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Beste sympathisanten,     

Dit jaarverslag wil u als medewerker, geïnteresseerde, giftgever of als betrokken 

overheid inzage geven in de activiteiten van het werkjaar 2015 van de vzw Vereni-

ging voor Solidariteit. Kenmerkend voor de werking van VVS is de onbezoldigde inzet 

van vrijwilligers, verbonden aan de Gemeenschap van Sant’Egidio, in verschillende 
kansarme wijken van Antwerpen met naschoolse begeleiding van kinderen en jonge-

ren en ondersteuning van ouderen, gratis warme maaltijden voor daklozen in Kami-

ano, conversatieklassen voor nieuwkomers en het huis voor ouderen Simeon en 

Hanna. Vanuit deze werkingen besteedt Sant’Egidio steeds meer aandacht aan het 
leggen van dwarsverbindingen en aan het opbouwen van een netwerk rond de soci-

aal zwakke mensen.  

Afgelopen jaar heeft VVS heel wat energie geïnvesteerd in het consolideren van de 

werking in de kansarme periferie-wijken waar VVS reeds tientallen jaren actief is. Er 

werd gezocht naar samenwerkingsverbanden met lokale partners, om in moeilijke 

stadswijken alle bewoners aan te moedigen om actief  te participeren in het zorg dra-

gen voor de ander. In Stuivenberg en Merksem mondde deze ruimere samenwerking 

uit in grote kerstfeesten in de kerken van Sint-Willibrordus en Sint-Bartholomeus. 

In het centrum in de Kammenstraat werd dan weer de keuken die intussen dagelijks 

gebruikt wordt voor de thuislozen in Kamiano in een nieuw kleedje gestoken, con-

form de hygiëne voorschriften waardoor dagelijks jongeren van Antwerpse koksscho-

len voor de maaltijden zorgen. 

Het merendeel van de kosten van VVS werd ook afgelopen jaar gedragen door giften 

van meters en peters, service-clubs en van bedrijven of door solidariteitsacties op scho-

len en in families. Maar de overheidssubsidie waarop VVS kan rekenen is ook gegroeid, 

waardoor een interessante complementariteit is ontwikkeld tussen de gedreven onbe-

zoldigde inzet van honderden vrijwilligers en de professionaliteit van enkele bezoldigde 

krachten, waardoor VVS de zwaksten uit de samenleving met complexe problemen niet 

lost en beter op maat kan helpen.  

Ik dank hierbij uitdrukkelijk alle sympathisanten en giftgevers voor hun gewaardeerde 

en noodzakelijke steun, want zonder jullie zou VVS niet diezelfde uitstraling en maat-

schappelijke impact hebben.  

Hilde Kieboom 
Voorzitter 
 

Woord van de voorzitter 
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Kinder- en jongerenwerking 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze beweging is ontstaan bij 
de Gemeenschap van 
Sant’Egidio in Rome en is nadien 
wereldwijd verspreid, ook in Bel-
gië. Kinderen van 5 tot 12 jaar, 
zowel welgesteld als kansarm, 
zijn welkom. Door regelmatige 

samenkomsten en activiteiten 
groeien ze in het beleven van 
waarden zoals respect voor ie-
dereen (ongeacht leeftijd, 
huidskleur of overtuiging), eer-
bied voor de natuur, vriend-
schappelijke omgang over alle 

grenzen heen en bijzondere 
aandacht voor de armen dichtbij 
(in de eigen buurt of stad) en 
veraf (kinderen in Afrika, Aids-

zieken…enz.). 

 
 
Vriendschap tussen jong en 
oud 
 
Respect voor wie oud is, staat cen-

traal in de werking van het Land van 

de Regenboog. Regelmatig gaan de 

kinderen op bezoek in een bejaar-

dentehuis in het centrum van Ant-

werpen. Ze ontdekken dat een uur-

tje van hun tijd het verschil kan ma-

ken in het leven van een oudere. Elk 

talent draagt bij tot het feest: mu-

ziek, dans, een spel of gewoon ie-

mands hand vasthouden. 

 

 

 

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen 
inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Ze dromen van een wereld 
met meer vrede en solidariteit met armen en zwakken. Ze bespreken actuele gebeurtenissen en 
laten zich inspireren door het voorbeeld van grote figuren als Franciscus, Gandhi, Martin Luther 
King, Damiaan, … 

Het Land van de Regenboog 
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Respect voor wie anders is 

 

In onze geglobaliseerde wereld wil-

len de kinderen van het Land van de 

Regenboog niemand uitsluiten en 

bruggen slaan naar wie van een an-

der land komt, een ander geloof 

heeft of gewoon een beetje anders is.  

