zich meebrengt . In verschillende kansarme st adsw ijken van Antwerpen w orden ouderen aan
huis onderst eund ( Kiel, Linkeroever, Luchtbal, Antwerpen Noord en het st adscent rum) en vrijw illigers bezoeken
eenzame ouderen in rust huizen ( OCMW -W ZC Melgeshof in Merksem,, Home Sint -Jozef in Antwerpen-Kiel en
OCMW -W ZC Bilzenhof in Antwerpen-St uivenberg en OCMW -W ZC Sint -Anna in Berchem). De bezoeken in W ZC
Sint -Anna w orden volledig verzorgd door jongeren.
Een belangrijke evolut ie doorheen de jaren is de groeiende bet rokkenheid van de ouderen zelf bij de dagelijk se
werking. Regelmat ig dienen fitte senioren zich aan die zich in de werking w illen engageren. Ze gaan op hun
beurt , net zoals de jongere vrijw illigers, andere ouderen bezoeken, zowel t huis als in inst ellingen. Dit aspect van
de werking groeide in 1999 uit tot de beweging “ Leve de Ouderen!”, een solidarit eit sbeweging voor 60-plussers.

Cent raal in de aanpak van de
ouderenwerking van Sant ’Egidio
st aat de vriendschap. De vrijw illigers gaan op bezoek bij mensen
t huis of in ru st huizen en worden
met hen bevriend. De frequent ie
van de bezoeken w ordt bepaald
door de nood van de bejaarden. In
de rust huizen proberen de vrijw illigers de eenzaamheid van de mensen te verlicht en, de bew oners met
elkaar in cont act te brengen en zo
het samenlevingsklim aat in de inst elling te verbet eren. Bij thuisw onende ouderen st ellen zich andere
problemen. Daar gaan de vrijw illigers in op een aant al prakt ische
noden: zorgen dat de bejaarde
geholpen w ordt bij de huishou-

delijke t aken, een bejaardenhelpster of verpleegst er lat en komen,
…maar ook hier blijft de vriendschap essent ieel. De bejaarde w eet
dat hij of zij iet s betekent voor
iemand anders w at hun leven
zoveel zinvoller maakt .
In elke w ijk komen de bejaarden
en de medewerkers ook geregeld
samen: op wekelijkse bijeenkomst en worden de onderlinge vriendschappen aangehaald, er wordt
ingegaan op de lokale en internat ionale act ualit eit , en er worden
bijvoorbeeld plannen gemaakt om
bepaalde act ies te ondernemen of
een feest t e organiseren. Op deze
manier is elke w ijkw erking ook een

familie w aarin iedereen zijn plaat s
en zijn t aak heeft .
De meeste mensen hebben een
grot e wens als ze oud w orden:
t huis kunnen blijven w onen. “ Leve
de Ouderen!” neemt deze wens
van de bejaarden ernst ig, en helpt
hen om in hun eigen omgeving te
blijven wonen. De vrijw illigers zorgen ervoor dat de best aande professionele diensten w orden ingeschakeld. Ze organiseren bijkomende mant elzorg w aar nodig en
coördineren het geheel. Op die manier zien heel w at ouderen hun
laat st e wens in vervulling gaan,
omringd door vrienden van versschillende generat ies en cult uren.

27

Wijkwerkingen

Ant w erpen Noord
Na de uit breiding van de w ijkwerking Luchtbal en St uivenberg in de regio Antwerpen
Noord in 2012 kent de w erking een zekere st abilisat ie.
Elke vrijdagnamiddag komen een deel van de vrijw illigers samen om in het W ZC
Melgeshof de bejaarden te gaan bezoeken. Op zaterdagvoormiddag van 10 uur t ot 12
uur gebeurt dit met de andere helft van de groep. De bezoeken worden gebracht aan
de meest eenzame ouderen of diegenen die daar uit drukkelijk om vragen. Ook de
bejaarden aan huis w orden bezocht , maar dit gebeurt niet op vaste t ijdst ippen. Er
wordt hier rekening gehouden met de specifieke noden van de bejaarden. Het kan
zijn dat sommige ouderen een paar keer per w eek w orden bezocht en anderen tw ee
of drie keer per maand – alles naargelang de nood en de vraag ernaar. Op vrijdag
om 16 uur vindt een bijeenkomst plaat s voor zowel ouderen als vr ijw illigers in de St .
Franciscuskerk. Na een moment van bezinning volgt ont moet ing bij koffie en
versnapering. Dit is een belangrijk moment van familiale ont moet ing voor de
bejaarden. Zulke momenten helpen hen vaak uit hun isolement en daarom werd er
afgelopen jaar een speciale inspanning gedaan om dit moment van samenzijn zo
gezellig en familiaal mogelijk t e maken. Er werd geïnvesteerd in aankoop van
verschillende huiselijke voorw erpen om de bijeenkomst ruimt e gezellig t e maken voor
iedereen.
De vrijw illigers gaan ook bejaarden bezoeken in het OCMW WZC Bilzenhof. Deze
bezoeken worden voornamelijk verzorgd door de jongerengroepen.
Het aant al medewerkers is duidelijk gestegen en elke twee maanden vindt een
bijeenkomst plaat s voor hen met als doel de vorming in hun engagement bij de
bejaarden en het samen nadenken over hoe de w ijkwerking verder kan uitgebouw d
en geopt imaliseerd w orden.
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Om de hulp te opt imaliseren w orden er vaak andere dienst en ingeschakeld. Op deze
manier zijn regelmat ige cont acten ont st aan met Thuishulp Villers, het OCMW en het
Dienst encent rum van de Lucht bal.
Enkele bew oners van de instellingen en enkele bejaarden uit de w ijk gingen mee op
vakant ie in de zomer naar West malle. Samen w aren dat meer dan dert ig personen.
De bejaarde vrienden van de w ijk organiseerden zelf een kerst inzammelingsact ie voor
de daklozen. Een t ient al bejaarden ging enkele keren mensen aanspreken in een
shoppingcent rum en op deze manier hebben ze een aant al cadeaus voor de armst en
ingezameld. Deze act ie werd een groot succes.
Op Kerst avond w erd in W ZC Melgeshof een kerst feest gehouden met een 80t al
ouderen die t ijdens de feest dagen geen bezoek hadden. Aan dit feest hebben ook
kinderen van School van Vrede Lucht bal, Friends en hun families deelgenomen. Het
w as een pracht ig feest met kerst liederen van vroeger, spellet jes van nu, t oespraken
van bejaarden en kinderen en nat uurlijk een grote t aart. Tijdens dit feest w erd een
inzameling gehouden voor de armere bejaarden in Afrika, omdat zij ook in een mooi
huis zouden kunnen wonen. Voor iedereen lag een geschenk op naam klaar.

Cent rum
De werking in het Cent rum concent reert
zich op de opvolging van een 50t al
bejaarden in de w ijk. Enerzijds zijn dit
bewoners uit de binnenst ad, maar ook
bejaarden uit groot Antwerpen sluit en aan
bij de act iviteiten van de w ijk Cent rum.
Voor de medewerkers is een nieuw
vormingsmoment ont st aan w aarop ze een
keer per maand samenkomen en hun
ervaringen kunnen uit w isselen.
Het
t ijdst ip
van
de
wekelijkse
bijeenkomsten voor de bejaarden is
het zelfde gebleven - zat erdag 14.30 uur.
Hierdoor kan een groot aant al bejaarden
worden bereikt , met
name in de
w int ermaanden w anneer de avond vroeg
valt . De bijeenkomst en gaan door aan de
Schoenmarkt ,
met
ongeveer
30
aanw ezigen.
Daarnaast komen de vrijw illigers met de
bejaarden samen om verjaardagen te
vieren. Telkens als iemand verjaart , wordt
er een feest je met cadeaus georganiseerd.
Op deze manier worden de banden onder
elkaar
verst erkt ,
er
ont st aan
vriendschappen en de eenzaamheid in de
w ijk vermindert .
Bejaarden uit de w ijk Cent rum deden
verder mee aan diverse grot ere door de
vzw georganiseerde act ivit eiten. Ze gingen
mee op vakant ie naar West malle, namen
act ief deel aan “ Zomer van Simeon &
Hanna” en hebben zich ingezet voor de
inzamelingen
ten
voordele
van
de
kerst feesten voor kansarmen. Een t ient al
van hen heeft zelf ook aangezeten aan een
feest maal met Kerst of daadw erkelijk
meegeholpen t ijdens de feest malen voor
kansarmen.
De vriendschap t ussen de bejaarden uit de
w ijk en de bewoners van “ Simeon &
Hanna” w ordt verder op
verschillende
manieren bevorderd.

Kie l
De w ijkwerking Kiel w erkt met steeds meer vrijw illigers.
De maandelijkse b ijeenkomst en gingen door met als doel
de vorming in hun engagement bij de bejaarden en het
samen nadenken over hoe de w ijkwerking verder kan
uit gebouw d worden. Wekelijkse bijeenkomsten voor
bejaarden vinden plaat s op maandag in de St.
Bernardusparochie (Abdijst raat 128, Antwerpen-Kiel) met
telkens een veert igt al aanwezigen. Wekelijks bezoeken de
medew erkers bejaarden in Home Sint -Jozef in de
W aarlooshofst raat . Enkele bejaarden van dit rusthuis
komen ook naar de wekelijkse bijeenkomst en in de St .Bernardusparochie. Daarnaast bezoeken de vrijw illigers
wekelijks ( indien nodig ook vaker) eenzame bejaarden
die nog t huis w onen. Er wordt dan samen met de
bejaarde gekookt , gew andeld, hun verjaardag gevierd of
gewoon gezellig gepraat bij een t asje koffie. Reeds vele
jaren gaan verschillende bejaarde bewoners van de
inst elling en van de w ijk mee op vakant ie in de zomer.
W anneer nodig wordt er cont act opgenomen met
verschillende w ijkcent ra om de bejaarde zo lang mogelijk
t huis t e lat en w onen en de hulp te opt imaliseren. Er
best aan reeds samenwerkingsverbanden met het
buurt secret ariaat , dienst encent rum de Boskes, ADL in de
w ijk, ZEWOPA en Sociaal St eunpunt Gezondheid Kiel.
In de kerst periode heeft de werking Kiel een
geschenkeninzamelingsact ie georganiseerd. Gedurende 4
weken gingen de bejaarden naar een shoppingcent er op
het Kiel. Ze spraken daar mensen aan, vertelden over
hun engagement en verzamelden kerstcadeaus voor de
daklozen van Kamiano en voor arme gezinnen van de
w ijk. De act ie werd een groot succes, niet alleen omw ille
van de hoeveelheid geschenken die werd ingezameld,
maar ook omdat nieuw e cont act en in de w ijk werden
gelegd.
Op kerst avond werd dit jaar een feest maal georganiseerd
voor 180 gast en. Onder de deelnemers w as een grote
diversit eit . De genodigden w aren kansarme gezinnen van
de kinderen van School van Vrede Kiel, alleenst aande
volw assenen en eenzame ouderen van de w ijk Kie l. Een
w arme maalt ijd in goed gezelschap en een sympat hieke
sfeer groeide uit tot een w aar familiefeest. Het werk werd
verdeeld over de vele helpende handen, jongeren en
volw assenen die zich hadden aangeboden om deze avond
t ot een fest ijn t e maken. De 40 vrijw illigers zorgden voor
een vlotte bediening en een vriendelijk w oord voor
iedereen.
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WZC “Simeon en Hanna”, huis voor ouderen
W ZC “Simeon en Hanna” is een
huis voor ouderen dat in april 2008
de erkenning kreeg van het Minist erie van de Vlaamse Gemeenschap en officieel in gebruik werd
genomen op 24 april 2006. In 2012
heeft het huis een definit ieve
erkenning gekregen voor onbepaalde duur. In het huis voor ouderen kunnen 8 hulpbehoevende en/
of dement erende bejaarden terecht
die niet meer zelfst andig kunnen
wonen. In dit project zijn een aant al krachten bezoldigd: een directeur-animat or, een verpleegster,
een verzorgst er en een hygiënische
assist ente. Zij w orden bijgest aan
door een veert igt al vrijw illigers van
onze vereniging die met een
beurt rol komen helpen.
Het huis voor ouderen w il duidelijk
maken dat oud en van anderen
afhankelijk w orden geen vloek is,

int egendeel:
het
huis st raalt
schoonheid en levensvreugde uit .
Het w il een voort rekkersrol vervullen in een andere, meer respect volle manier v an omgaan met onze
hoogbejaarde medeburgers, door
hun verlangen naar familiale geborgenheid t egemoet te t reden. In
het huis worden antw oorden gezocht op de persoonlijke noden van
elke bew oner, rekening houdend
met hun verleden. Het menu wordt
vast gelegd in overleg met alle
bewoners en de vrijw illigers bereiden het eten voor – de bejaarden
die dat w illen, kunnen meehelpen
bij de voorbereiding. Er zijn in het
huis alt ijd minst ens twee vrijw illigers die een helpende hand bieden
bij de dagelijk se zorgen en die helpen bij de animat ie. Elke dag wordt
er een krant voorgelezen en er
wordt gediscussieerd over de
gebeurtenissen in de wereld. Er is

ook alt ijd een vrijw illiger bereid om
de ouderen naar de st ad te vergezellen voor een leuke w andeling of
om te gaan w inkelen. Er worden
ook dagelijk s gezelschapspellet jes
naar boven gehaald. De bewoners
worden in cont act gebracht met
jongeren en kinderen die ook voor
animat ie en regelmat ige feest momenten zorgen.
In 2012 zijn verschillende scholieren op regelmat ige basis sociale
st age komen lopen in W ZC
“ Simeon en Hanna” . Velen van hen
w aren heel ent housiast over het
project van deze samenwoonst
voor ouderen, het geen te lezen
st aat in hun evaluat ieverslagen.
Omdat vele bezoekers het huis
zien, kan VVS in ruime kr ingen een
meer hoopvolle visie op de ouderdom en de omgang met ouderen
verspreiden.

Hier enkele passages van st ageverslagen:
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Vooraleer ik het gebouw binnenstapte was ik een beetje nerveus over wat me te wachten stond. Maar wanneer ik
binnengelaten werd, verdween alle stress. We werden op een aangename mannier ontvangen door de bejaarden. Al snel viel
me op dat het er niet aan toe ging zoals in een normaal rusthuis. De bejaarden hebben een grotere vrijheid en leven samen
als een (h)echte familie. De bejaarden accepteren je ook onmiddellijk. […] Frans stelde ons dan voor een partijtje of twee
rummikub te spelen. Dit voorstel namen we met plezier aan. Na al onze rummikub ervaring bleef het toch nog zeer moeilijk
om Frans te verslaan. […]
Wat me zeer verbaasde was dat Frans zoveel afwist van tuinnieren en ons zijn kennis probeerde bij te brengen. Ook viel me
op dat desondanks zijn ziekte die zijn motoriek sterk verhindert, dat hij probeert zo zelfstandig mogelijk te blijven. Hij gaat
je niet snel vragen om hem bij iets te helpen. […]
Hervé

Als de bejaarden tezamen in de woonkamer hun koffie opdrinken, vergezeld door een leuk
gesprekje, wordt het duidelijk dat dit project geen gewoon bejaardentehuis is waar de ouderen
doelloos op het einde wachten. Het is geruststellend te kunnen zien hoe mensen tot het einde
toe samen gelukkig kunnen leven. […] Het is een magisch gevoel wanneer je het huis
binnentreedt, en de stilte je overvalt. Het is zo’n heerlijk gevoel om binnen de drukke stad deze
enorme rust te kunnen vinden. Het voelt aan zoals een weldoende oase, zowel materieel als
menselijk. […]
Wat ons ook opviel dat kleinigheden uit het leven waarvan wij amper genieten, zoals
bijvoorbeeld het wandelen voor hen een grote waarde hebben gekregen. Ze zijn ons zo
dankbaar als zij met ons zijn kunnen gaan wandelen. […]
In dit project zijn de gebeurtenissen allemaal voorspelbaar. Er zijn geen bijzondere projecten
of specifieke evenementen te verwachten. Het gaat eerder over de evolutie van onze
betrokkenheid en onze omgang met en ons begrip van de bejaarden.
Thomas en Hervé

Clement ine – in memoriam
Clement ine werd geboren in Den Haag op 27 maart 1916. Na haar studie werkte ze
als apothekeres onder andere voor de Koninklijke Familie. Toen haar kinderen
volw assen w aren en na een ongelukkig huwelijk is ze midden jaren 70 naar
Antwerpen verhuisd om de zieke moeder van een joodse vriendin te verzorgen.
Daarna deed ze jarenlang nachtopvang voor ouderen in joodse families in
Antwerpen en werkt e ze als direct rice van een joods vakant iehuis in Koksijde. In
1979 heeft ze de w ilsbeschikking voor eut hanasie in haar t est ament laten opnemen
in de overt uiging dat ouderen te veel kost en aan de samenleving. Ze wou nooit , als
ze ziek zou w orden, een last zijn voor iemand. Deze gedachte is bij haar nog
st erker geworden na haar hersenenbloeding in 2007. Bovendien is Clement ine met
de jaren in isolement geraakt .
Een paar jaar lat er zal ze zelf vast st ellen: “ Pas w anneer jijzelf eenzaam bent , besef
je hoe zw aar dat weegt . Ik weet het zeker: eenzaamheid is een van de meest
onzichtbare, maar t evens een van de ergste kw alen van onze t ijd.” Na de
hersenbloeding en de revalidat ie in een instelling mocht Clement ine t erug naar
huis. Maar ze w as niet meer zo zelfst andig als ze gewoon w as t e zijn en er moest
hulp worden ingeschakeld. Met de verpleegst er van de instelling, die haar t huis
kw am verzorgen, ont stond een heel w arm cont act . Deze verpleegster is ook
vrijw illigst er bij VVS. Ze heeft voorgesteld dat er jonge mensen op bezoek zouden
komen. Zo begonnen Lena en Edmond regelmat ig op bezoek te gaan. “ Dankzij de
t huishulp en het regelmat ige bezoek van de vrienden van Sant’Egidio werd het
leven draaglijker voor mij” , zei Clement ine later. Dankzij deze hulp kon ze langer in
haar eigen vert rouw de omgeving blijven wonen. In december 2008 kreeg
Clement ine een longont steking en belandde ze in het ziekenhuis. Daar w erd ze
opgezocht door haar vr ienden. Ze hebben het voorstel gedaan om naar Simeon en
Hanna te komen herstellen. Dat voorstel werd onmiddellijk aanvaard.
“ Ik voelde onmiddellijk aan dat Simeon en Hanna niet zomaar een rust oord is w aar
bejaarden voor zich uit st aren naar het bezoek dat niet komt , vast gebonden zitt en
om niet omver te vallen of zomaar voor zich uit praten. De schare vrijw illigers die
zowel ’s morgens, overdag, ’s avonds en zelfs ’s nacht s zijn ingeschakeld, maken
dat je voort duren bent omringd met attente mensen die het beste met je
voorhebben. De verpleging is prima en het et en is uit stekend. Hier w ord je niet
geleefd, maar ben ik vrij t e doen en te laten w at ik w il. Zo ga ik nog alt ijd iedere
week bridgen.” Na drie weken vroeg Clement ine of ze in Simeon en Hanna mocht
blijven. “ Bij Sant ’Egidio vond ik mijn tw eede levensadem terug. Velen denken dat
Sant’Egidio iet s gewoons is. Maar het is niet gewoon. Het is echt buitengew oon.
Mijn w ilsverklar ing tot eut hanasie ligt allang in de prullenmand. Ik ben zeer
dankbaar dat ik hier mijn leven mag eindigen. Ik ben nu 95 jaar en hoop in dit
hemelse oord de honderd te halen.“
In Simeon en Hanna heeft Clement ine een nieuwe t huis gevonden. Ze ging twee
keer per week bridgen en op andere momenten deed ze niet s liever dan
gezelschapspellet jes spelen, vooral scrabble en rummikub. Vele vrijw illigers w erden
door haar verslagen. Ze heeft in haar laat ste jaren een groot aant al migrant en met
hun Nederlands geholpen. Nooit is ze opgehouden met lezen, ze best elde
voort durend nieuwe boeken, vooral over het Nederlandse Koningshuis en over het
Jodendom, en de kranten w aren ook haar t rouw e meegezellen. Ze w as ont zettend
t rot s dat haar verhaal in het boek “ Keerpunt” opgenomen werd en nadat het boek
gepubliceerd werd en de vrienden het haar cadeau hebben gedaan, heeft ze het in
een nacht uitgelezen. Ze w as t rot s om bij deze wereldw ijde familie van Sant ’Egidio
te horen.
De droom van Clement ine om honderd t e worden is niet in vervulling gegaan. Na
een lange ziekte is ze in december 2012 overleden. Ze werd de laat st e dagen van
haar leven const ant omringd door haar best e vrienden die dag en nacht bij haar
w aakten. Ze is rust ig en gelukkig heengegaan. Clement ine, w ij zijn dankbaar voor
jouw jarenlange vriendschap en voor jouw gouden hart . We zullen je nooit
vergeten!

Alle cit at en komen uit het int erview met Clement ine dat gepubliceerd werd in het boek
“Keerpunt. De t waalf werken van Sant ’Egidio” van Koenraad de Wolf (Lannoo, 2012).
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I nt ergenerationeel project en ont moeting met
migrant en
Het intergenerat ioneel project , een samenwerking tussen “ Leve de Ouderen!” en de
“ Friends” , de werking voor 11 tot 15-jarigen van VVS, werd ook in 2012 verder gezet.
Allocht one jongeren gaan op bezoek bij Belgische ouderen, die deze jongeren helpen
om onze t aal t e oefenen. Ook gaan groepjes jongeren op bezoek in rust huizen, w aar
ze feesten organiseren voor de bew oners. Deze jongeren maken ook de deelname
mogelijk van de rust huisbew oners aan enkele gemeenschappelijke act ivit eit en van
“ Leve de Ouderen!” door hen naar die act ivit eiten t e brengen en acht eraf terug naar
huis t e vergezellen.
Voor de ouderen bet ekent zo’n ont moet ing met jongeren dat ze beginnen te geloven
dat het leven ook als bejaarde nog mooi kan zijn, dat de bejaarden een belangrijke
rol t e spelen hebben in de samenleving en dat niemand te oud of te zw ak is om iet s
te doen voor iemand anders. Sommige ouderen zijn ‘t aaloma’ of ‘-opa’ geworden van
een allochtone jongere: ze helpen met huiswerk maken en spreken Nederlands met
de jongeren. Zowel de jongeren als de ouderen beleven veel deugd aan deze
vriendschap. Voor vele bejaarden zijn de cont acten met hun kleinkinderen immers erg
schaars, w at als een groot gemis w ordt ervaren. Bovendien w ordt het langs deze weg
gewerkt aan de verzoening t ussen verschillende generat ies.
Op dezelfde manier ont stonden ook vriendschappen t ussen bejaarden en volw assen
nieuw komers, leden van de beweging “Volkeren van Vrede” . Ze gaan samen
w andelen met de bejaarden, doen boodschappen voor hen of met hen, en hebben
tegelijk de kans om onze t aal t e oefenen. Ook hier w ordt weer op het niveau van de
w ijk gewerkt. Door bewoners van verschillende generat ies en culturen samen te
brengen, groeit het onderlinge vert rouwen en wordt het meest al zw aar beschadigde
sociale w eefsel van de w ijk hersteld.
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Vergrijzing: van probleem naar pot entieel
Vrijw illigers van VVS w orden vaak uit genodigd om een lezing te verzorgen op
colloquia over de omgang met ouderen. Cent raal daar in st aat st eeds de noodzaak aan
een andere visie op en omgang met één van de grote uitdagingen van onze t ijd: de
vergrijzing. In ons Europese cont inent – maar dit wordt meer en meer ook een
realit eit van de andere cont inenten – wordt men st eeds ouder en het aant al ouderen
op de bevolking neemt t oe, door de medische en technologische vooruitgang. We
st ellen echt er een groot cult ureel en spirit ueel deficit vast in onze cult uur om deze
ext ra levensduur ook posit ief in te vullen en naar w aarde te schatt en. Te vaak w ordt
over vergrijzing gesproken als een probleem (de hoge kost , de last voor de familie) en
te weinig als een kans: zoveel ouderen in onze samenleving hebben w aar iedereen
gebrek aan heeft : t ijd, en dus ook sociale t ijd om in t e zetten voor anderen. De
ouderen vormen in die zin een pot ent ieel van mogelijkheden om andere mensen te
bezoeken, om t ijd t e hebben voor zieken enz… in een hect ische maat schappij w aarin
– vanuit een sterk materialist ische visie - de zw akken en zieken st eeds meer in een
isolement geraken. Hierover is Sant ’Egidio een gew aardeerde gesprekspart ner op
Universit eiten van de Derde Leeft ijd, op de KUL in het kader van de college’s
“ spir it ualit eit in zorg”, bij pastorale diensten van ziekenhuizen, rusthuizen en
verzorgingstehuizen. In deze context komen ook w ekelijks groepen van jonge
senioren in de lokalen van de Kammenst raat over de vloer, om een get uigenis te
horen over en de werking te bekijken van een andere visie op ouderdom. Dit gaat om
groepen Zilveren en Koperen Passers, Markant -groepen, KAV-groepen.
Het huis van Simeon en Hanna fungeert hier als piloot project : mensen kunnen van
hieruit begrijpen dat zelfs zw akkere ouderen die hulp nodig hebben, van grote
betekenis zijn voor onze samenleving. Zo’n 35 middelbare scholieren kw amen in 2012
in het huis op sociale st age.

Specifieke act iviteiten in 2012

Verloren Maandag (9 januari 2 0 12 )
Een gezellig culinair moment met appelbollen en w orst enbroden en het ophalen van herinneringen aan
vroeger. Bejaarden van de w ijk Cent rum w aren er ook aanwezig.

Licht mis (1 februari 2 0 12 )
Een groot feest voor bejaarden van alle w ijkw erkingen. Het begon
met de mis in de pracht ige Carolus Borromeuskerk en vervolgens
werd een pannenkoekenfeest gehouden in de gebouwen van de
vereniging. Tient allen vrijw illigers zorgden voor verplaat sing en
begeleiding van de bejaarden. De jongeren van de Friends en de
kinderen van Land van het Regenboog zorgden voor animat ie. Er

Kruisw eg (4 april 2 0 1 2 )
Kruisw eg voor alle leden van Leve de
Ouderen! en de Amici in de grote zaal
van het huis voor ouderen ‘Simeon en
Hanna’ met 70 aanwezigen. Nadien

w aren 180 aanwezigen.

vond een ont moet ingsmoment plaat s
bij koffie.

Bedevaart bejaarden (23 mei 2 0 12 )
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Een 100-t al bejaarden van alle w ijkw erkingen en van
Simeon en Hanna gaan op Mariabedevaart naar de OLV
Kat hedraal op uit nodiging van de bisschop van Antw erpen
naar aan leiding van het jubileumjaar van het bisdom

Paasvier ing (8 april 2 0 1 2 )

Antwerpen. Na de viering w aren er broodjes en koffie in

Paasvier ing samen met de Amici

tenten

afgesloten

op

de

Groenplaat s, w at

uit groeide tot

een

ont moet ing met bejaarden en medew erkers van andere

met

een

gemeen-

schappelijke diner.

organisat ies.

Zomervakant ies (3 - 1 2 juli 2 0 1 2 )
Zomervakant ies voor 150 deelnemers in West malle, in samenw erking met Vriendschap zonder Grenzen, de vzw die
door Sant’Egidio w erd opgericht om vakant ies te organiseren voor kansarmen. Bejaarden van de w ijken en van de
inst ellingen gingen in twee groepen samen op vakant ie met vrijw illigers ( allochtoon en autochtoon) . Er ont stonden
nieuw e cont act en en vriendschappen. Rust , spelen op maat , gesprekken en interessant e uit st appen st onden hier
cent raal. De jongeren organiseerden feest momenten en een quiz. In 2012 gingen de bejaarden op een huifkart ocht
rond de t rappist enabdij, ze hebben ook de gelegenheid gehad om deze abdij t e bezoeken en een t rappist te gaan
drinken. Daarnaast bezocht e de ouderen de markt en het W ereld Folklore Fest ival in W est malle. In het
vakant iegebouw w erd een verwenhoekje georganiseerd w aar de bejaarden hun handen en voeten konden lat en
verzorgen door een professionele schoonheidsspecialist e. Daarnaast werd er veel gew andeld in de bossen en op de
momenten dat het w eer het niet toeliet, w erden er gezelschapspellet jes gespeeld. Een aant al bejaarden heeft een
mooie, ont roerende uit st ap gedaan naar de vakant ieplaat s w aar de kinderen van de School van Vrede w aren. Daar
konden jong en oud elkaar ont moeten en meer leren van elkaar. De kinderen hadden een speciaal programma voor
hun bejaarde gasten voorbereid.

‘De zomer van Simeon en Hanna’ (juli en augustus 20 1 2 )
Tijdens deze periode w erd er wekelijk s een culturele act ivit eit georganiseerd
w aaraan de leden van Leve de Ouderen! van alle w ijken konden deelnemen. In
2012 w aren het onder andere: een pannenkoekennamiddag ( voor 45 bejaarden),
een

friet kot

(30t al

aanw ezigen) ,

een

ijssalon

( 40t al

aanw ezigen) ,

een

aperit iefconcert ( verzorgd door jeugd op cello, klar inet en piano, voor een 30t al
bejaarden), een barbecue ( met een 40t al aanw ezigen) , en een namiddag met
cockt ails en zang (30t al aanwezigen) .

Herfst concert : “Oude en nieuw e Ant w erpenaren ont moet en
elkaa r”(7 oktober 2 01 2 )
Concert

in zaal Elzenveld. De bew eging “Volkeren van Vrede”

verzorgde een muzikale nam iddag voor 200 personen van Leve de
Ouderen! en nodigde uit voor een ont moet ing t ussen de ouderen en
mensen van verschillende landen en cult uren bij koffie en het proeven
van lekkernijen van over de hele wereld. De opt redens van Boris
Popravko ( klarinet) en Anna Ledent (piano) w erden heel ent housiast
door het publiek ont vangen. Een pracht ige namiddag voor alle
deelnemers!
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1 0 0 ste verjaardag Maria Crols (1 4 december 2 01 2 )
Mar ia Crols, een bejaarde die de vrijw illigers van VVS al jarenlang bezoeken in het WZC Bilzenhof, is 100 jaar oud
geworden. Om dit t e vieren werd er voor haar een verrassingsfeest in de lokalen aan de Lombardenst raat
georganiseerd w aarop al haar vrienden werden uit genodigd. De dankviering, het feestelijk diner en natuurlijk de
cadeau’s stonden op het programma. Het w as een pracht ige namiddag zowel voor de jarige als ook voor alle gasten.

Geschenkeninzam eling voor de daklozen (7 , 1 4 en 2 1 december 20 1 2 )
Enkele bejaarden van de w ijkwerkingen verzamelden cadeaus voor het kerstfeest voor de daklozen van
Kamiano. De act ie ging door in de Shopping Cent re Tir op het Anwerpse Kiel, voor de Carrefour in Merksem,
aan de kat hedraal en bracht een w inst van een 100-t al geschenken voor de t huislozen van Kamiano.

Feest elijk ker st maal van Simeon en Hanna, de Amici en
eenzame bejaarden van het Cent rum (2 4 december 2 0 12 )
Op kerst avond w as er een feestelijk kerst maal in de grot e zaal van
Kamiano voor ouderen van ‘Simeon en Hanna’, de Amici, enkele
vereenzaamde ouderen en vrijw illigers die op regelmat ige basis in
het huis of in de w ijk helpen. Er werd de hulp ingeroepen van de
vrijw illigers van buitenaf die voor het t ransport en bediening
zorgden. Voor iedereen w as er een persoonlijk kerst geschenk
voorbereid door de jongeren. Er w aren een 70-t al aanwezigen.

Fa miliew ij kkerst feest SVV, Friends en Leve de Ouderen! Kiel (2 4 december
2012)
De jongeren die kinderen in de School van Vrede en de Friends van het Kiel begeleiden,
en vrijw illigers die in deze w ijk eenzame bejaarden wekelijk s bezoeken, organiseerden
samen een groot kerst feest . De kinderen van School van Vrede en de Friends met hun
families en bejaarden van de w ijk en van de instelling Home Sint -Jozef w aren t alr ijk
aanw ezig in het gemeenschapscent rum DEN TIR. Er werd samen gegeten, gezongen,
gespeeld en gevierd. Voor dit feest werd de hulp van de vrijw illigers van buitenaf
ingeroepen ( ze zorgden vooral voor het opbouw, de bediening en het t ransport van de
bejaarden) zodat alle vrijw illigers die wekelijks de bejaarden bezoeken aan de t afel

Fa miliew ij kkerst feest SVV, Friends en Leve de Ouderen! Ant w erpen Noord (2 4 december 2 01 2 )
Voor de eerst e keer hield VVS het Kerst feest in de instelling W ZC Melgeshof. Dit had als grot e voordeel dat veel
bejaarden, ook de meest zw akken, aanwezig konden zijn. De kinderen van de School van Vrede Lucht bal en de Friends
( samen met hun families) w aren t alr ijk aanw ezig. Er w erden kerst liederen van vroeger gezongen, spellet jes gespeeld en
t oespraken gehouden van bejaarden en kinderen naar elkaar t oe. Achteraf w as er nog een grot e t aart . Tijdens dit
kerst feest werd een inzameling gehouden voor de armere bejaarden in Afrika, omdat zij ook in een mooi huis zouden
kunnen wonen. Iedereen kreeg een geschenk op naam.

35
Kerst feest in WZC Sint -Anna (2 4 december 2 01 2 )
De Jongeren voor Vrede die wekelijks op bezoek gaan bij de eenzame
bejaarden in W ZC Sint -Anna organiseerden samen met de kinderen van
het Land van het Regenboog voor de tweede keer een pracht ig
kerst feest voor de ouderen. Een rijk programma van liedjes en
spelact ivit eit en werd

door deze twee

groepen

voorbereid. Voor

iedereen w as een cadeau voorzien.

Samenwerkingen en overleg
Thuiszorg
Vanuit de bekommernis om bejaarden zo lang mogelijk t huis t e lat en w onen, hechten de medewerkers veel
belang aan de samenwerking met de familie van de bejaarden en met de t huiszorgdiensten, zoals gezinszorg
Villers, bejaardenhulp en t huisverpleging van de verschillende mut ualit eit en, zelfst andige thuisverpleging,
Familiehulp, … Er wordt ook samengewerkt met andere verenigingen en dagcent ra die eveneens als doel hebben
bejaarden thuis te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld Ziekenzorg en de plaat selijke dienstencent ra.
Huisart sen
W anneer de gezondheidstoest and van een bejaarde het vereist , nemen de medew erkers cont act op met de
huisart s en w ordt er nauw samengewerkt. Als dit gewenst is, w ordt de bejaarde begeleid bij een bezoek aan de
huisart s en wordt de gezondheid mee opgevolgd.
Rust huizen
In de verschillende rusthuizen w aar ‘Leve de Ouderen!’ aanwezig is, is er een samenw erking met het verplegend
en verzorgend personeel van de afdelingen, en zeker ook met de direct ie van de instelling; het gaat hier zowel
om OCMW -rushuizen als rust huizen van Carit as.

Ouderenw erking in Home Pacheco – Brussel
Home Pacheco is een instelling van het OCMW ( Brussel) w aar ongeveer 350 bejaarden verblijven. Er is een
afdeling RVT alsook een afdeling voor revalidat ie en een afdeling psychiat rie. Met een groep van een 30t al
vrijw illigers heeft VVS in Brussel elke zat erdagnamiddag een 100-t al bejaarden bezocht . In het jaar 2012 hebben
de vrijw illigers hun regelmat ige bezoeken aan de meest verw arde bejaarden die op de eerst e verdieping wonen
verder uit gebouwd. Voor hen werden ook feesten georganiseerd.
Het afgelopen jaar w erden verschillende init iat ieven genomen om de ouderen onderling meer met elkaar in
cont act t e brengen. W e brachten de bejaarden wekelijk s samen in kleine groepjes voor een praat je, om een
verjaardag t e vieren, om een zieke te bezoeken, … Dit bevordert de onderlinge vriendschappen t ussen de
mensen in het rusthuis en draagt er toe bij dat zij zich minder eenzaam gaan voelen.
Het afgelopen anderhalf jaar is een heel aant al ouderen in het rust huis overleden, w aardoor er op korte t ijd vele
nieuw e mensen arriveerden. Het is voor hen niet alt ijd makkelijk aansluit ing te vinden bij de andere mensen.
Zo leerden we afgelopen jaar Sofia kennen, een Spaanse dame die zich niet zo goed in het Frans en het
Nederlands kon uit drukken. We bracht en haar in cont act met Jorge, een Spaanse man die w e al enkele jaren
bezoeken op een andere afdeling in het rust huis. Enkele maanden eerder w as zijn echtgenote in het rust huis
overleden. We brachten Sofia en Jorge met elkaar in cont act. Ook Sofia w as een paar maand eerder weduwe
geworden. Al gauw bleek dat ze uit dezelfde st reek afkomst ig w aren. Zo ont st ond een mooie vriendschap, die
hen hielp het verdriet om het verlies van hun part ner te dragen.
Enkele maanden geleden kw am zo ook Madeleine in het rust huis wonen. Madeleine is 84 en w as enkele maanden
eerder dakloos geworden. Gedurende 10 maanden ‘w oonde’ ze op st raat , samen met haar psychische zieke zoon,
voor w ie ze haar hele leven heeft gezorgd. De aanpassing om in een rust huis te wonen, w as niet makkelijk voor
haar. Madeleine is licht jes dementerend en heeft het gevoel dat ze nu voor niemand meer kan ‘zorgen’. Ze kijkt
erg uit naar onze w ekelijkse bezoekjes en via de vrijw illigers van VVS leert ze st ilaan ook andere mensen in het
rust huis kennen.
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Samen met enkele bejaarden van Home Pacheco hebben de vrijw illigers van VVS een mooi project opgest art. Een
groep ouderen uit het rust huis schrijft regelmat ig brieven met bejaarden uit een rust huis in Kiev ( Oekraïne) en
door verschillende act ies worden deze bejaarden ook vanuit Brussel financieel gesteund.
Begin juli namen een 20-t al ouderen van Pacheco, voornamelijk zorgbehoevende
mensen, ook deel aan een 4-daagse vakant ie in een gerenoveerd kloost erpand in Sint Truiden. Het maakten er enkele uit st apjes naar het st adscent rum van Sint -Truiden,
bezochten er een aspergekw ekerij, w aar w e konden kennis maken met verschillende
st reekproducten en maakten w andelingen. Maar bovenal w as het een gelegenheid om
samen te zijn, t e genieten van de t uin, gezelschapsspellet jes te spelen, gezellig t e
t afelen. Tijdens de familie-dag konden nog een paar ext ra mensen uit het rust huis op
bezoek komen.
Tevens namen 25 bejaarden van home Pacheco deel aan het kerst feest van 25 december
2012 in de Rijke Klarenkerk in Brussel. Het ging daarbij vooral om zw akke en eenzame
bejaarden, w aarvan meer dan de helft rolstoelgebruikers. Ze kregen er een feest elijk
menu aangeboden ( voorgerecht met w ildpast ei, kreeftensoep, gevulde kalkoen met
grat in dauphinois en kerst st ronk) . Er w as ook een gepersonaliseerd geschenk voor elke
genodigde.

Kamiano
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Kamiano
Een restaurant voor t huislozen
38

Binnen VVS werd in 1994 het daken t huislozenrest aurant Kamiano
opgericht , dit als ant w oord op de
nood van een aangroeiende groep
daklozen die zich vooral ophielden
in het st adscent rum. Door de sluit ing van de landloperkolonies werden deze mannen en vrouw en aangespoord hun leven uit te bouwen
binnen een stedelijke realit eit .
Deze grote aanpassing leidde bij
hen dikw ijls t ot vereenzaming en
verw aarlozing.
Kamiano, het rest aurant genoemd
naar pat er Damiaan en gelegen in
het cent rum van de st ad, w ilde een
antwoord bieden op deze grote
menselijke nood. Van bij aanvang
werden er grat is w arme maalt ijden
aangeboden. In het jaar 2012
spreken w ij over meer dan 300
dak- en t huislozen, die tweemaal
per week van deze w arme maalt ijd
genieten. Kamiano is in de loop
van de jaren een gekende plek
voor daklozen gew orden, ook voor

mannen en vrouw en met een
psychische, drugs- of alcoholgerelat eerde problemat iek, voor ouderen met een laag inkomen, exgevangenen en eenzame mensen.
Zij richt en zich t ot Kamiano, al dan
niet via doorverw ijzing. Ook gezinnen met kinderen, en mensen
met een instellingsverleden kunnen
er terecht . De reden om naar
Kamiano t e komen is meest al een
combinat ie van verschillende fact oren. Dit bet ekent dat ook de
problemat iek van de mensen die
komen eten in Kamiano zeer gevarieerd en complex is.
Door deze kennis van het leven
van de armen die de Vereniging
voor Solidarit eit in 17 jaar heeft
opgebouw d, kw amen er nog andere noden aan het licht die
onvoldoende beantw oord werden
binnen het professionele hulpaanbod. Hierop kw am sinds 2005 een
eerst e antwoord met de opricht ing
van het ‘Kamianocent rum’. Er wer-

den douches gebouw d, er kw am
een consult at ieruimte voor een art s
en er werden een ruimte voor een
pedicure, een kapsalon en een
sociaal kant oor ingericht . Dat is
ook de plaat s voor persoonlijke
gesprekken om de verschillende
problemat ieken aan t e kaarten en
te zoeken naar mogelijke oplossingen. Te denken valt hierbij aan
het organiseren van noodopvang
voor de nacht , toeleiding naar
afkickcent ra, mensen helpen met
het in orde brengen van hun
ziekt everzekering etc.
In Antw erpen is Kam iano nu
gekend als een sociaal rest aurant
van Sant’Egidio, als een open deur
voor de armen met het aanbod van
w arme maalt ijden en van zorg voor
gezondheid en lichamelijke hygiëne. Ook als een plaat s w aar menselijke nabijheid, lu ist erbereidheid
en respect cent raal st aan.