Respect voor de natuur 

 

De kinderen willen zich inzetten 

voor de natuur. Ze proberen niets te 

verspillen en de natuur niet te ver-

vuilen. 

 

 

 

 

 

 

 

Werking 2015 
 
In 2015 is de werking van het 

Land van de Regenboog verder 

gegroeid. De kinderen komen 

tweewekelijks samen, op zon-

dagnamiddag, in de lokalen van 

de vereniging aan de Lombar-

denstraat. Elke keer had de ont-

moeting een ander centraal 

thema zoals: vriendschap tussen 

jong en oud, respect voor het 

milieu, vrede.  Dit jaar lag de na-

druk voornamelijk op de vluch-

telingen.  De kinderen bakten 

koekjes en verkochten deze ten 

voordele van de vluchtelingen.   

Op grote momenten, zoals Pa-

sen en Kerstmis, brachten de 

kinderen een bezoek aan de be-

jaarden van residentie St. Jozef 

in de Hemelstraat. Met Kerstmis, 

op 24 december, gingen 35 kin-

deren bij 50 bejaarden op be-

zoek. Ze organiseerden een 

kerstconcert en gingen op alle 

kamers een bezoekje brengen.

 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Voorstelling van de werking  
  

De School van Vrede organiseert 

huiswerkbegeleiding en vrijetijdsbe-

steding voor kansarme kinderen.  

De meeste van deze kinderen heb-

ben te maken met een grote achter-

stand op verschillende gebieden. 

Omdat thuis een andere taal dan 

het Nederlands wordt gesproken, 

hebben ze moeilijkheden op het 

vlak van taal. Maar ook op andere 

gebieden raken ze achter omwille 

van ontoereikende begeleiding en 

aandacht.  

 

 

Leer- en gedragsproblemen kunnen 

in het geval van deze kinderen niet 

los worden gezien van hun sociale, 

materiële en emotionele achter-

grond. Om deze kinderen meer kan-

sen te geven in onze samenleving, 

willen de Scholen van Vrede heel 

concrete hulp bieden. Er worden re-

gelmatig huisbezoeken gedaan zo-

dat de situatie van elk kind zo goed 

mogelijk kan worden opgevolgd. 

Tijdens deze bezoeken wordt er on-

der andere  

 

 

gesproken over het belang van on-

derwijs, over hoe het mogelijk is het 

kind bij zijn schoolwerk te helpen en 

over het belang van een geweldloze 

opvoeding. Indien nodig wordt er 

ook contact opgenomen met de 

scholen, leerkrachten, CLB’s en an-
dere organisaties op wijkniveau om 

op deze manier de hulp te optimali-

seren.  

School van Vrede 
 

De School van Vrede organiseert huiswerkbegeleiding en vrijetijdsbesteding voor kansarme 
kinderen. De werking is gevestigd in vier kansarme wijken van Antwerpen: Linkeroever, 
Merksem, Kiel/Hoboken en Stuivenberg. Meer dan 300 kinderen worden op deze manier be-
geleid. 
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In de Scholen van Vrede wordt 
er in een familiaal klimaat sa-
men gediscussieerd, gespeeld, 
gefeest en gereisd. Er wordt ook 
regelmatig gewerkt rond be-
paalde projecten die gericht zijn 
op wat er in de wereld dichtbij 
en veraf gebeurt. In 2015 werd 
vooral gewerkt rond dialoog en 
vriendschap tussenmensen van 

verschillende geloofsovertuigin-
gen. 
 
Naast huiswerkbegeleiding 
heeft de School van Vrede ook 
tot doel om door middel van ont-
spannende activiteiten de kin-
deren een ruimere culturele ba-
gage mee te geven. De werking 

in verschillende buurten ver-
loopt telkens volgens een gelijk-
aardig stramien: een half uur 
onthaal of afhalen van de kin-
deren thuis door vrijwilligers, 
een uur studie en huiswerkbe-
geleiding, een uur combinatie 
van spel, animatie en vredesop-
voeding. 
 

 
 
Werking 2015 
 
De continuïteit van de werking van 

de Scholen van Vrede blijft gehand-

haafd. In 2015 waren dit werkingen 

in Merksem, Kiel/Hoboken, Linker-

oever, Stuivenberg. Opnieuw na-

men veel jongeren een engagement 

op waardoor ook meer kinderen van 

de doelwijken konden worden be-

reikt. Coaching en ondersteuning 

van deze vrijwilligers blijft essenti-

eel en daarvoor werden speciale 

vormingsmomenten voorzien.  