Profiel van de doelgroep
De doelgroep van Kamiano is t amelijk gevarieerd: zowel dak- als
t huislozen, mensen met een verslav ingsproblemat iek ( alcohol en/ of drugs),
bejaarden die met hun pensioen niet rondkomen, mensen met psychische
aandoeningen, t ot families met kleine kinderen en baby’s. Veel gast en
schommelen heen en w eer tussen af en t oe een interimjob en een
werkloosheidsuit kering. Ook zijn er veel die wel een inkomen hebben
( wedde of vorm van uit kering) , maar worstelen met een hoge schuldenlast.
De reden om naar Kam iano t e komen is meest al een combinat ie van
verschillende factoren.
Er komen ook mensen zonder regulier inkomen. Deze categorie omvat
onder andere mensen in de volgende sit uat ies: schorsing van de
werkloosheidsuit kering, ambtelijk geschrapt, in beroep t egen schorsing van
de invalid it eit suit kering, w achtend op OCMW -uit kering, of mensen die geen
enkele vorm van inkomsten hebben.
Van de gasten die van een invalid it eit suit kering leven, w ordt een aant al
mensen geconfronteerd met hoge rekeningen voor medicat ie en
gezondheidszorg. Sinds enige t ijd komen er ook regelmat ig mensen in
rolst oel naar Kamiano, het zij zelfst andig, het zij met hun familie.
De gepensioneerden die in Kamiano komen eten, genieten over het
algemeen van een laag pensioen ( zelfst andig geweest, pensioenbreuk…) en
hebben regelmat ig een hoge huur.

Een vrij vast e groep in Kamiano
vormen daklozen die afkomst ig zijn
van andere Europese landen, vooral van Polen. Over het algemeen
komen ze naar België op zoek naar
werk, ze w erken enige t ijd legaal of
in het zw art, vervolgens verliezen
ze hun w erk en daardoor vaak hun
woonst en belanden dus op st raat .
Het gaat hier om zowel vrouwen

als mannen die dan t racht en te
overleven in de buurt van het
Cent raal St at ion of aan de kaaien.
Dikw ij ls hebben ze geen recht op
sociale zekerheid (werkloosheidsuit kering, medische zorgen) omdat
ze – vaak jarenlang – illegaal
gewerkt hebben.
Binnen de groep Europeanen
neemt evenwel het aandeel van de
Nederlanders t oe. Dit wordt naar
alle w aarschijnlijkheid veroorzaakt
door de zogenaamde “bemoeizorg”
die in Nederland opgang maakt ,
w aardoor mensen hun heil over de
grens zoeken.
Opvallend is echter vooral het toenemend aant al vrouwen. Vanwege
hun grot ere kw et sbaarheid vragen
zij meer aandacht en een grotere
investering in gesprekken, en
vooral in het samen zoeken naar
onderdak.
Ten slotte begint de invloed van de
economische crisis voelbaarder t e
worden. St ilaan komen er mensen
voor het eerst naar Kamiano die
enkele maanden geleden hun job
hebben verloren en nu door hun
spaargeld heen zijn. Er zijn ook

mensen bij die een goede job
hadden, maar een faillissement
hebben moeten aanvragen.
Om die reden zijn er ook st eeds
meer niet -Belgen op st raat. Het
afgelopen jaar manifest eerde de
crisis zich niet alleen in de significant t oenemende aant allen mensen die bij Kamiano aanklopten
voor een grat is w arme maalt ijd,
maar ook door het groeiende
Europese karakt er ervan. De effecten van de crisis w aren eerst vooral
in het Zuiden van Europa merkbaar. Een aant al mensen die,
vooral in Spanje, een reguliere
verblijfst at us hadden ( verblijfsvergunning of verkregen Spaanse
nat ionalit eit) , zocht hun heil in het
Noorden van Europa. Een w isselende
groep
mensen
klopte,
meest al voor enkele keren, bij het
rest aurant aan voor een grat is
w arme
maalt ijd
en/ of
een
douchebeurt . Het verloop onder
hen is zeer groot ; de indruk
best aat dat ze na een kort verblijf
in Antw erpen, verder reizen om
elders hun heil te zoeken. Dit
verschijnsel dat zich vooral in 2011
begon voor te doen, hield aan in
2012.
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Aanpak
Typerend voor Kamiano is dat de
mensen er door vrijw illigers aan
t afel bediend w orden w aardoor er
een klim aat van respect heerst .
Een st rikt reglement gecombineerd
met een aanpak w aar vriendschap
en luist erbereidheid cent raal st aan,
maken dat een erg moeilijke en

wezig zijn voor deze gekwet ste
mannen en vrouw en is de sleutel
van de aanpak in Kamiano. De
herhaaldelijke int eresse voor hun
verhaal is van groot belang. Deze
att it ude ondersteunt het verlangen
van vele armen naar een beter en
st abieler leven. Hierbij wordt het
rit me van de persoon in kw est ie
gerespect eerd. Met veel geduld,
met vallen en opst aan, w ordt het
best e van elke mens naar boven
gehaald. Een goede doorverw ijzing
of t herapie en blijvende onderst euning zijn daarbij uit eraard van
groot belang.

“ Met veel geduld, met
vallen en opstaan,
wordt het beste van
elke mens naar boven
gehaald.”
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vaak gewelddadige doelgroep t och
in een sereen klimaat zijn maalt ijd
kan gebruiken. Dit is belangrijk,
niet alleen voor de houdbaarheid
van het project, maar ook voor de
eigenw aarde van deze mensen. De
omkadering van minst ens 30 vrijw illigers per avond is een belangrijke rust gevende fact or.

“ Gratis inzet van een
200-tal vrijwilligers”
De werking van Kamiano is mogelijk door de grat is inzet van een
uit gebreide groep van een 200-t al
vrijw illigers met diverse professionele achtergronden, leeft ijden en
levensovertuigingen. Hun regelmat ige aanwezigheid is een houvast
voor de t huislozen w iens best aan
dikw ijls chaot isch en onvoorspelbaar is, gericht op overleven. De
t rouwe aanw ezigheid van de
vrijw illigers maakt vert rouw ensbanden mogelijk. Dit vert rouw en is
noodzakelijk om het verhaal van de
kansarmen t e begrijpen en om
st appen vooruit te zetten. De houding van de vrijw illigers is er één
van luist erbereidheid, zij dienen
zich onbevooroordeeld op te st ellen
tegenover het verhaal van deze
getekende mensen. Geduldig aan-

In Kamiano is de arme op de
eerst e plaat s een mens, ook al is
hij een mens met problemen. Een
mens is immers meer dan de som
van zijn problemen. Elke bezoeker
van ons cent rum is bij zijn naam
gekend, en zijn verjaardag w ordt
er gevierd. Naast de noodlijdende
blijven op de meest kwet sbare en
ook op de w aardevolle momenten
van het leven, is t yperend voor de
persoonlijke benadering in Kamiano. Het respect dat ze missen in de
maat schappij omw ille van ziekt e of
handicap, w erkloosheid, dakloosheid, gevangenisverleden, vereen-

zaming hervinden ze in Kamiano.

“ Geduldig aanwezig
zijn voor deze
gekwetste mannen en
vrouwen is de sleutel
van de aanpak in
Kamiano.”
In Kamiano st aan een mooi en
verzorgd int erieur en een vriendelijke bediening op het menu. Het
herstellen en in vele gevallen
volledig van nul opbouwen van een
sociaal netwerk is een voort durende uitdaging en bekommernis. Het
geloof van de vrijw illigers in een
nieuw e t oekomst voor de t huislozen, dat zich uit in hun t rouw , helpt
uit eindelijk ook de meest vereenzaamde en vernederde mannen en
vrouw en er zelf in te geloven. Er
zijn vele getuigenissen van mensen
die in een diepe put zaten en in
Kamiano een nieuw leven hebben
gevonden. Het gaat hier om de
genezing van een lichamelijke of
psychische ziekte, ontwenning van
alcohol- en/ of drugsverslaafdheid,
het vinden van een werk of zinvolle
daginvulling, het ont st aan van
nieuw e vriendschappen. Maar t elkens gaat het om een hervonden
zin in het leven. Van de grat is gegeven t ijd en de t rouwe inzet van
de vrijw illigers gaat een kracht uit
die de mens aan de rand van de
samenleving uit nodigt tot een
nieuw leven.

Werking 2012
Restauran t
In 2012 heeft Kamiano meer dan
30.000 grat is w arme maalt ijden
verst rekt. Dit aant al maalt ijden is
verst rekt aan in t ot aal ongeveer
3000 dak- en t huislozen, w aarvan
de overgrot e meerderheid met
naam en t oenaam bij de vrijw illigers bekend is. Dat betekent een
st ijging van ruim 6% t en opzichte
van 2011.

Bovendien werd er twee keer per
week en vanaf sept ember drie keer
per week met ‘Kamiano mobiel’
w arme soep gebracht aan telkens
ongeveer 30 daklozen, naar de
plekken op st raat w aar zij verblijven. In 2012 ging dat om ongeveer
3.430 maalt ijden.
De openingst ijden bleven in 2012
ongew ijzigd. De armen mogen voor

een w arme maalt ijd, een persoonlijk gesprek, consult at ie met de
dokter of een douchebeurt komen
op w oensdag en zaterdag tussen
16.30 en 19.00 uur. Kamiano
mobiel gaat de st raat op elke
maandagavond, donderdag- avond
en zondagnamiddag.

Het aant al douchebeurten in 2012
bedroeg bijna 1500. De mensen
die ervan gebruik maakten w aren
dakloze illegalen, Europeanen en
Belgen (op enkelen na allen
mannen) . Voor enkele behoeft ige
bejaarden en daklozen w assen we
ook hun kledij. In noodgevallen
geven w ij ook kleren. Naast de

best aande 4 douches kunnen de
gast en ook gebruik maken van een
apart e scheerruimt e zodat mannen
ook hun baard kunnen verzorgen.
Kamiano kan de mensen doorverw ijzen naar een kappersschool
w aar armen grat is hun haar
kunnen laten verzorgen.

nieuw ingericht w erden er nieuwe
comput ers gezet. Voor enkele kinderen kunnen w ij vrijw illigers
engageren die op regelmat ige basis
bijscholing geven in Kamiano.
Andere vrijw illigers bezoeken ouderen met w ie een jarenlange band
best aat en die nu leven in een
rust huis of t ijdelijk in het ziekenhuis verblijven of w iens levens-

einde nadert . De niet -Belgen onder
de t huislozen hebben dikw ijls vr agen over document en en verblijfspapieren. Enkele vrijw illigers hebben zich doorheen het jaar en
vooral in de periode van de regularisat ie t oegelegd op hun onderst euning. Kamiano heeft tw ee vrijw illigers die jur ist zijn en die ook
op dat vlak advies kunnen geven.

Kamianocentrum
In het jaar 2012 maakten zo’n 380
t huislozen gebruik van een of ander aanbod van het Kamianocent rum.
Kamianocent rum is de enige plek
die open is t ijdens het weekend
met het aanbod van grat is douches
en medisch advies. De inloophuizen zijn dan allen gesloten.

Het sociaal kan toor
In het sociaal kant oor leggen de
vrijw illigers zich t oe op problemen
allerlei: huisvest ing, scholing van
kinderen van achtergestelde gezinnen, gesprekken met familie en
vrienden van gevangenen. Deze
gesprekken gaan door in een
apart e gespreksruimt e om de
privacy t e respect eren. In 2012
werden
deze
gespreksruimt es
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De dokterspraktij k
De gezondheidspost in Kamiano is
vooral een plaat s w aar armen
rust ig met een art s kunnen spreken. De bedoeling is vooral te luisteren, advies te geven en zo nodig
gericht door te verw ijzen. In Kamiano is het niet mogelijk om
technische onderzoeken t e doen.
Het is nooit de bedoeling de huisart s te vervangen, maar wel om
nog laagdrempeliger dan de eerste
lijn mensen te woord t e st aan en te
proberen hen binnen de reguliere
gezondheidszorg te krijgen. Mensen met ernst ige problemen worden indien mogelijk doorverw ezen
naar een specialist of specifieke
hulpverlening. Soms is het erg
moeilijk om mensen door te verw ijzen, bijv. omdat ze geen ziekt everzekering hebben of de t aal niet
kennen. Zeker bij complexe sit uat ies en verslavingsproblemen bot sen we vaak op gesloten deuren.
We merken dat de gezondheids-
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zorg erg in hokjes is ingedeeld per
probleem en dat onze mensen in
Kamiano vele problemen combineren, bv dubbeldiagnose, verslav ing
aan allerlei m iddelen samen (cocaïne en heroïne en alcohol en medicijnen enz) , dikw ijls ook nog in
combinat ie met gevangenisvoorw aarden of agressieproblemen.
Zonder onze hulp en bemiddeling
geraken ze er vaak nog veel
moeilijker binnen. Bovendien vert rekt de meeste hulpverlening
vanuit de mot ivat ie en de hulpvraag van de pat iënt , maar onze
gast en zijn dikw ij ls t e zw ak en te

zeer afhankelijk om alles zelf t e
beslissen.

“ Telkens een vaste
arts aanwezig”
In principe is er telkens w anneer
Kamiano open is ook een vaste art s
aanw ezig. Bij afwezigheid w ordt er
beroep gedaan op enkele andere
art sen om te vervangen. Gewoonlijk zien we per namiddag ongeveer
5 à 8 personen, voornamelijk mensen die geen t oegang hebben t ot
de reguliere gezondheidszorg of
mensen met ernst ige medische of
psychiat rische problemen.

“ Nauwer
samenwerken met het
verpleegkundig team”
Na de zomervakant ie zijn w e nog
nauwer gaan samenwerken met
het verpleegkundig team van het
Zorgcent rum van CAW De Terp.
Elke w oensdag is een verpleegkundige van het Zorgcent rum aanw ezig in Kam iano. De bedoeling is om
het doorverw ijzen tussen de doktersconsult at ie en de verpleegkundige zorgen te verbeteren. Dit blijkt
heel goed t e werken en vele mensen konden op deze manier een
goede cont inuïteit van zorgen krijgen. Zo konden we bv onmiddellijk
t huiszorg inschakelen voor een
kankerpat iënt die dagelijks inject ies
moest krijgen. Andere mensen
moest en doorverwezen worden
naar gespecialiseerde hulp. Dit kon
dan de dag erna vanuit het Zorgcent rum geconcret iseerd worden
door de nodige inst ellingen op te
bellen om een plaat s te zoeken
voor de gepaste hulpverlening. Of
een voorgeschreven behandeling
kon daags nadien gekocht en toegediend w orden in het Zorgcent rum.

“ Veel nood aan
aandacht en luisteren”
De vragen die aan de art s gest eld
worden, kunnen worden opgedeeld
in verschillende groepen.

Er is veel nood aan aandacht en
luist eren naar mensen met psychische moeilijkheden en/of verslavingsproblemat iek. Hier wordt veel
t ijd in gest oken, en het heeft posit ieve result aten ( mensen worden
rust iger en er valt beter met hen te
communiceren en t e w erken) . Regelmat ig hebben ze acute problemen en moeten er w onden verzorgd w orden of draadjes verw ijderd,… Vaak houden we ons gedurende verschillende weken of
maanden intensief met iemand
bezig. Na verloop van t ijd kan deze
persoon dan aansluit ing vinden
binnen de reguliere sect or of is zijn
probleem verminderd en kunnen
we w eer meer aandacht geven aan
andere mensen.
Mensen zonder papieren hebben
moeilijk t oegang t ot gezondheidszorg, en komen met allerlei problemen. Als ze nood hebben aan onderzoeken of bepaalde intervent ies
st uren we hen door naar Dokters
van de Wereld. Vaak voorkomende
vragen zijn: w ondverzorg ing, nood
aan t andverzorging, oog- of zicht problemen, hygiënische en dermat ologische problemen, pijnst illing
en ant i-griep-middelen. Eenvoudige
medicat ie ( veelal v rij verkr ijgbaar)
wordt in kleine hoeveelheid meegegeven. Soms w ordt een voorschrift gegeven voor een bepaalde
behandeling ( ant ibiot ica, ant i-epilept ica,…) . In andere gevallen
wordt er doorverwezen naar een
t andart s, oogart s of andere.

“ Mensen zonder
papieren hebben
moeilijk toegang tot
gezondheidszorg”
Soms brengen mensen hun ont slagbr ief uit het ziekenhuis of een
verslag van een specialist mee met
de vraag om hen uit te leggen w at
het probleem is, w ant de dokt er in
het ziekenhuis heeft het niet of niet
begrijpbaar aan hen uit gelegd.
Veel mensen zijn zogenaamde
zorgmijders: ze gaan alleen naar
de dokter als het echt niet anders
kan. Ze leven vaak erg ongezond
( roken, alcohol, slechte voeding,…)

en missen de noodzakelijke basiskennis rond gezondheid.
Indien noodzakelijk m aakt de dokter een dossier op voor een att est
Dringende Medische Hulp van het
OCMW of proberen we mensen
( terug) in te schrijven bij een
mutualit eit . We bouwen ook een
netwerk uit met verschillende
specialist en om mensen ( zonder
papieren of zonder geld) af en t oe
grat is te lat en behandelen.
We w erken samen met andere
organisat ies die medische en para-

medische hulp bieden aan daklozen
via het paramedisch overleg. Hier
wordt aan concret e act ies gewerkt .
Zo vond het Zorgcent rum zijn ont st aan en ook de organisat ie van de
medische zorgen t ijdens de w interwerking is een belangrijke realisat ie van dit overleg. Op dit moment wordt er gewerkt aan een
t andenproject om daklozen de
mogelijkheid te bieden om hun
t anden te lat en verzorgen. Dit is
een sect or in de gezondheidszorg
w aar de meeste daklozen en
armen geen toegang toe hebben.

Ondersteuning van gevangenen en zieken
Zoals eerder al vermeld is de gezondheidstoest and van w ie op
st raat of in armoede leeft dikw ijls
erg problemat isch. In vele gevallen
leidt dit tot opname in een algemeen of psychiat risch ziekenhuis of
ontwenningscent rum. De vrijw illigers zoeken hen daar op of onderhouden regelmat ig cont act via
telefoon of briefw isseling.
Ook w ie een t ijd in de gevangenis
verblijft , kan uitkijken naar een
bezoek of brief van een vrijw illiger.
Zo w ordt de band met de buitenwereld behouden, w at een terugkeer in de maat schappij enigszins
zal vergemakkelijken. De vrijw illigers gaan regelmat ig op bezoek in
de gevangenis t e Antwerpen en in
andere gevangenissen w aar door
Kamiano gekende mensen hun
st raf uit zitt en. Door de t rouwe
aanw ezigheid en de persoonlijke
gesprekken wordt er gewerkt aan
herstelbemiddeling voor reïntegrat ie in de maat schappij. Bij langere
st raffen ( meest al in de gevangenissen buiten Antwerpen) volgen
de vrijw illigers gevangenen op via
brieven en regelmat ig ( een paar
keer per jaar) bezoek.
Dit jaar mochten w ij voor de
tweede keer een kerst feest organiseren in de gevangenis van
Merksplas. Deze keer niet in een
maar in vier verschillende paviljoe-

nen. Daarnaast organiseerden w ij
kerst feesten in de gevangenissen
van Mechelen en van Leuven.
Vrijw illigers van VVS gingen ook op
kerst dag op bezoek naar de
gevangenis t e Antwerpen om er
twee eucharist ievieringen op te
luist eren.
Sinds 2012 is VVS, buiten de bezoeken aan de gedet ineerden, ook
op een meer st ruct urele manier
aanw ezig in het arresthuis in de
Begijnenst raat .
Het “webleren” of “e-learning” is
ook voor de direct ie van de gevangenis een piloot project. Gedet i-

neerden kunnen uit een ruim
aanbod een online VdAB-cursus
kiezen en er begeleid-zelfst andig
mee aan de slag gaan. Een vrijw illiger van VVS met jarenlange
ervaring in Kam iano is een uur in
de week als coach beschikbaar ( 2
gedet ineerden per groepje) voor
vragen en hulp; op tw ee andere
momenten in het weekend kunnen
de gedet ineerden zelfst andig werken. Bedoeling is de re-int egrat ie
van de gevangenen t e bevorderen.
Per afgelegde cursus krijgen de
cursist en een officieel at test . Het
project loopt voorlopig enkel op de
vrouw enafdeling.
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Afscheidsmomenten van overledenen
Het afgelopen werkjaar w erden w e geconfront eerd met het overlijden van een 15-t al
armen. Om het afscheid vorm te geven w as er vooral een intensieve samenwerking met
’t VLOT ( st raatpast oraat) voor een aant al overledenen. De afscheidsmoment en in o.a. de
H. Hart kerk in de Lange Beeldekensst raat , en de kapel van de Kat hedraal en in het
crematorium w erd telkens bijgew oond door familieleden en een grote groep vrienden.
De overlijdensaankondigingen werden verspreid via verschillende organisat ies voor
daklozen in heel de st ad.
Kamiano w il de armen blijven herinneren en zo hun w aardigheid onderst repen als mens,
ook na hun leven. Hun geschiedenis wordt opget ekend in herdenkingsboeken die door
familie en vrienden kunnen ingekeken worden. Daarnaast organiseert Kamiano elk jaar
op 1 november een herdenkingsviering voor alle overledenen vrienden van Kamiano in
de Carolus Borromeuskerk. De families en vrienden van de overledenen, de gasten van
Kamiano en de vrijw illigers w orden daarvoor uit genodigd. Deze viering bet ekent t roost
voor de families die vaak geen afscheid konden nemen en helpt ook de vrijw illigers om
te blijven denken aan deze dikw ijls vergeten mensen.