 

Door de uitstraling van de werking 

van VVS vzw krijgt de organisatie 

steeds meer aanvragen van jonge-

ren om in de kinderwerking een so-

ciale stage te doen. Afgelopen jaar 

kwamen er ongeveer 30 stagiaires. 

Ze waren in het algemeen zeer te-

vreden over hun stage. Ze onder-

strepen dat ze via de werking van 

de School van Vrede veel over kans-

armoede leerden. Sommigen van 

hen maken de overstap van stagiair 

naar vrijwilliger en blijven ook na af-

loop van hun stage in de School van 

Vrede helpen. 

Opnieuw werd door de groei van de 

Scholen van Vrede in de voorbije ja-

ren een splitsing ingevoerd van de 

vakantiekampen.  

In de zomervakantie werden vier 
kinderkampen georganiseerd, voor 
elke School van Vrede apart. 200 
kansarme kinderen namen deel aan 
deze vakanties waar vriendschap, 
inzet voor anderen, ontspanning en 
persoonlijke aandacht centraal 
stonden.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vakanties 
 

In samenwerking met VZG vzw or-

ganiseert VVS jaarlijks vakanties 

voor de kinderen van de Scholen 

van Vrede. Goede accommodatie, 

gezonde voeding en aandacht voor 

hygiëne aan de ene kant en spor-

tieve en culturele activiteiten aan de 

andere kant geven deze kinderen de 

kans om gedurende een week de 

dagelijkse zorgen en de gevaren 

van de stad achter zich te laten. 

Deze tijd is voor hen heel belangrijk 

want vaak leven deze kinderen op 

plaatsen en in panden waar bv. on-

voldoende sanitaire voorzieningen 

zijn (studio’s zonder douches of toi-
letten) of in kampen (zoals de zi-

geunerkinderen). 

Veel aandacht gaat tijdens de va-

kanties ook naar lichaamsverzor-

ging: tanden poetsen, zich elke dag 

wassen, propere kleren dragen, na-

gels knippen enz. Op deze manier 

hebben de vakanties een belangrijk 

opvoedend karakter voor de kans-

arme deelnemers. Daarnaast bele-

ven de kinderen een vreugdevolle 

tijd met veel vriendschap en een 

stevige dosis sport en cultuur. 

Elk jaar hebben deze reizen een be-

paald sensibiliserend thema dat 

aansluit bij de werking doorheen 

het jaar. Vorige jaren waren dat: 

“Vrede” (2004), “Dialoog” (2005), 
“Vriendschap” (2006), “Verdraag-

zaamheid” (2007), “Samen leven” 
(2008), “Engagement” (2009), “Ta-
lenten” (2010), “Op zoek naar ver-
borgen talenten, via muziek naar 

vrede” (2011), “Wij hebben elkaar 
nodig – vriendschap tussen jong en 

oud” (2012) Franciscus (2013) en in 

2014 “Interreligieuze dialoog”.  

In 2015 was het thema ‘Iedereen 
heeft helden nodig’.  De kinderen 
ontdekten personen die hun leven 

hebben gegeven voor vrede en soli-

dariteit.  Historische figuren zoals 

Martin Luther King en Mahatma 

Ghandi, maar ook jonge mensen 

van Sant’Egidio wereldwijd zoals 

William Quijiano uit El Salvador die 

als begeleider van de School van 

Vrede in Apopa vermoord werd voor 

de deur van zijn huis omdat hij kin-

deren een andere toekomst dan 

jeugdbendes toonde.  Of Floribert 

Bwana Chui, douanier uit Goma, die 

gefolterd en vermoord werd omdat 

hij weigerde toe te geven aan cor-

ruptie.  Hieruit leerden de kinderen 

dat elk leven waardevol en belang-

rijk is en dat het aan ieder gegeven 

is de wereld te veranderen, begin-

nend bij jezelf – hoe klein je ook 

bent.   

Uiteraard waren er ook uitstappen 

naar zwembaden en dierenparken. 
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Cultuur in de School van Vrede
 

Zoals elk jaar werd er ook in 2015 

hard gewerkt aan de culturele ar-

moede. De kinderen van de School 

van Vrede wandelden mee voor de 

vrede (in januari) en de herdenking 

van de slachtoffers van WO II (in 

september).  