Aanwezigheid op straat – ‘Kamiano Mobiel’
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Sinds 2012 gaan we drie keer per week de st raat op om de daklozen op te zoeken. Zo
zien we hen op maandag, donderdag en zondag. Op maandag t reffen w e de groot ste
groep aan. Dat is voor de daklozen een gewoont e, daar w e op die dag al op ronde gaan
sinds november 2010. We ont moeten op jaarbasis ongeveer een 230-t al dak- en
t huislozen op ons vaste parcours Meir-De Keyserlei-Ast ridplein-Cent raal St at ionGroenplaat s. Grot endeels gaat het om mannen, het aant al vrouwen bedraagt ongeveer
een 35-t al. De groot ste groep Europese daklozen zijn Polen, een 30-t al. Onder hen zijn
er heel w at door Kamiano gekende mannen, maar ook nieuwe, net gearriveerd en op
zoek naar werk en een t oekomst in België. De enkele vrouwen onder deze Poolse
daklozen hebben een moeilijk leven. Ook zij zijn overgeleverd aan de st raat zolang ze
geen job gevonden hebben. Een kleinere groep vormen een 10-t al Spaanst alige
Marokkanen. Ook zij zwerven rond in de buurt van het Cent raal St at ion. Verder zijn er
mannen uit Roemenie, Turkije, Nederland, Slow akije, uit Kongo, Kameroen, en Senegal.
Meest al gaat het echter om Belgische mannen die dakloos zijn. Soms huren ze een
st udio of kamert je. Ondanks hun woonst geraken ze niet gew oon aan een leven t ussen
vier muren. Hun vrienden zijn w el nog dakloos en aan de ingang van het Cent raal
St at ion of op de Groenplaat s vinden ze elkaar t erug. Daar ontplooit zich hun dag en
doden ze samen de t ijd.
Daklozen hebben een hard leven. Ze overleven. De eenzaamheid w eegt als een zw are
last op hen. Niemand die hen groet t ijdens de dag, niemand die hun naam uit spreekt
met sympat hie. Hun best aan w ordt nauwelijks opgemerkt in het hect ische rit me van de
st ad. Deze mannen en vrouw en w el te zien blijft de uit daging voor de equipe van de
Kamianomobiel. W e w illen iedereen vriendelijk bejegenen en t elkens opnieuw even
aanspreken. Met veel geduld bouw en we vert rouw en op, dat vert rouwen dat ze niet
meer of nooit gekend hebben. Opnieuw als mens gew aardeerd worden is een steun
voor hun t och al frag iele geest estoest and. Vele nachten slecht slapen en met angst om
w at er kan gestolen w orden, veroorzaakt snel een depressie… Dikw ijls onst aat er ook
angst voor ont moet ingen en een sterk gevoel van w ant rouwen.

Enkele verhalen van mensen die we op onze ronde ont moeten, illust reren dit :

L., verschuilt zich achter zijn k rant in een bushokje
telkens w e passeren. Hij voelt dat we hem herkennen,

Of G., die uit Nederland weggevlucht is en duidelijk een

ondanks zijn lange baard die hij liet groeien. Als hij na

psychische aandoening heeft .

vele korte ont moet ingen op st raat uiteindelijk Kam iano

rest aurant s uit

binnenst apt , vertelt hij zijn leven. Hij blijkt op de vlucht

vuilbakken voor hun deur uren doorzoekt en zich

voor just it ie. Hij heeft maanden rechtopzittend overnacht

omhult met lagen plast iek zakjes. Hij w eigert elk

in een chemisch t oilet om niet ont dekt te worden.

voorstel van hulp en elke inmenging en verplaat st zich

de

buurt

Hij w ordt

geweerd, omdat

door de
hij

de

naar een ander deel van de st ad als er react ie van de
buurt of van de polit ie komt . Hij noemt zijn ‘kledij’ een
kunstwerk en kan er geen afst and van doen. Het
Zorgt eam ( out reachende verpleegkundigen verbonden
aan de Steenhouwer) vindt een huisart s bereid om hem
Ook J., een ex-jezuïet uit Ierland, geraakte in de
problemen en w ij vinden hem telkens op dezelfde plek
van het Cent raal St at ion op weg naar het Kievitplein.
Hij lijdt aan zw aar alcoholisme en dit belet hem zorg te
dragen voor zichzelf. Hij mag bij uit zondering een
aant al

nachten

nacht opvang

doorbrengen

van

CAW

in

de

Biekorf,

Met ropool.

Van

de
een

st raat hoekwerker krijgt hij daarvoor t icket s maar hij

op st raat te zien. Hij k laagt erover dat hij verkeerde
medicijnen krijgt . Ook de buurt regisseur van de st ad en
de polit ie kunnen niet vermijden dat de man ont snapt
aan elke bemoeienis. Wonderw el overleeft hij de zeer
koude w internachten buit en o.a. in het Harmoniepark,
nadat hij de w int erwerking Vikt or na een bezoek voor
bekeken houdt . Elke ronde doen w e een babbel met
deze man en beluist eren we zijn verhaal.

vergeet de w eg naar de Biekorf, alhoewel hij enkel
dichtbij

het

st at ion een t ram

moet

nemen.

Zijn

geheugen blijkt al erg aanget ast t e zijn. Meermaals

45

begeleiden we hem naar de nacht opvang. Dan vert elt
J. ons zijn leven en w aarom hij zoveel drinkt . De raad
die hij ons geeft bij onze laat st e ont moet ing is: ‘love

F. is een Nederlandse dame uit de buurt van Breda. Ze

each ot her en st ay t oget her’. We konden het goed

t racht alle mannen in het Cent raal St at ion naar haar

vinden met elkaar. Op aandringen van de hulpverleners

hand t e zett en. Haar kinderen die ze niet meer mag

keert hij t erug naar Dublin, naar het land w aar hij

zien, blijken door de jeugdrecht er geplaat st te zijn.

vandaan kw am.

Omdat er in Nederland ‘te veel bemoeizorg’ is, wenst
ze hier te blijven, ook al heeft ze momenteel geen
onderdak.

Enkele andere jonge Belgische vrouw en lopen nerveus
en bedelend doorheen het st at ion, en het kost ons
maanden om ze even te doen st oppen voor een w arme beker soep en een babbel. Hun fysieke t oest and
verslecht ert per maand. Zij zijn onze zorgenkinderen, die het cont act met ons echter liever mijden.

P., een Antwerpenaar, ont moeten we t oevallig op st raat
na lange t ijd van afwezigheid in Kam iano. Hij is angst ig,
Het overlijden van S., een Belgische

zijn huurcont ract loopt af en hij heeft schrik te w orden

dakloze

man

raakt

zoals ‘deze mannen met hun rugzakken die zo guur

duidelijk

de

vele

overkomen’. Nog enkele jaren en hij mag op pensioen.

andere Belgische en Poolse dakloze

We nodigen hem uit in Kamiano en beloven hem bij te

mannen. W e vinden ondermeer een

st aan in zijn zoekt ocht naar een nieuwe w oonst . Hij

pracht ige ‘muurtekening’ in het st at ion,

schreef : ‘ik heb te veel cult ureel niveau om als een

de habit at van de overledene. Het is

weggeworpen vod of een acht ergelaten hond verder te

een laat st e groet van zijn vrienden aan

leven en/ of t e sterven in versneld tempo… op st raat ! ik

deze arme man.

best erf het nu al van angst voor w at komen gaat .’

in

een

rolst oel

gemoederen

van

Een bijzondere ronde doen we op
vrijdagavond 24 februari 2012. Dan
gaan we met een st raat hoekwerker
w iens w erkgebied het Cent raal
St at ion is op pad tussen 22u ‘s
avonds en 02u ‘s nacht s. Dit gebeurt op vraag van de professionelen die deze nacht rondes heel de
w int er door doen. Zij hebben gemerkt dat onze cont act en met een
aant al ‘moeilijk bereikbare’ daklozen uit st ekend zijn. Dat cont act
kan een inst eek zijn naar een zorgaanbod dat ze van ons makkelijker
aanvaarden.
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We doorlopen de ondergrondse
parkeerplaat sen van het Kievit plein
op zoek naar daklozen maar vinden
slecht s gebruikte naalden en spuiten. Een dakloze man t racht zich
op t e w armen aan de lucht die uit
een rooster komt , ik herken hem
en spreek hem aan. Hij is er blij
mee en belooft goed op zichzelf te
letten: een slaapplaat s in de w interwerking is namelijk ‘niet s voor
hem‘. Hij w ordt door professionelen de ‘roosterman’ genoemd. Hij
komt wel eens Kamiano binnen
st appen maar blijft nooit lang, hij is
mensenschuw.
Omst reeks middernacht w ordt het
st at ion helemaal uit gekamd door
de securit y: iedereen die nog
binnenzit moet buiten, het is grimmig koud. W e ont moet en K. die nu
niet meer naar de Biekorf kan, te
laat om zich nog aan t e melden. Zij
kijkt zeer t riest ig en heeft honger,

we gaan samen met haar en de
st raat hoekwerker naar een frit uur
in de buurt . Daar komt heel de film
van haar leven aan ons voorbij,
meer dan een uur later zit ten w e er
nog. In de frit uur is het tenminste
w arm en w ij hebben t ijd. Haar
schrijnende verhaal houdt ons
klaarw akker. Het druggebruik heeft
heel haar leven in de ban, en t akelt
haar lichaam af. Hoe kan het t och
dat haar benen even dik zijn als
mijn armen? Overal zie ik lit t ekens
en ze t oont enkele abscessen.
Omst reeks 1u30 w il ze ineens weg
van de frit uur, we st appen naar
buiten. Ze verdw ijnt , zeggende: ‘Ik
t rek mijn plan w el zoals alt ijd…’
Aangeslagen door deze indringende ervaring en ongerust over haar
sit uat ie is het moeilijk de slaap t e
vatt en…
Lat er wordt K. op eigen vraag
opgenomen op een psychiat rische
afdeling van een Antw erps ziekenhuis, ze w il haar leven t erug in
handen nemen. We brengen haar
een bezoek en dat stelt ze enorm
op prijs. Ze kijkt uit naar haar
ouders die ze jarenlang niet meer
gezien heeft en w acht op een opname in een therapeut ische set t ing. Het gevecht t egen de jarenlange verslaving kan opnieuw aangevat w orden. We hopen op een
betere toekomst voor haar.

het ondersteunen van een bejaarde schippersw eduwe die haar boot
nog bewoont . Deze dame ont moeten we af en toe op st raat en
regelmat ig in Kamiano. Omw ille
van een nieuw havenreglement
dient ze haar dok te verlaten en
plot s w erd ze geconfronteerd met
een hoge ligdagprijs die, zo blijkt
lat er, onterecht w ordt aangerekend. Men w il haar ook in een
home maar dat vooruit zicht schrikt
haar af. Heel haar leven werkt e ze
en leefde ze op haar boot. Ondanks de lage temperat uur in de
w int er houdt ze dapper st and. Ook
een verplichte rest aurat ie van haar
boot komt ze goed t e boven. We
telefoneren haar regelmat ig als ze
niet in Kamiano verschijnt . Tot op
heden leeft ze verder op haar
geliefde boot !
In de buurt van een dok t reffen we
ook een ‘bew oonde‘ cont ainer aan.
Na één enkel cont act met de man
die er overleefde, verdween deze.
Hij gaf een erg verw arde indruk.

Soms w ijkt de Kamianomobiel af
van zijn vast e t raject en zoeken we
armen op daar w aar ze leven. We
investeren veel t ijd en energie in

Winteropvang
De w int eropvang voor daklozen
werd in 2012 georganiseerd door
de st ad Antw erpen in samenwerking met een aant al organisat ies,
w aaronder Kamiano. De w int erwerking st elt een uit gebreider aant al
bedden ter beschikking voor daklozen dan doorheen het jaar.
'Vikt or' met een 150t al bedden is
gelegen aan de Desguinlei. Op de
4 de en 5 de verdieping van een
st adsgebouw w erden tw ee opvangen hulpcent ra opgericht. De begeleiding werd in handen genomen
door CAW de Terp. Zij voorzagen een team out reachers die zelf
elke avond op zoek gingen naar

daklozen, event ueel namen ze die
mee met een busje. Kamiano is
een van de organisat ies die daklozen naar die opvang doorverw ijst . In ext remis kunnen de daklozen zich daar zelf aanbieden voor
een overnacht ing. In Viktor kunnen
daklozen t erecht die st ruct ureel in
Antwerpen verblijven, zowel acuut
daklozen als ook dakloze mensen
met een precair verblijf st at uut of
zonder wett ig verblijf: mensen zonder papieren, EU burgers enz…
Na een nacht gebeurt een int akegesprek om t e bepalen hoe lang de
persoon in kw est ie in de shelt er
mag verblijven. Voor verlenging
moeten ze zich t erug aanmelden.

Tijdens
de
koudste
periode,
w anneer de temperaturen ’s nacht s
t ot min 10 graden daalden, heeft
Kamiano gepleit voor het verzachten van de schorsingprakt ijken zodat alle daklozen binnen konden
slapen. Dat is niet alt ijd gelukt . Op
die koude momenten zijn de vrijw illigers van Kamiano frequent er
de st raat opgegaan.

Behalve nachtopvang w erd er ook
een begeleidingsaanbod voorzien
om naar duurzame oplossingen te
zoeken. Zo werden er groepsondersteuning in focusgroepen en
modules rond t oekomst oriënt at ie
georganiseerd. Daarnaast werd er
door Dokters van de Wereld een
dokterskabinet voorzien voor medische consult at ie en verzorging.

Einde maart eindigt gewoonlijk de
w int eropvang en de vraag is w aar
al deze mensen daarna de nacht
zullen doorbrengen. De vraag naar
meer nachtopvang heel het jaar
door blijft onbeantw oord en een
punt van discussie met het beleid.

Woonproblemat iek
W anneer de dak- en thuislozen van Kamiano het enigszins beter stellen en hun leven weer in handen w illen
nemen, stot en ze telkens weer tegen de vrijw el onoverkomelijke barr ière van de hoge huurkost en voor w oningen.
Op de sociale huurmarkt is het aanbod onvoldoende, op de privémarkt zijn de pr ijzen t e hoog: het is een
uit zondering een precaire st udio t e vinden onder de 400€, terw ijl men vanaf 600€ wel een degelijke gezinswoning
of appartement kan vinden. De degelijke woningen zijn in Antwerpen – in vergelijk ing met andere Europese
groot st eden - dus redelijk bet aalbaar, goedkope w oningen zijn niet meer t e vinden, de goedkoopste zijn vaak in
slechte st aat.
In het kader van deze problemat iek heeft VVS afgelopen jaar een samenw erking opgest art met de vzw .
“ Vrienden van Bet hlehem” die woningen opkoopt of huurt , opknapt en ze voor een beperkt e periode t egen lage
prijs verhuurt aan mensen in nood. Sinds mei 2010 werkt de klusjesman van VVS één dag per week voor het
opknappen van de w oningen van bovengenoemde vzw. In 2012 heeft VVS enkele mensen van Kamiano die geen
speciale begeleiding nodig hebben via deze weg aan een bet aalbare w oning kunnen helpen. De vereniging hoopt
het aanbod te kunnen uit breiden in de t oekomst .
In 2012 is Kam iano ook een samenwerking aangegaan met het Domus-project. Pierre van den W ouw er, al
jarenlang vr ijw illiger in Kam iano, heeft in samenwerking met de Koning Boudew ijnst icht ing en CAW Met ropol een
huis ter beschikking gesteld met 28 wooneenheden ( voor gezinnen, alleenst aanden en mindervaliden) . Kamiano
mag beschikken over vier van deze wooneenheden.

Dankzij deze project en konden we bijv. hulp bieden aan M. en P. die al enkele jaren t ussen dakloosheid en korte
verblijven in verschillende opvangcent ra schommelden. Hun levensverhaal laat zien hoe armoede en dakloosheid een
samenloop zijn van verschillende fact oren, zoals schulden, een relat iebreuk en gezondheidsproblemen. Alle twee
hebben ze volw assen kinderen. M. werkte lang als elekt ricien in de bouw sector. Toen ging er iet s mis en hij verloor
zijn job. Hij ging w onen in een bos in het noorden van Antwerpen. Daar leefde in een hut, w aste zich in de vijver en
at w at hij op st raat en in vuilcont ainers vond of w at mensen hem gaven. Per toeval ont moette hij P. Ze leefde
vroeger als psychiat risch pat iënte in een andere st ad. Ze t rok bij hem in in het bos maar het leven daar w erd voor
beide te zw aar. Ze probeerden hun leven in handen te nemen en dankzij de hulp van enkele mensen konden ze
t ijdelijk t erecht in een opvanghuis van het OCMW. Acht eraf probeerden ze meerdere keren iet s t e huren maar alt ijd
voor kort e t ijd w ant ze konden de huurprijzen niet bet alen. Lange periode woonden zij in een bungalow in W ilrijk
zonder w ater en elekt riciteit . Overdag zamelden ze et ensresten en sigarett enpeuken in om te kunnen overleven en
reden heen en weer in de Lijn-bussen om het w arm t e krijgen. Ondert ussen vond M. een goed w erk als chauffeur,
maar na een werkongeval w erd hij arbeidsongeschikt verklaard. Ze leefden van een ziekenfondsinkomen w at hen in
periodes zonder eigen woonst t oeliet om enkele nachten per maand in een goedkoop mot el te gaan slapen w aar ze
zich eindelijk konden douchen. Via Kam iano en de samenwerking met de vzw Vrienden van Bethlehem kunnen ze
terecht in een van de appartementen. Ze worden op maat begeleid door professionelen en hun leven begint st abilit eit
te kennen.
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Een hiaat in de hulpverlening: de multigebruikers
In Kam iano komen w ij st eeds meer mensen tegen die buiten de reguliere
hulpverlening vallen en tenslotte bij ons aankloppen met een hulpvraag. Het gaat hier
om mensen die vaak geen hulp meer vinden binnen de best aande t herapeut ische
programma’s: alcohol- en medicat ieverslaafden, drugsverslaafden, psychisch zieken of
sociaal gehandicapten. VVS heeft de indruk dat de hulpverlening aan de meest
hulpbehoevenden in onze samenleving aan vernieuw ing en act ualiser ing t oe is. De
mult igebruikers zijn een t ypische nieuwe, maar erg complexe vorm van armoede in
een nocht ans goed uit gebouwde sociale welvaart st aat. Heel w at mensen hebben te
kampen met een combinat ie van een middelenverslav ing en een psychische
problemat iek, al dan niet gepaard gaande met een agressieprobleem. Zij vinden
slecht s moeilijk een plaat s binnen de reguliere hulpverlening, soms wel ambulant ,
meest al niet resident ieel. De meest e inst ellingen en/ of t herapeut ische cent ra
behandelen slecht s een deel van de onderliggende problemat iek. Daarnaast speelt ook
de leeft ijd van de persoon in kwest ie een grot e rol: de therapeut ische cent ra gaan
ervan uit dat jongeren makkelijker te helpen zijn dan ouderen. Succes boeken is in
deze gevallen veel moeilijker dan bij jongeren. Maar t och w illen deze mensen
geholpen worden. In Kamiano hebben w ij st eeds get racht om aan deze nood te
voldoen, enerzijds door t e luist eren en ons rekenschap te geven van de leefwereld en
de acht erliggende problemen w aarmee mensen t e maken kunnen hebben, anderzijds
ook door te zoeken naar aangepaste oplossingen. In Kamiano gaan w ij ervan uit dat
de persoonlijke aanpak en begeleiding van cruciaal belang zijn. Dat w il zeggen: de
mens die voor ons st aat in heel zijn complexit eit aanvaarden en niet in de steek lat en.
Door de vriendschappen die onze vrijw illigers doorheen de jaren hebben opgebouwd
met de gasten van Kamiano, lukt het om hun vert rouwen t e w innen en hen steeds
opnieuw moed te geven. De t herapeut ische kracht schuilt hierin dat ze nooit worden
opgegeven.
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Maat schappelijk zwakken kunnen de complexe
administ rat ie niet aan
W anneer dak- en t huislozen het enigszins beter stellen en hun leven w eer in handen
w illen nemen, stoten ze telkens weer op dezelfde moeilijkheden bij het in orde
brengen van hun administ rat ie. Dikw ijls gaat het om mensen die wettelijk met niet s
meer in orde zijn omw ille van hun leefsit uat ie en door het jarenlang niet nakomen van
verschillende verplicht ingen. Voor deze mannen en vrouwen die nog steeds heel labiel
zijn en bij w ie dus de kans op terugval hoog is, vormt de gecompliceerde administ rat ie
een obst akel dat ze niet aankunnen. Het in orde brengen van ident it eit spapieren of
mutualit eit , een ambt elijke schrapping aanpakken, inschrijving als w erkzoekende bij de
RVA zonder diploma en w erkervaring ( al dan n iet met een st rafblad) , langsgaan bij de
VDAB, OCMW zijn zw are opdracht en. Voor hen vraagt een woonst zoeken, een
rekening openen, zo nodig collect ieve schuldbemiddeling opst arten etc. een enorme
inspanning, heel veel t ijd, zelfdiscipline, communicat ievaardigheden en doorzett ing.
Bij vele inst ant ies mankeert nu net t ijd voor hun ingew ikkeld dossier en ontbreken
dikw ijls de vaardigheden bij de sociaal assist enten om een opbouwend gesprek te
doen met w ie arm is en w einig t aalvaard ig om zijn precaire sit uat ie t oe te licht en. Ze
hebben al nood aan begeleiding om een overzicht te hebben van w at allemaal in orde
dient gebracht te worden. Net zulke begeleiding op maat best aat nog st eeds
onvoldoende. In 2012 hebben vrijw illigers van VVS zich sterk geëngageerd om enkele
gecompliceerde dossiers in orde te krijgen. Met veel geduld en doorzett ingsvermogen,
st ap voor st ap en met de nodige begeleiding is er kans op slagen. Het vraagt een
dagelijkse opvolging met de nodige aanmoedigingen. Afspraken maken, gesprekken
voeren, documenten opvragen vormen soms onoverkomelijke obst akels bij deze
zoekt ocht naar meer st abilit eit . Een ruimer aanbod van casemanagers zou een
oplossing kunnen bieden. Zo zouden ook minder energieën van de verschillende
organisat ies verloren gaan in het st eeds opnieuw w achten op document en die maar
niet verschijnen. Zo kan er op een const ruct ievere manier gewerkt worden, zo kunnen
zw akke mannen en vrouwen opnieuw de draad opnemen om in de maat schappij meer
kans op slagen te kennen.

Het verhaal van J. en B. is hiervan een sprekend voorbeeld. B. kennen w ij sinds hij vijf jaar oud w as en naar onze
School van Vrede kw am. W ij kenden heel goed zijn t huissit uat ie die geen gemakkelijke w as. Als puber is B. in
aanrak ing gekomen met drugs en vrij snel w erd hij verslaafd. Hij probeerde ervan af te geraken bij verschillende
afkickcent ra maar t elkens stopte hij t e vroeg met de afkickschema’s en herviel in de oude gebruikersment alit eit . Elke
keer dat hij in een cent rum binnenging, belde hij onze vrijw illigst er op om t e zeggen dat hij opnieuw w il proberen. Zo
zijn w e doorheen al die jaren in cont act gebleven met B. Door zijn gebruik en bijbehorende problemen is B. in
gevangenis geraakt terw ijl zijn vriendin J. zw anger w as. B. heeft terug cont act opgenomen met Kamiano op het
moment dat hij onder probat ie en met voorw aarden vrijgelat en w erd. J. w as toen al zes maanden zw anger. Ze w as
op dat moment ambt elijk geschrapt en hij st ond op voorstel om ambt elijk geschrapt te w orden, alle tw ee verslaafd,
zonder woonst en op st raat. Enkele medewerkers van Kamiano hebben enkele maanden zo goed als volt ijds gew erkt
om hun sit uat ie te st abiliseren voordat het kind geboren werd. Het werd alleen maar mogelijk omdat er jarenlange
vert rouwensbanden bestonden met B. die ook zijn vriendin heeft overt uigd dat ze Kamiano moest vert rouw en.
Problemen w aren er op zo goed als alle domeinen van het leven. Ze w aren alle tw ee verslaafd en J. - t oen zes
maanden zw anger - w as nog nooit naar een gynaecoloog geweest. Onze vrijw illigst er heeft een visit e bij de dokt er
voorgesteld en via onze cont acten met verschillende specialist en kon J. bij een gynaecoloog terecht . Daarnaast werd
de hulp ingeroepen van een kraamhulp en van een zorgbedrijf voor hulp bij admin ist rat ie en huishouden. Er werd
een vroedvrouw bijgehaald die gespecialiseerd w as in problemat ische sit uat ies en Bubbels en Babbels ( een
organisat ie die gezinnen opvolgt met verslavingsproblemen met het oog op de veiligheid van het kind) werd
ingeschakeld. Via de samenwerking met de dienst Samen Leven van de St ad konden J. en B. voor een paar maanden
naar een t ransit woning. Er werd ook collect ieve schuldenbemiddeling opgest art. Dat netw erk van begeleiders over
verschillende domeinen heen en assist ent en van het OCMW is samengekomen rond de t afel om de hulp aan J. en B.
te opt imaliseren, er ont st onden nauwe cont acten en vert rouwensbanden t ussen de verschillende act oren van deze
st eungroep. Deze zou niet mogelijk zijn zonder de inzet, de vast beradenheid, het doorzett ingsvermogen en het
geloof van de vrijw illigers van Kamiano die alles hebben gecoördineerd en alle actoren hebben gecont acteerd.
Ondert ussen zijn w e een jaar verder met dat verhaal. J. is volledig afgekickt, het kind is gezond geboren en is ook
alt ijd t huis gebleven, ook in de moeilijke periodes. B. w erd gedurende dat jaar verscheidene keren resident ieel
opgevangen en is op het goede pad om volledig af te kicken. Hij zal nu st art en met de t raject begeleiding van de
Sleut el. J., oorspronkelijk afkomst ig uit Brussel, is gest art met Nederlandse lessen om in sept ember met een VDAB
cursus te kunnen beginnen. Het kindje mocht naar de crèche (ook geregeld via Kamiano) en daarom mocht J. st arten
met het Nederlands. Daarnaast als zinvolle daginvulling werkt ze drie keer per w eek als vrijw illigst er bij de bejaarden.
Het netw erk dat rond J. en B. werd opgebouwd zorgt ervoor dat ze nooit op alle domeinen van het leven kunnen
vallen. Er werden st eeds kleine passen vooruit gezet en het herstel van dit gezin zal nog heel lang duren. Maar dit
verhaal laat zien dat heel veel mogelijk is, ook op lange termijn, als professionele en vrijw illige hulpverleners
samenwerken en een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben.

COZA- overleg
Vanuit Kamiano w ordt ook geïnvesteerd in de aanwezigheid op het
COZA ( Cliëntenoverleg Zorgcircuit
Antwerpen). Dat cliëntenoverleg
t ussen hulpverlenende organisat ies
van het Antwerpse w erkveld best aat reeds enkele jaren. Onze
deelname daarin kadert in de overt uiging dat een aant al van de personen die Kamiano bezoeken, baat
hebben bij een nauwere professionele opvolging w aar ook Kamiano
deel van uit maakt.
Binnen COZA komen ‘casussen’, al
dan niet anoniem, aan bod die bui-

ten de st andaard hulpverleningsst rategieën lijken te vallen, en
w aar hulpverleners hun expert ise,
t ijd en aanbod ter beschikking
st ellen in het gemeenschappelijk
zoeken naar oplossingen. Veelal
kunnen w e vanuit Kamiano const ruct ieve voorstellen doen rond
follow up en omkadering die net
vanuit het vrijw illig engagement
heel w at result aten genereren. Als
gesprekspart ner binnen dit overleg
blijven w e zo ook op de hoogte van
het hulpverleningsaanbod en de
evolut ie hierin. Deze bijeenkomsten

gaan maandelijks door op w isselende locat ies. De lokalen van Kamiano vormden ook al de locat ie
voor COZA. Voor de leden van
COZA w orden ook vanuit de st ad
Antwerpen bijscholingen georganiseerd die kaderen binnen de
specifieke hulpverlenigsvorm/ specifieke doelgroep. Deze bijscholingen zijn gereserveerd voor deelnemers aan COZA om een zo groot
mogelijk rendement t e garanderen.
Hieraan namen ook vrijw illigers van
Kamiano deel.
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Hulp aan Poolse daklozen
De laat st e jaren stellen w ij in Kamiano een grote toename van het
aant al Poolse daklozen vast . Sommigen van hen kennen w ij al lang.
Ze komen naar Kam iano sinds j aren, af en toe in een betere t oest and ( als ze een job hebben) , vaak
in een slecht ere – als het geld op is
en ze terug op st raat zijn beland.
Het merendeel zijn echt er ‘nieuwe’
daklozen die in de laat st e jaren
naar België zijn gekomen op zoek
naar w erk en door aller lei omst andigheden op st raat belandden. Het
gaat hier om vrouwen en mannen
van verschillende leeft ijd, van jonge volw assenen tot bejaarden.

“Toename van het aant al
Poolse daklozen in
Antwerpen”
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Ze komen met allerlei problemen
naar Kamiano, w ant dit is de enige
organisat ie in Antwerpen die hen
volledig kan verst aan. Dankzij de
t rouwe aanwezigheid van een van
onze vrijw illigers die Pools spreekt .
Ze vragen voornamelijk om te mogen douchen en de dokter t e zien.
Door het leven op st raat gaat hun
gezondheid achteruit en de enige
plaat s w aar ze grat is behandeld
kunnen w orden door een dokt er
die hen verst aat via een t olk, is in
Kamiano, en via Kamiano tegenwoordig ook bij het zorgt eam van
De Steenhouwer. De meest voorkomende problemen zijn huidziektes en wonden die niet genezen (te
w ijten aan de precaire levensomst andigheden), krampen (te w ijten

aan gebrek aan vit amines en
alcoholverslav ing) , epilepsie en
gevecht swonden ( daklozen worden
dikw ijls slachtoffers van geweld).
In het geval van een langdurige
ziekt e die regelmat ig opgevolgd
moet w orden, wordt een poging
genomen om een att est voor
Dringende Medische Hulp van het
OCMW t e verkrijgen. De dokt er
st elt een dossier van de pat iënt op
en st uurt het naar het OCMW .
Twee Poolse daklozen krijgen nu
dit soort hulp (grat is basis medische behandeling en medicat ie) ,
een bejaarde man die aan suikerziekt e lijdt en een hart kw aal heeft
en een andere die terminaal ziek is.
De Poolssprekende vrijw illiger van
Kamiano gaat vaak met die mensen naar het OCMW en andere
sociale inst ant ies om als tolk te
helpen.

“Goede samenwerking
met het Poolse consulaat
en de Poolse AA-groep”
Vanuit deze noden hebben w ij naar
cont acten gezocht met de Poolse
organisat ies in België. De goede
relat ies met het Poolse consulaat te
Brussel w erden ook in 2012 voort gezet. Op vraag van Kamiano kan
het consulaat in uit zonderlijke gevallen grat is documenten geven
aan Poolse daklozen, die dikw ijls
hun papieren verloren hebben ten
gevolge van diefst al of dergelijke
en geen inkomsten hebben om de
volledige prijs van het document te
bet alen. Onze inzet voor deze mensen wordt in het consulaat heel

st erk gew aardeerd. In 2012 kreeg
Kamiano meerdere bezoeken van
de Poolse consul.
Ook met de Poolse AA-groep zijn er
goede cont acten ont st aan. Zo kon
een zw aar alcoholverslaafde Poolse
man, die sinds 15 j aren in Belg ië
verbleef (w aaronder 9 op st raat) ,
naar W arschau t erugkeren om daar
te ontwennen in een klin iek, dit
met de hulp van de vert egenw oordiger van deze AA-groep. De man
st elt het heel goed, heeft zijn
t herapie succesvol afgesloten en
werkt t erug in zijn beroep. Hij
krijgt bezoek van de plaat selijke
vrijw illigers van Sant ’Egidio. W ij
verw ijzen ook andere alcoholverslaafde Polen naar deze groep door
w aar ze aangepast e hulp in hun
eigen t aal kunnen krijgen. In 2012
werden drie andere Poolse dakloze
mannen die een t herapie w ilden
volgen, naar W arschau gest uurd.
Er worden veel gesprekken gevoerd met het doel daklozen aan te
moedigen om hun probleem aan te
pakken en aangepast e t herapie te
volgen. Om dat te bereiken, worden de cont acten met de Poolse
AA-groep uit gebreid en de medewerkers van Kam iano w orden
uit genodigd voor de bijscholingsmomenten van deze groep.

“Alcoholverslaafde Polen
gaan naar Warsch au voor
therapie”
Een aparte groep van Poolse daklozen vormen mensen met psychische problemat iek of een handicap
ontw ikkeld door overmat ig alcoholgebruik ( ziekt e van Korsakov) . Deze mensen zouden een aangepaste
behandeling moeten krijgen, in de
psychiat rie of in een gespecialiseerde instelling w ant ze zijn niet
( meer) in st aat om zelfst andig te
funct ioneren. Vanuit Kamiano zijn
we op zoek naar best aande mogelijkheden van behandeling van
deze daklozen in Polen. Dit gebeurt
in de nauwe samenwerking met de
verantwoordelijke dienst van het
consulaat .

Vorming van de vrijwilligers in Kamiano
Bij een eerst e kennismaking met
de organisat ie en met Kamiano in
het bijzonder krijgt elke vrijw illiger
een uit gebreide rondleiding en toelicht ing. Vanaf dan w ordt een t aak
t oegewezen volgens aanleg of
eigen keuze. Het kan gaan om een
ont haalfunct ie, een t aak binnen de
keukenploeg, het opdienen van de
maalt ijden aan t afel. Verder zijn er
specifieke t aken in Kamianocent rum: b.v. het assist eren bij de
douchebeurt en. Tijdens het verloop
van Kamiano en Kamianocent rum
is er st eeds een verantwoordelijke
die ter plekke ondersteunt en raad
geeft . Zo kunnen inzicht en en
opgedane kennis van de meest
ervaren vrijw illigers doorgegeven
worden,
t ot
verrijk ing
van
iedereen.

gesprekken met de armen te
beginnen, op te bouwen en te
onderhouden w aar mogelijk.
In het kader van bijscholing
hebben de vrijw illigers van Kamiano enkele studiedagen bijgewoond
en st udiebezoeken afgelegd.
Op 20 juni 2012 vond een bezoek
plaat s aan verschillende organisat ies in Rotterdam. Dat in samenwerking met de Dokters van de
Wereld, verpleegkundigen van de
Steenhouwer en van de Free Clinic.
Het w as een leerrijk bezoek aan
verschillende woonvormen voor
daklozen in Rotterdam, al dan niet
met drugsverslav ing. De vrijw illigers bracht en een bezoek aan
“ Havenzicht” , de plek w aar dokt er
Slockers consult houdt voor de
daklozen. Deze art s bracht in 2011
een bezoek aan Antw erpen om zijn
jarenlange werk voor de daklozen
t oe te licht en.
In september vond een st udiedag
plaat s “ Armoede en geestelijke
gezondheid” georganiseerd door
CAW Met ropool. De vrijw illigers
van Kamiano namen eraan deel.
De sprekers w aren dokter Jan Van
Hecke en dokter Lucas Joos,
respect ievelijk psychiat er in EPSI
Stuivenberg en t e Zoersel. Deze
st udiedag w as heel int eressant
voor onze vrijw illigers en vormde
ook een gelegenheid bij uit st ek om
nieuw e cont act en te leggen met de
professionelen uit de sect or.

Ook in 2012 werden specifieke
vormingsmomenten georganiseerd
rond verschillende t hema’s, zoals
het omgaan met agressie en de
ondersteuning
van
w ie
aan
ziekenbezoek en stervensbegeleiding doen. Verder w erd er samen
nagedacht over de inhoud en de
organisat ie van het kerst maal en
de herdenkingsviering voor de
daklozen.
In die vergaderingen werden
st eeds de persoonlijke vriendschap
en het respect voor elke arme
benadrukt. Op die manier werd
elke vrijw illiger aangemoedigd zelf

Voor w ie eenmalig komt helpen in
Kamiano is een aangepast informat ief programma voorzien. In het
jaar 2012 kw amen zich veel jongeren aanbieden voor een ‘sociale
st age’. Het gaat meest al om
laat st ejaars van de middelbare
school en st udenten van sociale
richt ingen. Hun inzet in Kamiano is
voor hen een eerste cont act met
de wereld van de dak- en t huislozen. Het gaat om middelbare scholen ( van Antwerpen en Limburg) en
Hogescholen van Antwerpen en
omgeving die elk jaar t erugkomen

met de nieuwe leerlingen en st udenten. Ze zijn in het algemeen
heel tevreden over hun st age.
Verder w aren er zoals vorige jaren
delegat ies van parochies, serviceclubs, scout bewegingen, vrouwenverenigingen die zich aanboden.
Opvallend w as ook de groeiende
aanw ezigheid van buitenlandse
helpers, o.a. groepen uit Nederland
en Engeland.
2012 werd opnieuw een absoluut
recordjaar voor het aant al vrijw illigers die zich aangeboden
hebben om t ijdens een van onze
kerst feesten voor de armen te helpen. We konden een beroep doen
op meer dan 450 ext ra mensen.
Dankzij deze inzet kon VVS het
aant al kerst feesten voor de armen
in 2012 uitbreiden tot tw ee feesten
met daklozen in Antwerpen en
Brussel en vier in gevangenissen,
in Merksplas, Mechelen, Antwerpen
en Leuven.
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Solidariteit sacties
Enkele vrijw illigers organiseren
act ies om geld of nutt ig gerief in te
zamelen. Zo kregen w ij grat is uit nodigingen voor cult urele evenementen. Daarnaast w aren er vrijw illigers die zelf lekkernijen hebben
gebakken voor de verjaardag van
Kamiano, anderen hebben zich
meer dan ooit act ief ingezet in het
zoeken naar sponsoring of naar
nutt ige spullen voor het Kamiano
Cent rum. Ook voor het kerst maal
en de kerst geschenken kon Kamiano rekenen op de sympathie van
velen.
Het dienstencent rum ‘De W imilingen’ te Wommelgem vroeg ouderen sjaals t e breien voor de daklozen die de w int erse kou moeten

t rot seren. Het result aat w as een
groot aant al w arme sjaals, die als
kerst geschenk en bij de rondes op
st raat heel nutt ig bleken te zijn.
Deze ouderen plannen met een
afvaardig ing Kamiano te bezoeken
in het voorjaar van 2013.
Het W ZC Buit enhof van Brasschaat
koos Kamiano als het project dat
ze een heel jaar promot en bij bewoners, hun familieleden en het
personeel van de inst elling. Op een
namiddag w erd de werking toegelicht voor de bewoners die int eresse hadden. Vanaf dan werden
allerlei act ivit eiten georganiseerd
zoals een w afelenbak, een zoekt ocht, een t uinfeest , et c.

De vrijw illigers van Kam iano zijn in
de kerst periode gaan spreken in de
inst elling voor gehandicapt en Borgerstein in St . Katelijne W awer. De
inst elling heeft Kamiano uit gekozen
voor haar kerst project en st eunde
financieel de w erking daarvan.
Een bijzondere aandacht verdient
het init iat ief van een vrijw illiger van
Kamiano – Pierre Van de Wouwer.
Hij heeft in samenwerking met de
Koning Boudew ijnst icht ing en CAW
Met ropol het Domus-project opgest art . Een huis w erd ter beschikking gesteld met 28 wooneenheden voor gezinnen, alleenst aanden
en mindervaliden. Kamiano mag
beschikken over vier van deze
wooneenheden.

Project werking
In 2012 kon VVS rekenen op project steun van verschillende inst ant ies. Hierbij een samenvatt ing van deze
projecten.
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Project st eunende inst ant ie: CISO vzw
Tit el van het project : Out reach Kamiano
Toegekend bedrag: 31.722 €
Samenvatt ing van het project : Dankzij deze hulp kon Kamiano o.a. een 0,5 VTE inzetten om de nodige
cont acten op t e nemen met andere organisat ies en mensen specifiek t oe te leiden naar de gepast e hulpverlening.

Project st eunende inst ant ie: Steunfonds Gast huiszust ers Antwerpen
Tit el van het project : Kamiano mobiel
Toegekend bedrag: 10.000 €
Samenvatt ing van het project : Dankzij deze hulp konden w ij gedeeltelijk de werkingskosten van Kamiano
mobiel bet alen ( maalt ijden, onderhoud bakfiet s)

Project st eunende inst ant ie: Steunraad Koning Boudew ijnst icht ing
Tit el van het project : Kamiano
Toegekend bedrag: 4.000
Samenvatt ing van het project : Deze steun w erd t oegekend voor de dagelijkse werkingskosten van Kamiano
( maalt ijden)

Specifieke act iviteit en in 20 1 2

Verjaardag van Kamiano (9 juni 2 01 2 )
Zoals elk jaar heeft Kamiano op een feest elijke manier zijn verjaardag gevierd. Er werd een speciaal
verjaardagsmenu opgesteld en de gasten werden niet alleen in de gew one zalen van Kamiano maar ook op
het binnenplein verwelkomd. Het pracht ige weer, het feestelijke menu en de dessert jes voorbereid door de
vrijw illigers w aren de componenten van deze geslaagde verjaardag.