De vrijwilligers gingen met de kin-

deren naar een KID-concert van de 

Filharmonie in de Roma, en ze be-

geleidden hen naar speciaal voor 

kinderen georganiseerde ateliers 

en workshops. Het werden gele-

genheden bij uitstek om de cultu-

rele blik van de kinderen te verrui-

men en hen te sensibiliseren voor 

kunst.    

Ook was er in 2015 opnieuw een 

mooie samenwerking met de Boe-

kenkaravaan.  Zo kwamen vrijwil-

ligers aan huis voorlezen bij ver-

schillende families  van de wijk Stui-

venberg.  

 

 

Aandacht voor gezonde voeding 

 

Sinds het begin van het bestaan van 

de Scholen van Vrede legt men een 

grote nadruk op gezonde voeding, 

zowel door het jaar als tijdens de 

vakanties. De vrijwilligers die de 

kinderen regelmatig opvolgen stel-

len vast dat gezonde voeding in 

kansarme gezinnen niet evident is. 

De kinderen eten dagelijks heel on-

gezond en hebben nooit goede eet-

gewoontes opgebouwd. De redenen 

daarvan zijn aangehaald in verschil-

lende studies over het verband tus-

sen kansarmoede en gezonde voe-

ding. In kansarme families wordt er 

vaak ongezond gegeten, omdat 

verse voeding duur is. Bovendien 

gelooft men niet dat een maaltijd 

tegelijk lekker, gezond en betaal-

baar kan zijn. In vele gezinnen 

wordt er niet elke dag warm gege-

ten en groenten maken zo goed als 

nooit deel uit van een maaltijd. Als 

vieruurtje wordt er vaak voor snoep 

gekozen, zelden voor fruit e.d.  

Vandaar dat VVS veel aandacht be-

steedt aan gezonde voeding tijdens 

de vakanties. Er wordt op voorhand 

met de kok afgesproken wat wel en 

niet mag worden geserveerd. Ook 

met de moslimdeelnemers (halal-

eten) en vegetariërs wordt rekening 

gehouden.  

Op de vakanties wordt er altijd drie 

keer per dag gegeten: ontbijt, mid-

dageten (warme maaltijd) en 

avondeten. Er wordt ook een vier-

uurtje aangeboden, bestaande uit 

fruit en gezonde drank. Op deze 

manier worden er goede eetge-

woontes opgebouwd bij de kin-

deren. 

Dit jaar werden er voor de vakantie 

in Charneux opnieuw kookouders 

ingeschakeld.  Deze mensen zorgen 

dagelijks voor lekkere en gezonde 

maaltijden vol vitamines. De kin-

deren mochten mee koken en hiel-

pen ook telkens met de afwas.  Een 

echte familie op vakantie dus.   

In 2015 werd er opnieuw aan de 

kinderen door de Scholen van Vrede 

een gezond ontbijt aangeboden. Er 

werd namelijk vastgesteld dat de 

kinderen vaak zonder te hebben 

ontbeten naar de werking kwamen 

en daardoor ook hun concentratie 

verloren tijdens het maken van hun 

huiswerk. Nu beginnen deze Scho-

len van Vrede die in de voormiddag 

doorgaan met een ontbijt en daarna 

komen pas de boeken naar boven. 

Dankzij deze verandering kunnen 

de kinderen efficiënter leren en lan-

ger geconcentreerd blijven.  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 
 
 
Voorstelling van de werking en doelstelling 
 
 
Net als de School van Vrede bereikt 

ook Friends jongeren van verschil-

lende nationaliteiten. Ze komen uit 

alle lagen van de samenleving. Bij-

zondere aandacht gaat naar jonge-

ren met de nodige moeilijkheden op 

sociaal en familiaal vlak, en soms 

verloopt ook hun schoolcarrière niet 

helemaal vlekkeloos. Voor de jonge-

ren die deelnemen aan de activitei-

ten van de Friends, vormt de wer-

king een belangrijk alternatief voor 

“de straat”. De groepen Friends 
hebben als doel een plaats te zijn 

waar waarden als respect voor an-

deren, voor de eigen leefomgeving, 

voor de natuur,… centraal staan. 

Naast individuele studieondersteu-

ning wil de werking hen via vor-

mende en recreatieve activiteiten 

kansen bieden om uit hun situatie 

van sociale achterstand te geraken, 

hun leefwereld te verruimen en 

vriendschap en solidariteit te leren 

kennen als alternatieve waarden 

voor het recht van de sterkste. Er 

wordt ook individuele hulp aange-

boden bij de keuze van de juiste 

middelbare school zodat de talenten 

van de jongere verder worden ont-

wikkeld. Alle activiteiten gebeuren 

met als voertaal het Nederlands. 