Herdenkingsvier ing in de St. Carolus-Borromeuskerk
(1 november 2 0 12 )
In deze eucharist ieviering w orden alle overleden vrienden van Kamiano
herdacht

sinds de opricht ing in 1994. Deze lit urgie kan op veel

belangstelling rekenen van familie en vrienden van de overledenen, en
bij de vrijw illigers. Cent raal in de viering st aan de herdenkingsboeken
van

w ie

gestorven

zijn.

Elke

man

of

vrouw

die

t ijdens

de

herdenkingsviering vernoemd wordt , st aat erin vermeld met een fot o en
hun levensloop. Het is een int ens moment van herinnering en verzoening
en tevens een t roost voor de nabest aanden. Niemand wordt vergeten in
deze plecht igheid die gevolgd w ordt door een samenzijn met soep en
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broodjes op het plein voor de kerk.

Kerst feest
met
de t huislozen
Borromeuskerk (2 4 december 2 01 2 )

in

St .

Carolus-

Naar j aar lijkse t radit ie ging het kerst maal door in een kerk: een
feestelijke maalt ijd voor honderden armen van de st ad. De 450
gedekte plaat sen w aren allen ingenomen. Een 250-t al vrijw illigers
zorgden voor een vlotte bediening en voor gezelschap aan t afel
en ook voor het inpakken en uit delen van de geschenken. De
kerst sfeer werd compleet met live kerst muziek opgevoerd door
The David’s Family – een bekende band uit Zuid-Afrika. Ook dit
jaar gaven de vrijw illigers die zich aandienden het beste van
zichzelf. Met hun inzet op deze bijzondere avond maakt en ze vele
armen blij. Onder de aanw ezigen w as ook de schepen Philippe
Heylen. Daarnaast kw amen vertegenwoordigers van de joodse en
de islam it ische gemeenschap hun hulp aanbieden. Ze zaten mee
aan de feestt afel. Hun aanwezigheid werd door de mensen in
nood erg gew aardeerd.

Kerst feest met de gevangenen in Merksplas (2 4 december 2 01 3 )
Voor de tweede keer mocht VVS een kerst feest organiseren in gevangenis van Merksplas, deze keer in vier
verschillende paviljoenen. Een 100-t al vr ijw illigers vert rokken vanuit Antwerpen met een bus gevuld met
kerst versiering en kerstcadeaus. Het feest vond plaat s op vier verschillende afdelingen. Ter plaat se werden de
vrijw illigers in v ier groepen opgesplit st en de vier feesten gingen tegelijkert ijd door. Sommigen van de
gedet ineerden hadden sinds jaren geen kerst feest meer gevierd en geen geschenken gekregen. Des t e groter
w as de vreugde dat de vrijw illigers hen dit moment van kerst geluk konden schenken. Er werden veel gesprekken
gevoerd aan de t afels. De vrijw illigers die hierdoor inzicht kregen in de leefwereld van de gevangenen, w aren erg
onder de indruk.

Kerst feest met de gevangenen in Mechelen (2 4 december 2 0 1 2 )
Voor de eerste keer mochten vrijw illigers van VVS een kerst feest organiseren voor de gevangenen van
Mechelen. Een 20-t al vr ijw illigers w erkt en hieraan mee. Ze hebben de zaal versierd, cadeaut jes voorbereid,
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de gevangenen aan t afel gezeten en voor een goede sfeer gezorgd, w aardoor het feest w erd.

Opluist eren van de eucharist ieviering in de
gevangenis t e Antw erpen (25 december 2 0 12 )
Voor de derde keer gingen w ij met een aant al vrijw illigers
naar de gevangenis te Antwerpen om daar de
eucharist ieviering op te luist eren en nadien gevangenen t e
groeten.

Kerst feest met de gevangenen in Leuven (26 december 2 0 1 2 )
Dit jaar w as de tweede maal dat w e Kerst mis hebben gevierd met de gevangen van Leuven-Hulp. In tot aal hielpen er een
15-t al vrijw illigers om 50 gevangenen een mooi Kerst feest te bezorgen. Met vereende krachten w erd alles voorbereid: de
cadeaut jes inzamelen, de uit nodigingen opstellen en uitdelen, de menu's opstellen, de bloemstukjes maken enz. Aan alle
det ails w erd gedacht zodat w e op de dag zelf met zo weinig mogelijk inspanningen in st aat w aren de bezoekersruimt e om
te t overen in een heuse “ kerst feest zaal” . Bij het uitnodigen van de gedet ineerden werd, in samenwerking met de direct ie
van de gevangenis, speciale aandacht best eed aan het uit nodigen van de personen die nooit bezoek krijgen. De avond zelf
bleek uit de gesprekken hoe groot de eenzaamheid is, w anneer je geen of nauwelijks bezoek krijgt van buitenaf. Ook
t reffend w as de grot e dankbaarheid om het aangeboden feest maal. Bij het binnenkomen w ilden alle genodigden elke
vrijw illiger een hand geven om te bedanken dat ze uitgenodigd w aren. Tijdens het hele feest maal heerst e een grot e rust in
de zaal. Een vraag die telkens w eer keerde w as: “W aarom doen jullie dit voor ons? W e hebben fouten gemaakt , maar jullie
komen zo maar, vrijw illig om ons een feest t e aan te bieden. Hoe kunnen w e jullie daarvoor bedanken?” Voor zowel
gevangenen als vr ijw illigers is de t ijd voorbij gevlogen.
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Kamiano Brussel
Sinds mei 2012 gaat Kamiano
Brussel door in een zaal van de
Rijke Klarenparochie. Elke donderdag verwelkomen we een 100-t al
gast en, die langskomen voor een
grat is w arme maalt ijd, maar ook
voor een gezellige babbel. Het
gebeurt ook regelmat ig dat mensen ons aanspreken met een concret e hulpvraag
( nachtopvang,
w arme kledij, medische bijst and,
hospit alisat ie, hulp bij admin ist rat ie, …) Daar w aar mogelijk, proberen we de mensen zelf verder te
helpen. Indien nodig, verw ijzen we
de mensen door naar andere
hulporganisat ies die bet er kunnen
inspelen op hun specifieke hulpvraag.
Aangezien steeds meer vrijw illigers
zich aanbieden om een handje t oe
te steken in Kamiano, gaat nu ook

de Kamiano-mobile wekelijks door:
verschillende equipes met vrijw illigers gaan dan rond op st raat met
soep, broodjes, fruit sla, yoghurt ,
koffie, … om de daklozen te
ont moeten die niet in Kam iano
komen eten. Tijdens de zomermaanden juli en augustus blijft
Kamiano-mobile
w ekelijks
doorgaan. Tijdens de
zomer
hebben de daklozen welisw aar
geen last van de koude, maar dit
betekent daarom niet dat ze geen
honger hebben of niet op zoek zijn
naar hulp voor de concrete problemen w aarmee ze t e kampen
hebben.
Kamiano Brussel w erkt samen met
een aant al organisat ies ( Samu
Social, Diogenes, La Font aine,
Dune, Infirm ières de Rue, Bij Ons,
…) , vooral om mensen door te ver-

w ijzen voor nachtopvang, douches,
medische verzorging, enz. Kamiano
heeft een aant al mensen kunnen
helpen om hun administ rat ieve
sit uat ie in orde t e brengen, w aardoor ze opnieuw een inkomen
hebben en niet meer op st raat
verblijven. Deze mensen komen
regelmat ig nog eens langs, welisw aar niet om te komen eten, maar
omw ille van het sociaal cont act .
Kamiano Bru ssel is ook bet rokken
bij het “ Collect ief St raatdoden” , dat
inst aat voor het verzorgen van de
uit vaart van st raatdoden alsook
een jaarlijk s collect ief herdenkinksmoment voor alle mensen die op
st raat gest orven zijn. In 2012 w as
Kamiano
Brussel
ook
act ief
bet rokken bij het organiseren van
een uit vaart voor mensen van
Kamiano die overleden zijn.

Zo is er het verhaal van Mireille. Deze bejaarde vrouw
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bet rok een zeer bescheiden tw ee-kamerflat je met
minim aal comfort in het cent rum van Brussel. Na het
overlijden van haar echt genoot, bracht ze haar dagen
door bij de daklozen. Zo kw am Mireille ook w ekelijks
et en in Kamiano. Op een koude w interdag in januari
werd Mireille echter onw el in een bushokje. Een
ambulance bracht haar over naar het ziekenhuis, w aar
ze bij aankomst helaas overleed. Alhoewel Mireille nog
naast e familie had en ook bij t al van organisat ies
gekend w as,

‘kreeg’ ze

in

alle

anonimit eit

een

armenbegrafenis, w aar niemand bij aanw ezig w as.
Kort daarna cont act eerden verschillende ongeruste
organisat ies voor daklozen elkaar en algauw bleek
hun

bange

vermoede

bevest igd:

Mireille

w as

overleden. Vrij snel kw amen we ook met de familie
van Mireille in cont act . We sloegen de handen in
elkaar en zijn er in geslaagd Mireille een w aardig
afscheid te geven. In de Rijke Klarenkerk, w aar
Mireille een maand eerder nog had deelgenomen aan
het kerst diner, kw amen meer dan 100 mensen (haar
familie, vr ienden, daklozen, hulpverleners, …) samen
om haar een laat ste groet t e brengen.

Naar j aar lijk se gewoonte werd er ook in 2012 op kerst dag een
feestelijk kerst maal gehouden, deze keer in de Rijke
Klarenkerk in het cent rum van de st ad. Een 80t al vrijw illigers
organiseerde een diner voor 200 gasten, w aaronder daklozen
van Kamiano, eenzame ouderen, asielzoekers en kansarme
gezinnen uit de w ijk. Het menu ( assort iment van w ildpast ei,
pompoensoep, kalkoen met grat in) werd gemaakt door een
bevriend t rait eur, het dessert ( kerst st ronk) werd geschonken
door een bakker.

Samenw erking m et andere orga nisaties
Kamiano w erkt int ensief samen met een lange en zeer gevarieerde lijst van inst ant ies en organisat ies:

-

-

-

-
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Inst ant ies die drugsverslaafden begeleiden en
ondersteunen zoals Free Clinic, de Sleut el,
verschillende st raathoekwerkers, ODD ( opvang
dakloze druggebruikers)
Verschillende inloophuizen van de CAW ’s: de
Steenhouwer, de Vaart
Niek Evert s van st raat pastoraat ’t Vlot
Sociaal assist ent en van verschillende dienst cent ra en OCMW -w ijkcent ra, w aaronder het dienstencent rum Hof t er Beke (OCMW ) voor de bewoners
van de Lange Batterijst raat (ex-daklozen)
Crisisopvang de Passage ( CAW Met ropool)
Ont haal daklozen Vrijdagmarkt ( CAW Met ropool)
Nachtopvang de Biekorf ( CAW Met ropool)
De out reachwerkers van de w interopvansplaat s
VICTOR
De st raat hoekwerkers van respect ievelij lk zone
Cent raal St at ion, De Coninckplein, Sint Andriesbuurt , Sint Jansplein. Zij komen regelmat ig in
Kamiano gesprekken voeren met hun “ gasten” en
zit ten ook op kerst avond mee aan t afel.
Het Werk der Daklozen in Antw erpen
De Brug in Lier voor t ijdelijke opvang van dakloze
vrouw en of koppels met kinderen
JAC Antwerpen: cent rum voor opvang en begeleiding van jongeren
De st ad Antwerpen, dienst Samenleven (Tom
Meeuw s)
Verschillende beurt regisseurs van de st ad
Antwerpen, vooral diegenen die inst aan voor de
Groenplaat s en omgeving en voor Cent raal
St at ion en omgeving
Enkele coaches buurt regie st ad Antwerpen/ dienst
Samenleven
De woonstbegeleiders voor de t ransit woningen
van de st ad Antw erpen
VZW Vrienden van Bet hlehem voor goedkope
woningen
Domus-project voor goedkope appart ementen
Het W agenw iel voor st udio's en w oonst met of
zonder begeleiding
Voorzieningen BJB begeleidingstehuizen zoals Hof
ter Heide ( Hoboken - Berchem) , medisch pedagogisch inst ituut Remi Quadens in Brasschaat
voor kinderen die onder toezicht van de
jeugdrechtbank st aan
De Poolse parochie te Antwerpen voor opvang
van de Poolse daklozen en organisat ie van
uit vaart en

-

-

-

-

-

Het Poolse consulaat voor documenten voor de
daklozen en opt imale hulpverlening
De Poolse AA-groep te Antw erpen voor begeleiding van daklozen die aan hun alcoholprobleem
w illen werken
Gevangenispast ores
Het Beschermingscomité van de Antwerpse
gevangenis
Huizen voor vrouwenopvang, o.a. W ittenhof
Het Huis, een privé-init iat ief w aar ouders onder
t oezicht hun kind kunnen ont moeten
Maart en Inghels, de dichter die het init iat ief nam
van de “ eenzame uit vaarten”
Het ont moet ingshuis de Blauw e Poort voor het
organiseren van een w aardig afscheid van enkele
armen
De Loodsen, Poverello en andere organisat ies die
voedselondersteuning aanbieden in de st ad
VZW DAKANT ( Daklozenhulp Antwerpen) in het
At heneum die voedselpakkett en uitdelen
De Toevlucht Dambruggest raat voor evenw icht ige
voedselpaketten
De C-dienst , een organisat ie die o.a. meubels
verkoopt aan behoeft igen tegen lage prijs en
tevens voedselpakketten aan huis brengt
De kappersschool St . Maria Theodoor, Van
Rijsw ijckplein Antw erpen
De w ijkgezondheidscent rum Sint -Andries
De Dokters van de Wereld
De sociale dienst en de pastorale dienst van het
Sint -Vincent iusziekenhuis in Antwerpen
Psychiat risch ziekenhuis Sint Amadeus in Mort sel
Sociale dienst van het ZNA ziekenhuis Middelheim
De sociale dienst van Hoge Beuken Hoboken
Buurt huis Pleint je in Deurne
De ergotherapeute van het W ZC Nottebohm
Antwerpen voor het begeleiden van mannen en
vrouw en die in Kamiano komen et en en op zoek
zijn naar nutt ige t ijdsinvulling
Met st raathoekwerk van asbl Diogènes Brussel
De cel dispat ch van het OCMW Linkeroever
Het Leger des Heils in Ut recht
Doorgangshuis voor vrouwen in Sint Niklaas
Verschillende advocaten in het Antw erpse
Vzw Op Maat
Bubbels en Babbels
…

Jeroen Meus over Kamiano
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I nterculturaliteit
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I nt ercult uraliteit, nieuw kom ers en sam enleven in
diversiteit
I nleiding
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Het samenleven van mensen met
een verschillende achtergrond is
wereldw ijd een t opic voor Sant ’
Egidio. Zow el via haar thuislozencent rum ‘Kamiano’ als v ia haar
kinderwerking ‘School van Vrede’ is
VVS sinds lang vert rouw d met de
problemat iek van nieuw komers in
de st ad. Vanuit haar aandacht en
concrete hulp voor migrant en en
nieuw komers, t racht Sant ’Egidio
een dialoog op gang te brengen en
het samenleven t e st roomlijnen.

“ Openheid op de
ander is nodig om
harmonieus met
elkaar te kunnen
omgaan.”
Ident iteit en openheid zijn daarb ij
sleutelw oorden. De Antwerpse provincie is r ijk door de aanwezigheid
van joden, christenen, moslims en
vrij zinnigen: de eigen ident iteit
moet niet weggest oken worden om
vreedzaam samen t e leven, maar
openheid op de ander is nodig om
harmonieus met elkaar t e kunnen
omgaan. St eeds vaker komen

samenlevingsmoeilijkheden in de
media-aandacht , terw ijl het samenleven de grot e uitdaging van onze
t ijd is. Sant ’Egidio w il lat en zien dat
het mogelijk is deze droom te
realiseren. Het beste voorbeeld
daarvan is onze kinderen- en jongerenw erking. In de Scholen van
Vrede komen kinderen samen van
verschillende
overt uigingen
en
achtergronden en er wordt vreedzaam samen geleerd en gespeeld.
Dezelfde kinderen gaan ook met
elkaar op vakant ie, zigeunerkinderen samen met moslimkinderen,
kat holieken samen met vrijzinnigen
et c. Bij de kinderen- en jongerenwerking w ordt veel aandacht
best eed aan geweldloze opvoeding
en openheid voor de ander. Kinderen en jongeren worden aangemoedigd om de andere, ook als hij
of zij verschillend is, t e accepteren,
goed te leren kennen en met hem/
haar bevriend te worden. Op deze
manier w orden mensen over de
breuklijnen van de samenleving
samengebracht en bruggen gebouwd. Ineens blijkt dat ‘die moslim’ of ‘die zigeuner’ niet zo slecht
is als men dacht . Het gebrek aan
cohesie in heel w at moeilijke st ads-

w ijken legt een dringende behoefte
bloot aan posit ieve modellen van
samenleven in diversit eit. Zulke
posit ieve modellen probeert Sant ’
Egidio al j arenlang t e bouwen in de
armst e w ijken van onze st ad w aar
de Scholen van Vrede, Friends
groepen en ouderenwerking aanwezig zijn. Deze geduldige en
doordacht e mult idimensionele aanpak van Sant’Egidio brengt heel
w at vruchten voort. Er w ordt zicht baar dat deze w ijken w aar Sant ’
Egidio al lang bezig is, niet meer
dezelfde plaat sen van racisme,
ant isemit isme en onverschilligheid
zijn. Onze werkingen veranderen
de mensen, w aardoor ze op veel
aandacht kunnen rekenen, zowel in
de media, als in scholen, buurt groepen en verenigingen.

“ Alle religies streven
naar vrede”
Vanuit dat zelfde principe probeert
VVS een plat form van int erreligieus
dialoog op t e bouwen op het
niveau van onze st ad en ons land.
De zet el van de organisat ie dient al
jaren als ont moet ingsplaat s voor

mensen van verschillende religieuze gemeenschappen. W ij geloven
dat de religies veel gemeenschappelijk hebben – vooral het st reven
naar vrede en aandacht voor de
armen - en dat juist deze dimensies nog meer onderst repen zouden moeten w orden. Maar om dat
te ontdekken moet met elkaar in
dialoog gaan en elkaar persoonlijk
leren kennen. Daarom organiseert
VVS jaarlijkse evenement en w aarvoor de vertegenw oordigers van
alle geloofsgemeenschappen worden uit genodigd. Tijdens de vredesw andeling worden sprekers van
verschillende godsdienst en uitgenodigd en aanslu it end lat en ze
samen een vredesduif los. De jongeren bouwen een plat form van
dialoog door samen evenementen
te organiseren w anneer de bedoeling is dat jongeren van verschillende religieuze achtergronden
elkaar leren kennen en moeten
samenwerken om een doel te
bereiken. Voor haar moslim -vr ienden organiseert VVS jaarlijks een
Ift ar-maalt ijd t ijdens hun vast enperiode – Ramadan. Voor deze

maalt ijd w orden ook de vertegenwoordigers van de Joodse en
Christ elijke gemeenschap uitegenodigd. Om de Joodse burgers te
herdenken, die t ijdens de Tweede
Wereldoorlog gedeporteerd w aren,
organiseert VVS de jaarlijk se
herdenkingsw andeling
door
de
Joodse w ijk onder het motto: “W ie
vergeet is gedoemd t e herhalen” .
Ook moslim -vr ienden en zigeuners
nemen deel aan deze w andeling.
In 2012 vond nog aansluit end een
conferent ie plaat s in de zet el van
VVS met de aangrijpende get uigenis van rabbijn Rosen uit Israel.

“ Vertegenwoordigers
van drie
monoteistische
godsdiensten en
vooraanstaande
politici gaan met
elkaar in gesprek”

In 2012 vond voor de tweede keer
plaat s de Interfait h Harmony
Breakfast in het kader van de
int ernat ionale Int erfaith Harmony
Week. De vertegenwoordigers van
drie monotheïst ische godsdiensten
en vooraanst aande polit ici van ons
land gingen met elkaar in gesprek
rond de t afel. De vice-premier en
minist er van financiën Steven
Vanackere en zijn medew erkers
vertegenwoordigden de federale
regering.
In mei vond ‘Samen voor Europa’
plaat s. Het w as een internat ionale
init iat ief van christ elijke bew egingen t er bevordering van de verzoening, vrede en broederschap in
Europa. De conferent ie ging door
in Brussel. VVS werkt e heel intensief mee bij de voorbereidingen
daarvan. Grote delegat ies van
moslims en joden w oonden het
evenement bij. Het hoofdreferaat
werd gegeven door prof. Andrea
Riccardi, st ichter van Sant ’Egidio
en minist er van ontw ikkelingsamenwerking en maat schappelijke
int egrat ie in de regering van It alië.
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Ont moet ing met Zigeuners
Sinds enkele jaren bezoeken vrijw illigers van VVS het zigeunerkamp in W ilr ijk. Deze bezoeken zijn
begonnen
omw ille
van
de
zigeunerkinderen die naar de
School van Vrede kw amen. Ze
hadden te kampen met verschillende problemen, achterst and op
allerlei domeinen en sommige
kinderen gingen helemaal niet naar
school. Het heeft veel energie en
doorzett ingsvermogen gekost om
het vert rouw en en vriendschap van
deze groep te w innen maar nu
kunnen w e er vruchten van plukken. De kinderen van het kamp
mogen naar School van Vrede
gaan, ze nemen deel samen met
hun families aan alle init iat ieven
van VVS en mogen ook met ons op
vakant ie.
Sinds enkele maanden gaan de
vrijw illigers ook het zigeunerkamp
in Mort sel bezoeken. Het gaat hier
over Belgische Roma die daar al
jaren leven. In dit kampen wonen

samen zowel Roma als Sint i,
Manouches en Voyageurs. Concreet wordt er t ijdens deze bezoeken ingegaan op verschillende
problemen. Eens de vert rouw ensbanden aanw ezig zijn, zijn de
vrijw illigers erg w elkom. Er worden
t andart sbezoeken geregeld en de

vrijw illigers gaan mee w ant anders
durven de mensen dat niet, ook
consult at ies bij andere specialist en
of ziekenhuisverblijven. De vrijw illigers proberen prevent ief te w erken
om verschillende problemen te
voorkomen of vroegt ijdig aan te
pakken.