Foto- en videomateriaal, visualisa-

ties, computer en internet worden 

veelvuldig gebruikt om bepaalde 

thema’s te verduidelijken.

 
 
 
 
 
 

De Friends 
 

De Friends zijn groepen jongeren van 12 tot 15 jaar die op regelmatige basis bejaarden in instel-
lingen bezoeken en voor hen feesten organiseren. Vriendschap tussen jong en oud vergroot de 
solidariteit en het begrip tussen de generaties. Vriendschappen die op deze manier ontstaan, zijn 
het gezondste medicijn tegen eenzaamheid en brengen het beste in elke jongere naar boven. 
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Het intergenerationeel project 
 
Het intergenerationeel project is de 

voorbije jaren sterker geworden en 

kende een langzame maar duidelijk 

zichtbare groei. Enerzijds zijn er 

steeds meer jongeren die het moei-

lijk hebben op school, en hiervoor 

niet de nodige ondersteuning krij-

gen. Anderzijds zijn er vele senioren 

die alleen thuis zijn en niet veel 

meer om handen hebben, terwijl ze 

nog perfect in staat zijn om veel te 

doen. Sinds september 2000 gaan 

verschillende “Friends” wekelijks op 
bezoek bij een oudere, die ze 

meestal leerden kennen via de ou-

derenwerking van Sant’Egidio. Ze 
maken er hun huiswerk en krijgen 

de gelegenheid om het Nederlands, 

dat in vele gevallen niet hun moe-

dertaal is, te oefenen. Bovendien 

maken ze kennis met de leefwereld 

van ouderen. De bejaarde wordt de 

“taalopa” of “-oma” die om uiteen-
lopende redenen (migranten- of 

vluchtelingenkinderen, moeilijke re-

laties binnen families) in het leven 

van de jongeren ontbrak. Vaak wor-

den de ouderen geconfronteerd met 

een gelijkaardige situatie, namelijk 

dat ze hun kleinkinderen niet of 

nauwelijks zien. Voor de ouderen is 

deze vriendschap dan ook even be-

langrijk: ze kunnen zich nuttig ma-

ken, en vinden weer een nieuwe zin 

in het leven. Ze leren zich ook thuis 

te voelen in de veranderde maat-

schappij, te midden van nieuwko-

mers. Op deze manier wordt er een 

brug geslagen tussen de verschil-

lende generaties, wat geen eviden-

tie is in wijken waar het wan-

trouwen tussen jong en oud het sa-

menleven vaak bemoeilijkt. Aange-

zien het hierbij dikwijls om alloch-

tone jongeren gaat, bevordert dit 

project ook de goede verstandhou-

ding tussen de verschillende cultu-

ren in de wijk. 

Een emancipatorische werking 

De vereniging hecht veel belang aan 

het vriendschappelijke klimaat 

waarin de werking verloopt. Tussen 

de vrijwilligers en kinderen/jonge-

ren bestaat geen assistentie maar 

wel een  vriendschappelijke relatie. 

De kinderen/jongeren moeten uiter-

aard geholpen worden, maar er 

wordt daarbij niet vergeten dat ze 

ook in staat zijn om zelf, samen met 

hun leeftijdsgenoten, heel wat te re-

aliseren. De werking van de 

“Friends” wil hen daartoe stimule-

ren door hen steeds meer verant-

woordelijkheid binnen de vereniging 

te geven. De Friends worden aan-

gemoedigd om de wijde wereld met 

zijn grote en kleine problemen te 

ontdekken. Ze worden uitgedaagd 

om eigentijdse initiatieven te nemen 

om hun droom te realiseren. Geza-

menlijke initiatieven zoals maande-

lijkse feesten in bejaardenhuizen, 

petitieacties, inzamelacties enz. 

waarin ze de hoofdrol spelen (orga-

nisatie, logistiek, presentatie, sa-

menwerking, …) brengen diverse 
thema’s dichterbij en wijzen hen op 
hun persoonlijke verantwoordelijk-

heid bij de uitbouw van een huma-

nere samenleving. Hierbij wordt de 

continuïteit van deze activiteiten 

centraal gesteld. De individuele be-

geleiding van de vrijwilligers binnen 

het intergenerationeel project (be-

geleiding van jongeren die ouderen 

bezoeken) vraagt veel coördinatie. 

Ze is essentieel om deze activiteit 

tot een goed einde te laten komen. 

Bij sommige jongeren wordt het na 

verloop van tijd duidelijk dat de be-

geleiding kan afgebouwd worden, 

bij anderen is een blijvende onder-

steuning noodzakelijk.  

 

 

 

 
Werking 2015 
 
Net als vorige jaren blijft ook in 

2015 de continuïteit in de 

Friendswerking gehandhaafd en 

wordt het uitgebreid. Zo namen 

doorheen het jaar een 120-tal jon-

geren tussen 12 en 15 jaar deel aan 

de Friendswerking. De jongeren 

groeien enerzijds door uit de “Scho-
len Van Vrede”, waar ze vroeger 
hulp kregen met huiswerk. Ander-

zijds zijn er ook veel nieuwe jonge-

ren die via andere kanalen zoals 

scholen en vormselgroepen komen. 

In 2015 werd er een decentralisatie 

doorgevoerd van de Friends. Van 

één grote groep in het centrum 

werd gestreefd naar groepen  in alle 

wijken. Zo werden doorheen het 

jaar groepen opgericht in Merksem, 

Linkeroever, Stuivenberg en Hobo-

ken. Ook in Oostmalle ging de wer-

king in 2015 verder. Daarnaast zijn 

er ook andere Friendsgroepen die 

actief zijn in scholen zoals OLVC, 

St.-Ludgardis, OLVE en JOMA. De 

vorming van de nieuwe vrijwilligers 

die deze groepen begeleiden, kreeg 

extra aandacht, op deze manier 

kunnen ze in een groter geheel op-

genomen worden en kunnen ze zich 

inwerken aan de zijde van de meer 

ervaren begeleiders.  

Verschillende Friends vormen sa-

men enkele muziekbandjes. Op re-

gelmatige momenten komen ze sa-

men in de lokalen van de vereniging 

aan de Lombardenstraat. Ze namen 

ook deel aan de muziekwedstrijd 

“Sounds For Peace”.  

De Friendsgroep ging dit jaar samen 

op vakantie naar Charneux. Het 

thema was de onderlinge vriend-

schap en grote figuren in de wereld 

die een voorbeeld kunnen zijn in 



 

hun leven. “Iedereen kan een held 
zijn”.  

In september gingen de oudsten 

over naar de Jongeren voor Vrede. 

De jongsten nemen de fakkel over 

en zoeken nieuwe jongeren om hen 

te helpen. De groepen vormen nu 

een geslaagde mix van Belgen en 

migranten, van jongeren van kans-

arme en welgestelde gezinnen. De 

verschillende groepen  

Friends organiseren twee keer per 

maand volledig zelf een feest voor 

bejaarden en bezoeken hen ook in 

de kamer om een meer persoonlijke 

vriendschap op te bouwen. Dit gaat 

door in het  WZC Onze-Lieve-Vrouw 

van Antwerpen in Antwerpen Cen-

trum en in het WZC Sint-Jozef in 

Oostmalle. In Merksem worden de 

feesten georganiseerd in het dien-

stencentrum “de Zeelbaan”. Deze 
bezoeken gebeuren in het kader 

van de toenadering tussen verschil-

lende generaties. Het worden 

prachtige feestmiddagen zowel voor 

de jongeren als voor de bejaarden.  

De Friends hebben met Kerstmis 

verschillende feesten georganiseerd 

voor bejaarden of deelgenomen aan 

de wijkfeesten.  
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Voorstelling van de werking en doelstelling 
 
 
Naarmate de Friends opgroeiden, 

groeide ook de oproep om dicht bij 

deze jongeren te blijven staan. De 

Jongeren voor Vrede kent na haar 

start in 2003 nu een volwaardig be-

staan en groeit ook aan. Continuïteit 

en doorstroming blijven hier de be-

langrijkste doelstellingen. Jongeren 

vragen meer en meer hulp en steun 

in andere aspecten van het dage-

lijkse leven, zoals studiekeuze, om-

gang met drugs, familiale zorg enz. 

Het belang groeide dan ook om hen 

goed door te verwijzen naar de 

juiste diensten en organisaties. 

Contacten met andere partners uit 

de sector namen toe. 

Met deze jongeren wil de vereniging 

nog een stap verder gaan. Naast de 

onderlinge vriendschap en het on-

middellijk inspelen op gebeurtenis-

sen in de samenleving, nemen ze al-

len een concreet engagement op 

om actief mee te werken aan een 

vredevolle samenleving. Sommige 

jongeren gaan op huisbezoek bij 

eenzame bejaarden, sommigen hel-

pen op regelmatige basis in het huis 

voor ouderen Simeon en Hanna, an-

deren worden begeleider of zelfs 

eindverantwoordelijke van een 

School van Vrede, ieder naar eigen 

vermogen en interesses. Het is de 

bedoeling dat elke jongere een ver-

antwoordelijkheid krijgt binnen de 

organisatie.