Taalschool Ya guine en Fodé
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Voldoende kennis van de Nederlandse t aal hebben, is een enorme
hefboom om te int egreren in de
Antwerpse samenleving. Hoewel
het
aanbod
Nederlands voor
Anderst aligen ( NT2) de jongste
jaren grondig is verbet erd en
geprofessionaliseerd, maakt het
aanhoudende succes van onze
t aalschool duidelijk dat er behoefte
is aan 1) plaat sen w aar grat is les
wordt aangeboden; 2) leesmomenten die niet op werkdagen vallen –
zoals zat erdag; 3) mondelinge
oefeningen en conversat ie.
Daarom zijn we meer dan t ien jaar
geleden begonnen met het aanbod
van conversat ielessen Nederlands
in de t aalschool Yaguine en Fodé.
Yaguine Koït a en Fodé Tounkara
werden op august us 1999 dood
aanget roffen op de lucht haven van
Zaventem in het landingsgestel van
een Sabena Airbus. Ze kw amen uit
het West -Afrikaanse Guinée-Conakry. Ze droegen een brief bij zich
voor de Europeanen, w aarin ze
aandacht
vroegen
voor
de
schrijnende sit uat ie in hun land en
hun w anhoopspoging om het
Europese cont inent te bereiken
verklaarden. ,,U ziet dat w ij ons
leven riskeren. Dat komt omdat w ij
te veel lijden in Afrika en w ij u
nodig hebben om t e vechten tegen
de
armoede en de
oorlog.
Ondert ussen w illen w ij st uderen,
en w ij vragen u ons t e helpen

opdat w ij in Afrika kunnen zijn
zoals ju llie’’, schreven ze. De t aalschool ‘Yaguine en Fodé’ w il deze
jonge Afrikanen niet verget en,
samen met de zovelen die op zoek
zijn naar een betere toekomst voor
zichzelf en hun kinderen.

van de cursist wordt bepaald op
basis van een int akegesprek met
een van de leerkrachten.
Studenten krijgen een ( niet officieel) getuigschrift van deelname
als ze m inst ens 20u van de 30u
( per semester) hebben gevolgd.

De t aalschool werkt samen met het
‘Huis van het Nederlands’. Er
worden alleen cursist en ingeschreven die elders reeds een erkende
opleiding volgen of hebben gevolgd
en bijgevolg al een zekere basiskennis Nederlands hebben. Als dat
niet het geval is, w ordt hen gevraagd zich eerst via het Huis van
het Nederlands in t e schrijven voor
een erkende cursus, en zich op een
lat er t ijdst ip, met enige basiskennis, weer bij de t aalschool aan
te melden. Prakt ische spreekvaardigheid bijbrengen is de voornaamst e doelstelling van de Taalschool.
Zowel best aande cursussen, zélf
geschreven tekst en, “W ablieft ”, de
krant in eenvoudig Nederlands,
video’s als de w arme vriendschappelijke manier v an lesgeven, helpen dit doel bereiken.

In 2012 w aren er in het tweede
semest er ( januari t ot en met juni)
drie klassen van drie niveaus ( beginnend – gevorderd – gevorderden) . Op 16 juni 2012, na afloop
van het laat st e semester, reikt e de
school t ijdens een
feestelijke
ceremonie een 35-t al getuigschriften uit . Het w as een zeer feestelijke
gelegenheid w aar de leerlingen
vrienden en familieleden voor
hadden uit genodigd die vol t rot s
t oekeken. De grot e meerderheid
van de leerlingen w as zoals de vorige jaren afkomst ig uit de vroegere
Sovjet -Unie ( vooral uit Oekraïne,
maar voor het eerst ook uit
Tsjet sjenië) en de Democrat ische
Republiek Kongo. Ook een st ijgend
aant al leerlingen w as afkomst ig uit
de Dominicaanse Republiek.

Een cursus best aat uit vijft ien
lessen van telkens 2 uur (30 uur
per semester) . Er zijn tw ee inst apmomenten: in september en in
januari. Er w ordt over gew aakt dat
de groepen niet t e groot worden
zodat ieders leerkansen geopt imaliseerd kunnen w orden. Het niveau

Voor het eerst e semest er van het
nieuw e
schooljaar
( 2012/2013)
w aren er veel meer nieuwe aanmeldingen dan voordien. De meeste
komen via mond-op-mond reclame,
enkelen via het opvangcent rum voor
asielzoekers op Linkeroever van het
Rode Kruis. Sommige mensen w or-

den door hun w erkgever gest uurd
om hen meer gelegenheid t e geven
onder begeleiding de Nederlandse
t aal t e oefenen. Meer en meer
mensen worden doorverwezen door
het Huis van het Nederlands, het
OCMW en andere NT2 aanbieders.
In t egenstelling t ot de van overheidswege gesubsidieerde NT2-aan-

bieders is in de t aalschool Yaguine
en Fodé het bezitten van officiële
verblijfspap ieren
namelijk
niet
verplicht …
In 2011 w aren w e al begonnen
met een specifiek aanbod voor
anderst aligen die al over een st evige basiskennis Nederlands beschikken. Dit voldeed duidelijk aan

een behoeft e: de leerlingen die
zich daar in 2011 voor hadden
ingeschreven, kw amen in 2012
terug en de klas w erd bovendien
nog uitgebreid. De nadruk lag in
die lessen op het perfect ioneren
van de t aalvaard igheid op de
werkvloer.

Aanbod van de Taalschool Yaguine en Fodé in 2012
Alle lessen vinden plaat s in de hoofdzetel van VVS – Lombardenst raat 28, 2000 Antwerpen

Semester

Sem. I I:
j anuari-j uni
2012

Sem. I:
September 2011j anuari
2012

Dag
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za

Zo
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za

Zo

Voormiddag

Nami ddag

Secretariaat
Secretariaat
Secretariaat
Secretariaat
Secretariaat
1 - begi nner niveau:
14.00 – 16. 00
2 – gevor derden:
14.00 – 16. 00
3 – conversatie:
16.15 – 18. 15
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Secretariaat
Secretariaat
Secretariaat
Secretariaat
Secretariaat
1 - begi nner niveau:
14.00 – 16. 00
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16.15 – 18. 15

Volk eren van Vrede
Voorst elling
In 2012 w as de beweging ‘Volkeren van Vrede’, opgericht in 2001, weer uitermate
act ief. ‘Volkeren van Vrede’ is een beweging van nieuw komers in Antw erpen, van
verschillende t aalkundige en culturele achtergrond die echt er een zelfde droom hebben:
niet alleen hulpvrager zijn, maar met de eigen capaciteiten ook zelf st appen zetten naar
hun integrat ie en socialisat ie. Tonen dat zij mannen en vrouwen zijn die als
nieuw komers een meerw aarde voor onze samenleving kunnen bet ekenen. Ze tonen met
hun inzet dat migrat ie niet alleen als een probleem, maar eerder als een kans en
potent ieel gezien moet w orden. De leden van ‘Volkeren van Vrede’ zijn ervan overtuigd
dat de onderlinge verschillen een rijkdom voor ieder zijn. Zij v inden dat respect voor de
ander, geweldloosheid, gerecht igheid, solidar it eit en wederzijdse w aardering geen illusie
zijn maar net een geheim om onze aarde te redden.
De voornaamst e doelstelling van ‘Volkeren van Vrede’ best aat uit het bewerkstelligen van
de vrede, als d iepst e verlangen van elke man en elke vrouw . Daar komen bij: respect
opbrengen voor elke man en elke vrouw ; werken aan geweldloosheid, dat een sterker
w apen is dan eender welk geweld en dat bij ieder posit ieve energie kan opw ekken;
engagementen opnemen opdat alle mensen dezelfde rechten zouden hebben, zodat
iedereen een volw aardig burger van een recht vaardiger wereld kan w orden én w erken
aan solidarit eit , in het bijzonder met mensen die lijden of zw ak zijn.
Om deze principes in de prakt ijk om te zett en, werden in 2012 zow el maandelijkse
vergaderingen met de leden van ‘Volkeren van Vrede’ als bijzondere project en opgezet .

Maandelijkse act ivit eit en
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Elke tw eede zondag van de maand vond van 14.00 t ot 16.00u. de vergadering van
‘Volkeren van Vrede’ plaat s in de Lombardenst raat 28. De voert aal is alt ijd het
Nederlands: dat is niet alleen een teken van integrat ie in onze maat schappij, het is ook
dw ingende noodzaak omdat het de enige overkoepelende t aal is voor alle deelnemers.
Volgend op de regularisat ieperiode van eind 2009 kregen veel van onze vrienden
verblijfspap ieren. Daarom moest er t ijdens de bijeenkomsten minder aandacht aan de
technische aspecten van het verkrijgen van verblijf sdocumenten best eed w orden, en w as
er de gelegenheid om op andere onderw erpen te focussen. Dit jaar w aren dat de
ont moet ing t ussen de verschillende culturen en de solidarit eit met oudere
Antwerpenaren. De bijeenkomsten worden gemiddeld door een dert igt al personen
bijgewoond. Daarnaast is er nog de ruime kring van een paar honderd vrienden die
vooral naar de grotere momenten komen. Top van de vertegenwoordigde landen van
herkomst blijven Congo, Kazachst an en Oekraïne. Meer en meer nieuwkomers die een
aant al jaar geleden naar de vergaderingen van de beweging begonnen te komen, maken
nu deel uit van het t rouw e legioen vrijw illigers die vooral de werking met de bejaarden
versterken. Zowel het huis voor ouderen Simeon en Hanna als de wekelijk se
bijeenkomsten in de verschillende w ijken van Antwerpen kan men zich niet meer
voorstellen zonder hun, buit engew oon gew aardeerde hulp.
Tijdens de vergaderingen werden de gewone act ivit eiten van Volkeren van Vrede door
het jaar voorbereid. In januari w erden er bijvoorbeeld beelden getoond van de
vredesw andeling en de kerstfeest en die door Sant’Egidio wereldw ijd werden
georganiseerd. Uiteraard wou iedereen de beelden van zijn eigen land van herkomst
zien, w at een gelegenheid bij uit st ek w as om over de t radit ies van verschillende landen
te kunnen praten. In mei w as een zeer ruime delegat ie van een dert igt al leden van
Volkeren van Vrede die deelnam aan de ont moet ing ‘Samen voor Europa’ die plaat svond
in Brussel.
Eind mei vond de opricht ing van Volkeren van Vrede in Brussel plaat s, uiteraard met veel
st eun vanuit Antwerpen w aar de beweging al meer dan 10 jaar best aat . Een delegat ie
heeft bij die gelegenheid get uigd over hoe dat hun leven heeft veranderd en anderen
van harte uitgenodigd om zich aan te sluit en.

In juni w erd de diploma-uit reiking van de t aalschool gecombineerd met de maandelijkse vergadering. Dat is ook
een ont spannen moment w aarop de leerlingen kunnen kennis maken met de beweging voor zover ze die nog niet
kennen.
Tradit ieget rouw werd de vergadering in de maand juli afgeslot en met een ijsje. Juli en august us w aren verder
maanden van vakant ie met de bejaarden en de jaar lijkse uit st ap voor alle leden van Volkeren van Vrede en hun
familie leden en vrienden. Dit jaar g ingen w e met twee bussen vol naar Banneux, op 15 august us, de dag van
Mar ia Hemelvaart . Het spreekt vanzelf dat w e er die dag niet de enigen w aren! Er w as veel animo voor de uit st ap
en niet alleen onder de katholieke leden. Ook de niet -katholieke christ enen w aren ent housiast , evenals, misschien
onverw acht , de moslims. Dat t oont maar weer dat er vaak meer openheid onder de nieuwkomers is voor elkaars
cult uur en geloof dan soms veronderst eld wordt . Op de middag w as er t ijd voor de t radit ionele picknick. Hét
moment om te proeven van mult icult urele hapjes allerhande!
Op 11 november w as er de gelegenheid voor leden van Volkeren van Vrede om ook de conferent ie van Rabbi
David Rosen bij t e w onen. Velen maakt en van die mogelijkheid gebruik en slot en zich int ussen gewoont eget rouw
aan bij de aansluit ende herdenkingsw andeling. De ruime aanw ezigheid van nieuw komers is daar int ussen een
vast e w aarde, maar opvallend w as dit jaar t och w el de aanwezigheid van een aant al jonge, gelovige moslims d ie
oorspronkelijk uit Egypte en Irak afkomst ig, die nadrukkelijk door hun aanwezigheid het doel van de w andeling
w ilden steunen: w ie vergeet is gedoemd te herhalen.

Solidariteit met oude Ant werpenaren
De vriendschap en solidar it eit t ussen nieuw komers en ouderen stond ook dit jaar
cent raal. Het is een belangrijke vorm van grat is inzet van nieuw komers ten opzichte
van de samenleving die hen ont vangt . Helaas maakt de wet geving het
vrijw illigersw erk in sommige van deze gevallen moeilijk. Mensen zonder papieren
mogen in ons land geen vrijw illigersw erk doen en degenen die van een OCMW uit kering genieten, moeten t oelat ing vragen om dat te mogen doen en het antwoord
is in de meeste gevallen negat ief. Hopelijk w ordt daar snel een mouw aan gepast.
Een toenemend aant al leden van VVV neemt vast deel aan de bijeenkomsten van
bejaarden in de w ijk, zowel op het Kiel, Merksem als in Antw erpen-Noord. Ze
ont moeten daar bejaarden uit de w ijk en sluit en vriendschap met hen. Zo groeit ook
een netwerk van sympathie en solidarit eit in de w ijk. Een aant al vrienden van
Volkeren van Vrede hebben bovendien vaste momenten w aarop zij meehelpen in het
huis voor ouderen, Simeon en Hanna. Zij zijn daar zeer gew aardeerde bezoekers en
vrijw illigers! Het is eigenlijk niet mogelijk om zich de werking zonder hun
aanw ezigheid voor t e stellen.
Leden van ‘Volkeren van Vrede’ bezoeken t ijdens het jaar bejaarden, met name in een
aant al rust huizen. Zij prat en met hen en helpen hen bij prakt ische moeilijkheden.
Vooral zijn ze act ief bij de wekelijkse bijeenkomsten van Leve de Ouderen! op het
Kiel, Merksem. Via deze cont act en verbeteren de leden van ‘Volkeren van Vrede’ hun
kennis van het Nederlands en verhogen zij de levensvreugde van de bejaarde
medemens. Het aanhangen van een andere religie blijkt geen enkel probleem te
vormen: er zijn vr ijw illigers die overt uigd moslim zijn en t rouw iedere w eek Antwerpse
bejaarden t huis of in het rust huis ophalen zodat deze kunnen deelnemen aan het
wekelijkse ( uiteraard kat holieke) gebed.
In de eerst e drie w eken van juli 2012 hielpen t al van leden van Volkeren van Vrede
mee in de zomervakant ies die de bejaarden doorbrachten in West malle.
‘Volkeren van Vrede’ heeft in 2012 gew oonteget rouw bijgedragen aan een heel aant al
kerst feesten, zoals b ijvoorbeeld op het Kiel, in RVT Melgeshof ( Merksem) maar er
w aren ook mensen die meehielpen bij het kerst feest van Simeon en Hanna. Voor de
eerst e keer w as er ook een kerst feest in het asielcent rum van het Rode Kruis op
Linkeroever. Daar verblijven mensen die een asielprocedure hebben lopen, in
afw acht ing van de uit slag. Het is een bijzonder gemengde groep. Onder het 40-t al
vrijw illigers w aren ook een aant al leden van Volkeren van Vrede die aan dit feest
meehielpen. Zij konden met hun t alenkennis bruggen slaan, w aar dat anders
w aarschijnlijk n iet mogelijk zou zijn. Dat zorgde voor een ont spannen en vreugdevolle
sfeer!
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Specifieke act iviteit en in 20 1 2

Vredesw andeling (1 januari 2 0 12 )
Op 1 januari hield Sant ’Egidio - VVS een vredesw andeling door de
st raten van Antw erpen met aandacht voor de conflicten wereldw ijd
en voor de samenlevingsproblemat iek in de eigen st ad. Er werden
borden gedragen met de namen van de landen in oorlog. Het w as
een init iat ief t er bevordering van de vrede in Antwerpen en t er
herdenking van de landen die wereldw ijd in oorlog verkeren.
Vertegenwoordigers

van

de

joodse

en

moslimgemeenschap

w andelden mee. Opvallend w as de aanw ezigheid van vele kinderen
van verschillende afkomst , alsook van Roma-zigeuners. Aan de
slot ceremonie op het Concienceplein werden t oespraken gehouden
door Mgr Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, rabbijn Aharon
Malinsky, Said Mdauchi en schepen van erediensten Philip Heylen.
Tot slot hebben ze samen een vredesduif losgelaten.
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I nt erfait h Harmony Breakfast (6 februari 2 0 12 )
In het kader van de internat ionale Int erfaith Harmony Week w erd door VVS een Interfait h Harmony Breakfast
georganiseerd. Het ging door in de pas geopende zetel van VVS in Brussel aan de Rijkeklarenst raat 26. De
vertegenwoordigers van drie monot heïst ische godsdiensten van ons land gingen in gesprek met elkaar en met vicepremier Steven Vanackere, die de federale regering vert egenw oordigde. Het evenement w as deze keer gesloten voor
journalist en en het grotere publiek om de vert rouwelijkheid van de gesprekken en cont act en t e bevorderen.
De aanw ezigen w aren:
Voor de kat holieke kerk: Mgr Giancint o Berloco, apostolisch nunt ius en Mgr Leon Lemmens, hulpbisschop voor
Mechelen en Vlaams-Brabant van het bisdom Mechelen-Brussel
Voor de protest ant se kerken: Francis Renneboog, president van Federale Synode van Protest ant se en Evangelische
Kerken in België, Guy Liagre, secret aris van de Verenigde Protest ant se Kerk in België
Voor de anglicaanse kerk: Robert Innes, past or
Voor de Grieks-ort hodoxe kerk: Met ropoliet At hanase Chat zopoulos
Voor de Syrisch-orthodoxe kerk: Mgr Severios Hazail, bisschop voor BENELUX en Denho Kaplan.
Voor de moslim s: Serafett in Pekt as, president van Intercult ural Dialogue Plat form, Karim Chemlal, secret aris-generaal
van de Fédérat ion des organisat ions islam iques en Europe, Semsett in Ugurlu, voorzit ter van het Execut ief van de
Moslims van België
Voor de joodse gemeenschap: Maram Stern, secret aris-generaal van de World Jew ish Congress
Voor het Hasjemit isch Koninkrijk Jordanië: Mont aser Oklah Alzoubi, ambassadeur in België, Maen Khreasat , eerste
secret aris van de ambassade van Jordanië
Voor de regering: St even Vanackere, vicepremier en minist er van Financiën, Pet ra Vankeirsblick, kabinet van Minist er
Vanackere
Voor Sant ’Egidio: Hendrik Hoet, vicaris-generaal van Antwerpen en kerkelijk assist ent van Sant’Egidio, François Delooz,
directeur Viva Africa NGO.
Jan De Volder van VVS vzw bedacht het concept en modereerde het geheel in samenwerking met de st icht ing
Cusanus.

Samen Voor Europa (1 2 mei 2 0 1 2 )
Int ernat ionale init iat ief van christ elijke bewegingen t er bevordering van de verzoening, vrede en
broederschap in Europa. Dit jaar ging de conferent ie door in Brussel. VVS werkte heel int ensief mee bij
de voorbereidingen daarvan. Grot e delegat ies van moslim s en joden woonden het evenement bij. Het
hoofdreferaat werd gegeven door prof. Andrea Riccardi, st ichter van Sant ’Egidio en minist er van
ontw ikkelingssamenwerking en maat schappelijke int egrat ie in de regering van It alië.