 
 
 

Jongeren voor Vrede zijn groepen voor jongeren tussen 16 en 25 jaar. Ze willen bouwen aan een 
betere wereld. Inzet voor de naaste, strijden tegen racisme, opkomen voor de zwakken en bouwen 
aan de vrede zijn enkele ingrediënten van deze groepen. Regelmatig verzamelen ze in hun groepen 
om hierover na te denken en ieder zet zich in voor één van de projecten binnen de vereniging: 
kinderen, bejaarden, mentaal gehandicapten of daklozen.  

Jongeren voor Vrede 
 

 



 

Werking 2015
 
De werking van de jongerengroe-

pen kende in 2015 een grote groei. 

Daarom werd ook voor deze wer-

king een decentralisatie doorge-

voerd. Groepen van jongeren ont-

stonden in Kiel/Hoboken, Merksem, 

Stuivenberg, Linkeroever, Berchem 

en het centrum van Antwerpen. Ze 

vergaderen in hun wijken en vor-

men daar jongerengroepen. Ze be-

reiden daar verschillende activitei-

ten voor. Sommigen helpen in de 

Scholen van Vrede, anderen gaan 

bejaarden bezoeken aan huis en in 

instellingen in de wijken waar ze 

wonen. 

 

Elke wijk houdt haar wekelijkse bij-

eenkomst die in het teken staat van 

de vorming voor het engagement 

dat deze jongeren op zich nemen. 

Aan de hand van de concrete erva-

ringen worden tips gegeven over 

hoe om te gaan met de doelgroep. 

Meestal eten de jongeren samen na 

de vergadering. Op deze manier 

worden onderlinge vriendschappen 

onderhouden en krijgen de jonge-

ren de kans om ervaringen uit te 

wisselen. Er worden ook plannen 

gemaakt voor gemeenschappelijke 

activiteiten, zoals het heel ge-

slaagde initiatief van de “Vrijdagen 
van Sant’Egidio”. Buiten de georga-
niseerde bijeenkomsten per wijk 

ontmoeten de jongeren elkaar vaak 

op eigen initiatief in de gebouwen 

van VVS in de Lombardenstraat, 

waar ze vrije toegang hebben. Ver-

schillende ruimtes werden zodanig 

aangepast dat ze altijd voor de jon-

geren beschikbaar zijn: een repeti-

tieruimte met een opnamestudio, 

een werkkamer, een krantenbiblio-

theek, een computerkamer en een 

keuken (om drankjes of kleine eten-

tjes samen voor te bereiden). Op 

deze manier weten de jongeren dat 

ze bij de vereniging altijd welkom 

zijn. 

Daarnaast worden tijdens de bijeen-

komsten verschillende thema’s 
meer in de diepte uitgewerkt. Een 

greep uit de thema’s in 2015: vrede 
in de wereld; Syriëstrijders; de 

vluchtelingencrisis, eenzaamheid en 

depressie onder jongeren, de dood-

straf; dialoog tussen godsdiensten; 

eenzaamheid bij de bejaarden; dak-

loos zijn in een grote stad; racisme, 

islamofobie; antisemitisme; enz. 

Bovendien wordt er tijdens de ver-

gaderingen gediscussieerd over hoe 

de jongeren gestalte kunnen geven 

aan een samenleving in diversiteit. 

Elk thema wordt concreet uitge-

werkt en kan eventueel gepaard 

gaan met gepaste acties. De jonge-

ren onderzoeken hoe ze mensen het 

best kunnen sensibiliseren en hoe 

ze bv. een petitie kunnen opstarten. 

Ook worden de meest actuele 

thema’s besproken op basis van 
krantenartikelen of internetbron-

nen. De jongeren worden aange-

moedigd om elke dag de krant te le-

zen en/of naar het nieuws kijken. 