Gebed voor vlucht elingen (19 juli 2 0 12 )
Naar aanleid ing van de Int ernat ionale Dag van de Vlucht eling die de Verenigde Nat ies hebben uit geroepen
op 20 juni, werd er een gebed voor alle v luchtelingen en nieuw komers georganiseerd. Dit vond plaat s op
vrijdag 19 jun i in de Carolus Borromeuskerk. Terw ijl er kaarsen w erden aangestoken, deden nieuw komers
van verschillende achtergronden voorbeden in hun eigen t aal, voor al diegenen die hun vaderland acht erlat en
op zoek naar een betere en veilige t oekomst voor zichzelf en hun kinderen, maar ook voor de velen die deze
vlucht niet overleven. De grote belangst elling van de nieuw komers hiervoor, óók van degenen die geen of
een andere godsdienst ige overt uiging hebben, toont hoezeer zij hierdoor geraakt zijn.
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Zomeruit st ap voor Volkeren Voor Vrede (1 5 augustus 20 1 2 )
Op zondag 15 augustus 2012 vert rokken er weer tw ee bussen voor de jaarlijkse zomeruit st ap van
Volkeren van Vrede. Dit keer w as het doel

het bedevaart soord ‘Banneux’ en dat nog w el op Maria-

Hemelvaart … . Er w as veel belangstelling, niet alleen van de kat holieke leden, maar ook vanwege
mensen met een andere ( christelijke) overtuiging. Naderhand w as er nog t ijd om uit gebreid in het malse
gras t e picknicken en van de zon te geniet en. Behalve t ijd om van elkaar s hapjes t e genieten w as de
picknick ook een goede gelegenheid om van elkaars gezelschap t e genieten en de vriendschapsbanden in
alle rust aan te halen.
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I nt ernat ionale Vredescongres: Mensen en Godsdienst en (9 -1 1 sept ember 2 01 2 )
De vert egenw oordigers van alle groepen van VVS vert rokken naar Sarajevo om er deel t e nemen aan
de int erreligieuze vredescongres “ Mensen en Godsdiensten. Ze namen deel aan verschillende
conferent ies en maakten ruimschoot s gebruik van de gelegenheid internat ionale cont act en te leggen
en nieuwe vriendschappen te sluit en.

Het
Herfst concert
“Oude
en
nieuw e
Ant w erpenaren ont moet en elkaar” (7 okt ober
2012)
Op zondag 7 okt ober 2012 vond een klassiek concert
plaat s in de mooie Kanunnik Van Gesselzaal in het
Elzenveld. Boris Popravko, een oorspronkelijk uit Sint Petersburg afkomst ige klar inett ist , bracht klassieke
st ukken uit verschillende periodes. Hij werd op de
vleugel begeleid door Anna Ledent. Veel van de leden
van Volkeren van Vrede hielpen bij het ophalen,
terugbrengen en het

ont haal van de ruim 150

ouderen. Na het concert w as er ruime gelegenheid
om elkaar bij een kopje koffie bet er te leren kennen.

Herdenkingsw andeling van de Shoah (1 1 november
2012)
De herdenkingsw andeling vond plaat s doorheen de Joodse w ijk
in herinnering aan de deport at ie van 15.000 medeburgers t ijdens
de Shoah en de w aanzin van de rassenhaat onder het motto
‘W ie vergeet, is gedoemd te herhalen’. Sprekers daar w aren
rabbijn

Dav id

Rosen

van

Israel,

mgr.

Leon

Lemmens –

hulpbisschop van Mechelen Brussel en een vertegenwoordiger
van de jongerengroep van VVS. Zes paar k inderen en bejaarden
uit alle volkeren legden bloemen neer voor het monument . Heel
w at Moslims en Joden namen deel aan dit init iat ief. Kinderen van
het Land van de Regenboog, jongeren van Jongeren voor Vrede
en leden van Leve de Ouderen! en Volkeren van Vrede
w andelden mee. Aansluitend vond een conferent ie plaat s.
Rabbijn Rosen gaf een lezing over de vriendschap t ussen
kat holieken en joden, vijft ig jaar na het Tweede Vat icaans
Concilie. Rosen bewees eens te meer w aarom hij bekend st aat
als

een

uit munt end

conferencier

en

een

gew aardeerd

gast spreker is op t al van internat ionale fora.

Kerst feest in het asielcent rum van het
Rode Kruis op Linkeroever (2 4 december
2012)
Voor de eerst e keer organiseerde VVS een
kerst feest in het asielcent rum van het Rode Kruis
op Linkeroever. Daar verblijven mensen die een
asielprocedure hebben lopen, in afw acht ing van
de uit slag. Het is een bijzonder gemengde groep.
Een

40-t al

vrijw illigers

h ielpen

dit

feest

voorbereiden. De t alr ijke leden van Volkeren van
Vrede onder hen konden met hun t alenkennis
bruggen slaan, w aar dat anders w aarschijnlijk
niet mogelijk zou zijn. 150 genodigden zaten aan
feestelijk gedekt e t afels en genoten van een
diner aangeboden door deels VVS en deels het
asielcent rum zelf. Voor iedereen lag ook een
cadeau op naam klaar. Al dat zorgde voor een
ont spannen en vreugdevolle sfeer!
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Samenw erking en overleg
Forum Asiel en Migrat ies (FAM): Sant ’Egidio-VVS is lid van de Algemene Vergadering.
Vlucht elingenw erk Vlaanderen: Sant’Egidio-VVS is lid van de Algemene Vergadering.
Huis van het Neder lands: samenwerkingsverbanden met de t aalschool Yaguine en Fodé; er worden cursist en
doorverwezen naar onze school.
Cordoba: samenwerking in verband met interreligieuze dialoog; Sant’Egidio-VVS st aat vermeld in de folder van
de organisat ie.
B’nai B’rit h en Forum van Joodse Organisat ies: jaar lijkse herdenkingsw andeling voor de slachtoffers van de
Shoah.

Asielcent rum Rode Kruis, Linkeroever: in verband met de t aalschool Yaguine en Fodé; veel nieuwe cursist en
werden door het cent rum doorverw ezen.

Amos: oecumenisch netwerk christ enen en migrat ie.
De acht (de8 ) : samenw erking rond opvang mensen zonder papieren
De vrienden van Bet hlehem vzw : samenwerking rond huisvest ing.
St icht ing Cusanus: interreligieuze dialoog
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De Amici
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‘De Amici’
I nleiding
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Samenleven met verschillenden,
dus ook met mensen met een verst andelijke en/of sociale beperking
is al lang w ereldw ijd een belangrijk
deel van de werking van Sant ’
Egidio. Door dit init iat ief ook in
Antwerpen in het leven te roepen,
w il VVS lat en zien dat deze mensen
een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan onze maat schappij. Ze
kunnen grondleggers zijn van een
element aire verandering in de
ment alit eit en cult uur. W ant door
hun vert rouwen en openheid voor
anderen laten ze zien dat het
mogelijk is in elke levenssit uat ie
blij t e zijn – als er genoeg vrienden
in de buurt zijn. Een belangrijk
kenmerk van mensen met een
verst andelijke beperking is hun
vreugde en het vermogen deze aan
de medemensen verder te geven.

“Mensen met een
beperking kunnen
belangrij ke bij dragen
leveren aan onze
maatschappij ”
Mensen met een verst andelijke
beperking kunnen een grot e vreugde uit st ralen als ze zich gew aardeerd voelen en solidarit eit erva-

ren. Hun beperking moet daarbij
geen obst akel zijn, in t egendeel:
hun beperking kan tot een andere,
gevoeligere en diepere manier van
w aarneming van de wereld bijdragen.

“Een belangrij k kenmerk
van mensen met een
verstandelij ke beperking is
hun vreugde en het
vermogen deze aan de
medemensen verder te
geven”
De beperking w il niet zeggen dat
iemand daardoor t riest of ongelukkig is. W anneer mensen met
een ment ale en/ of sociale beperking ongelukkig zijn, komt dat
meest al omdat ze zich uit gesloten
voelen of geïsoleerd zijn of onder
een afw ijzende houding van de
maat schappij lijden.
Leven aan de zijde van een mens
met een beperking betekent een
verrijk ing aan menselijkheid en kan
een breder en dieper gevoel voor
het leven laten groeien. W ant deze mensen bezitten een gevoel
voor w at essent ieel is in het leven.

Deze ‘w ijsheid’ uit zich niet alt ijd op
een directe manier, maar kan
echter in de relat ie met andere
mensen een weg naar buit en vinden. Mensen met een beperking
roepen op tot nadenken over w aarden als grat is inzet en solidarit eit ,
vriendschap en gast vrijheid, w aarden die noodzakelijk zijn voor een
geslaagd leven.

“Leven aan de zij de van
een mens met een
beperking betekent een
verrij king aan
menselij kheid”
Sant’Egidio-VVS w il lat en zien dat
mensen met een verst andelijke
en/of
sociale
beperking
een
belangrijke plaat s in onze maat schappij verdienen en er een
belangrijke rol kunnen spelen. Ze
moeten alleen maar de kans krijgen. Hoewel de zorg en opvang
voor mensen met een handicap
goed opgebouw d is in onze w elvaart st aat , leven velen meer dan
men denkt verstopt en gaan ze
vaak gebukt onder een gebrek aan
w aardering en inschakeling in het
sociale w eefsel.

Voorst elling van de Amici
Binnen onze werkingen voor kinderen en jongeren en in Kamiano kw amen w ij st eeds meer mensen tegen met
een verst andelijke en/ of sociale beperking. Vaak klaagden ze dat ze niet t e veel te doen hadden. Vanuit de
overt uiging dat deze mensen een grot e bijdrage kunnen leveren aan onze maat schappij is in j anuari 2010 een
nieuw e groep binnen VVS ont st aan – De Amici, het It aliaan s voor vrienden.

Werking 2012
Maandelij kse bij eenkomsten en ontmoeting met de ouderen
De Amici is ondert ussen een groep
van een 30t al mensen van verschillende leeft ijd ( van 15 t ot 65
jaar) met een verst andelijke en
sociale beperking. Ze komen maandelijks samen voor aangepaste
vorming rond verschillende thema’s, bij voorbeeld de ouderen, de
zieken, de arme landen in de w ereld, de armen dicht bij ons, eenzaamheid in de moderne maat schappij, et c. Geregeld krijgen ze
ook cat echese en vieren ze mee
eucharist ie.
Behalve de maandelijkse bijeenkomsten komen de Amici regelmat ig op bezoek in het huis voor

de ouderen ‘Simeon en Hanna’
w aar ze voor feesten en onspanningsmomenten
zorgen.
Deze
vriendschap werd in 2012 verder
gezet en uit gebreid. Al deze bezoeken lat en zien hoe verrijkend deze
twee groepen voor elkaar kunnen
zijn. Aan de ene kant de bejaarden
die zich vaak uit gesloten en eenzaam voelen en aan de andere
kant jonge mensen die ongeacht
hun beperkingen feesten komen
organiseren en zo veel vreugde
meebrengen. De Amici hebben samen met de bew oners van het huis
en de eenzame bejaarden van het
Cent rum het Kerst mis gevierd.
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Muziek- en schilderat elier
Daarnaast zijn er nog andere ont moet ingsmomenten geweest in
2012 – atelier voor moderne kunst
en muziekat elier. Vele van de Amici
t oonden interesse in de kunst maar
kregen nooit gelegenheid om zelf
iet s daarmee t e doen. Vandaar dit
nieuw project dat al zeker een
groot succes is gew orden. De Amici
komen er graag naart oe en ze
beoefenen kunst onder begeleiding
van professionele vrijw illigers. In
het kader van het schilderatelier
gingen de Amici op bezoek aan de
beeldentuin van Bolrijk en t ijdens
hun vakant ie bezochten ze het
at elier van Johannes W ickert in
Monschau ( Duit sland) w aar ze aan
de speciaal voorhen georganiseerde workshops deelnamen. Aan het
einde van het jaar reisde Johannes
W ickert naar Antwerpen, speciaal
om de Amici t e bezoeken. Het ging
zodanig goed dat de cont acten met

deze kunstenaar t ijdens het volgende jaar verder zullen worden
uit gebouw d. In het schildersat elier
wordt vooral aan Art brut gedaan.

Het t hema w aarrond gew erkt
werd, w as de vrede. In het muziekat elier werd vooral gezongen en
met Orfinst rumenten gew erkt .

Vakantie
Zoals het jaar daarvoor gingen de
Amici ook in 2012 samen op vakant ie. Van 20 tot 24 august us verbleven ze in Amel, in de Oost kant ons. De act iviteiten w aren zeer
divers. Op het programma st onden
onder andere: bezoek aan een

boerderij, een minigolfnamiddag en
het at elier van de kunstenaar
Johannes W ickert . Belangrijk t ijdens deze vakant ie w as de persoonlijke aandacht en de aandacht
voor het persoonlijk r it me van elke
deelnemer.

Kerstf eest
Er werd ook kerst mis gevierd samen met de Amici. Tijdens de
voorbereiding daarvan werd met
de Amici st ilgest aan bij w ie zw ak is
in de maat schappij, bij w ie hun
hulp kan gebruiken en bij w ie
minder mat eriële mogelijkheden
heeft dan zij. Het kerst feest met

hen w as een zeer gemengd feest
w aarop zowel zijze lf als de ouderen
van Simeon en Hanna en eenzame
Antwerpse bejaarden als anderst alige nieuw komers aanw ezig w aren. Voor de Amici w as het heel
belangrijk om kerst mis t e vieren
met hun vrienden bij w ie zij ook

t ijdens het jaar op bezoek gaan.
De diversiteit van het feest maakte
het t ot een echt familiefeest. De
oudst e feest vierende w as 96 jaar,
de jongste 2 maanden. De Amici
zijn erg geïnteresseerd in andere
landen en de ont moet ing tussen
verschillende cult uren w as dan ook
een absolut e meerw aarde.
In 2012 werd er meer aandacht
best eed aan de persoonlijke begeleiding en opvolging van de Amici.
De vrijw illigers hebben geregeld
indiv idueel met de Amici afgesproken, bezochten ze t huis of maakten
ze indiv iduele uit st appen. Ook aan
verjaardagen werd speciale aandacht best eed.
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Samenwerking met Primavera
Al sinds enkele jaren werkt Sant ’
Egidio-VVS samen met Primavera –
een voorziening voor opvang en
begeleiding van volw assenen met
een verst andelijke handicap uit
Antwerpen-Merksem. Een keer per
week komt een groep van 5 à 10
personen onder begeleiding naar
het secret ariaat van VVS om te
helpen. Daar verricht en ze gemakkelijke t aken die echt er t ot het
goed funct ioneren van het huis
bijdragen. Sommigen zijn verant woordelijk voor de verniet iging van
oude documenten, anderen voor

het w egbrengen van flessen en
nog anderen voor mailings. W erk
voor hen wordt alt ijd op voorhand
voorbereid door onze vrijw illigers
zodat ze zich in ons huis nutt ig
voelen. Bij de t aken horen: enveloppen vullen en zegels plakken bij
grot e mailings, folders kopiëren en
plooien, pot loden slijpen voor
Scholen voor Vrede, w as voor Kamiano plooien, et c. De samenwerking wordt langs de verschillende kanten posit ief geëvalueerd en
wordt zeker de volgende jaren
voort gezet .
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Financiële situatie
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Financiële sit uatie
De rekeningen, met een tot aal aan kosten en opbrengsten van 893.607,84 € werden geaudit eerd en door de
bedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & C° goedgekeurd. Deze gegevens w orden ook vermeld op de sit e van
Donorinfo: www.donorinfo.be .

Verdeling van de inkomst en
Particuliere Giften en acties
7%

Service clubs

3%
30%

Giften bedrijven en banken
Stichtingen en organisaties

25%
Bijdragen huis voor ouderen

4%

Projectsteun Overheid
Huurinkomsten

10%

13%
8%

I nkomst en

In resultaatname giften
verbouwingen

Bedra g ( €)

Percent age ( % )

265.497,15 €

30

40.550,00 €

4

Gif ten bedrij ven en banken

112.461,30 €

13

Stichtingen en or ganisati es

73.726,12 €

8

Bij dragen huis voor ouderen

86.259,17 €

10

228.196,60 €

25

Huurinkomsten

25.526,31 €

3

In resultaatname gif ten verbouwingen

61.391,19 €

7

893. 60 7,84 €

100

Particuliere Gi ften en acties
Service clubs

Proj ectsteun Over heid

Tot aa l
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Verdeling van de uit gaven

4%
Daklozenwerking Kamiano

11%
1%
3%

Ouderenwerking

31%

Kinder- en jongerenwerking
4%
Interculturaliteit
Anders-validen
Belasting en financiële kosten

18%

Afschrijvingen
Administratie

28%

Uit gaven
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Bedra g ( €)

Percent age ( % )

Daklozenwer king Kamiano

245.772,03 €

31

Ouderenwerking

221.409,06 €

28

Kinder- en j ongerenwer king

146.454,06 €

18

Intercul turali teit

36.795,15 €

4

Anders-vali den

24.748,05 €

3

Belasti ng en fi nanciële kosten

9.535,84 €

1

Afschrij vi ngen

85.102,34 €

11

Administratie

29.707,17 €

4

799. 52 3,70 €

100

Tot aa l

Over t e dragen result aat

94.0 84, 14 €

Balans
Act iva

Passiva

Vast e act iva

894.813,39 €

Eigen Ver moge n

Vlot t ende act iva

387.774,81 €

Vreemd Ver mogen

Tot aa l

1.282.588,2 0 €

Tot aa l

1.130.310,34 €
152.277,86 €
1.282.588,2 0 €
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Orga nigram

Gemeenschap van Sant'Egidio
Juridische Stuctuur:
Kerkrechtelijke erkenning bij de Heilige Stoel als
internationale publieke lekenvereniging sinds 1986
Voorzitter: Marco Impagliazzo, Kerkelijk assistent: Mgr.
Matteo Zuppi
Raadslid Europa: Hilde Kieboom, Kerkelijk assistent
Benelux: E.H. Hendrik Hoet
Burgerrechtelijk feitelijke vereniging in Benelux
Doel: Beleving en verspreiding van de evangelische
geest van vriendschap met de armen en gebed
Budget: 100.000 € per jaar

Vereniging Voor
Solidariteit (VVS)
vzw

Vriendschap
Zonder Grenzen
(VZG) vzw

Juridische structuur:
Vereniging zonder
winstoogmerk sinds
1987

Juridische structuur:
Vereniging zonder
winstoogmerk sinds
2003

Voorzitter: Hilde
86
Kieboom
Doel: solidariteit met
de zwakken in Vlaanderen

Voorzitter: Pieter
Wieërs
Doel: vakanties voor
kansarmen

Budget: 800.000 €
per jaar
Uit: werkingskosten,
5,3 VTE
In: giften particulieren, stichtingen, bedrijven, acties, subsidies
Jaarlijkse audit door
Callens en C° - publicatie jaarrekening bij
donorinfo
Sinds 1999 fiscale
aftrekbaarheid

Budget: 100.000 €
per jaar
Uit: werkingskosten,
0,5 VTE
In: bijdragen,
subsidie Toerisme
Vlaanderen

Solidarités au
Pluriel (SAP) asbl
Juridische structuur:
Vereniging zonder
winstoogmerk sinds
2005
Voorzitter: François
Delooz
Doel: solidariteit met
zwakken in Franstalig
België
Budget: 100.000 € per
jaar
Uit: werkingskosten
In: giften particulieren,
acties
Jaarlijkse audit door
Callens en C° - publicatie jaarrekening bij
donorinfo
Sinds 2010 fiscale
aftrekbaarheid

Stichting Sant'Egidio
Juridische structuur:
Private stichting naar Belgisch
recht sinds 2006
Doel: beheer van steunfonds en
patrimonium
Dagelijks bestuur: Hilde Kieboom
- Eric Deckers -Olivier Lins

Viva Africa NGO
Juridische structuur:
Vereniging zonder
winstoogmerk sinds
2001
Voorzitter: Jan de
Volder
Doel: gezondheidszorg, vorming en
vrede in Afrika
Budget: 1.000.000 €
per jaar
Uit: projectpartners,
werkingskosten, 2
VTE,
In: giften stichtingen,
acties, subsidies
Jaarlijkse audit door
Callens en C° - publicatie jaarrekening bij
donorinfo
Sinds 2003 fiscale
aftrekbaarheid
Erkenning als NGO
bij het Belgische
Federale Ministerie
voor Ontwikkelingssamenwerking sinds
2005

Vrienden van
Betlehem vzw
Juridische structuur:
Vereniging zonder
winstoogmerk sinds
2000
Voorzitter: Jan De
Volder
Doel: verlenen van
onderdak aan armen in
Antwerpen
Budget: 100.000 € per
jaar
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VV S v zw
Lo mb a rd e nstra a t 28
B-2000 A ntw e rp e n
Te l. +32/ 3/ 229.04.10
Fa x +32/ 3/ 226.07.37
info @ sa nte g id io .b e
w w w .sa nte g id io .b e
KBC : IBA N: BE95 4098 5637 5658
BIC : KREDBEBB
BNP Pa rib a s-Fo rtis: IBA N: BE14 2200 0370 0483
BIC :G EBA BEBB