   

 

 

Uitstraling 

 

De toelichting van de werking van 

VVS voor groepen nam in 2015 erg 

toe, wekelijks waren er tot 6 groe-

pen. Als resultaat daarvan zijn er 

nieuwe groepen van Jongeren voor 

Vrede ontstaan in een aantal Ant-

werpse scholen: Sint-Ludgardis, het 

Koninklijk Atheneum en het OLV-

College Edegem. Deze jongeren 

worden begeleid door vrijwilligers 

van VVS. Ze komen regelmatig sa-

men na hun schooluren of tijdens de 

middagpauze en ondernemen con-

crete activiteiten ten voordele van 

de minderbedeelden in onze sa-

menleving. Daarnaast heeft VVS 

een samenwerking met meer dan 

20 secundaire scholen om in het to-

taal ongeveer 60 leerlingen een so-

ciale stage te laten lopen binnen de 

kinder- en bejaardenwerking. In 

2015 is ook het aantal studenten die 

in het kader van hun opleiding een 

sociale stage bij VVS vzw gekozen 

hebben, duidelijk gestegen. In deze 

functie is Artesis Plantijn Hoge-

school; KDG en Thomas More Hoge-

school een structurele samenwer-

king met VVS aangegaan. 

In 2015 is de samenwerking tussen 

Kamiano-VVS en SIBSO Ertbrugge 

verder gezet. Vier keer per week be-

reiden er een 20-tal leerlingen met 

hun leerkracht maaltijden voor voor 

de daklozen. 
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Jongeren helpen kinderen in de Scholen van Vrede 

 

De werking van Scholen van Vrede 

wordt volledig gedragen door de 

jongeren. Het zijn Jongeren Voor 

Vrede van verschillende leeftijds-

groepen die wekelijks een engage-

ment op zich nemen om de kans-

arme kinderen te begeleiden. Ze 

gaan kinderen thuis ophalen, ze 

spelen met hen en helpen hen met 

hun huiswerk en achteraf gaan ze 

de kinderen terug thuis afzetten. Ze 

zijn degenen die de kinderen opvol-

gen en het contact met de ouders 

en de school onderhouden. De Jon-

geren Voor Vrede zijn eindverant-

woordelijken van de werking. Ze be-

geleiden andere jongeren die nog 

minder ervaring hebben binnen de 

werking en begeleiden ook de stag-

airs. Ze zijn de aanspreekpersonen 

voor de ouders, voor de kinderen 

en voor helpende jongeren. Dank-

zij de goede doorstroming onder 

de groepen (kinderen van School 

van Vrede gaan naar Friendsgroe-

pen als ze 12 worden; als ze 16 

worden gaan ze naar Jongeren 

Voor Vrede) komt het steeds vaker 

voor dat de jongeren die nu in de 

Scholen van Vrede helpen, er zelf 

een aantal jaren geleden gezeten 

hebben als kinderen. Ze weten dus 

wat ze aan de werking te danken 

hebben en kunnen nu hetzelfde 

doen voor anderen. Het geeft alle 

begeleiders ontzettend grote vol-

doening om de kinderen te zien 

opgroeien tot jongeren die zelf ver-

antwoordelijkheid voor anderen 

kunnen opnemen. 

Tijdens de schoolvakantie gingen de 

Jongeren voor Vrede als begeleiders 

samen op kamp met de kinderen 

van de School van Vrede. Ze heb-

ben deze vakantie van het begin tot 

het einde volledig zelfstandig geor-

ganiseerd. 

 
Jongeren helpen bejaarden 
 
Sinds de opening van de samen-

woonst voor ouderen “Simeon en 
Hanna” van Sant’Egidio zijn er ook 
jongeren die er meehelpen en we-

kelijks een engagement in het huis 

op zich nemen. In 2015 hielpen al 

meer dan 20 jongeren op wekelijkse 

basis in het huis en ook het aantal 

stagiaires is gestegen in vergelijking 

met het jaar daarvoor. 

 

Een grote groep jongeren bezoekt 

wekelijks bejaarden in het WZC 

Sint-Anna in Berchem waar onge-

veer 350 ouderen wonen. In 2015 

waren dat telkens gemiddeld 10 

jongeren. De bezoeken vonden 

plaats op zaterdagen of zondagen 

van 14 tot 16 uur voornamelijk bij 

de bejaarden die geen familie heb-

ben of bijna nooit bezoek ontvan-

gen. De jongeren proberen er 

vriendschap te sluiten met de oude-

ren. Ze gaan op hun kamers voor 

een babbeltje en zo leren ze een 

groot aantal bewoners kennen. Bui-

ten de bezoeken worden ook ver-

jaardagen van de bejaarden ge-

vierd.  

Naast de reguliere bezoeken heb-

ben deze jongeren gezorgd voor 

prachtige feestdagen voor hun be-

jaarde vrienden. Met Pasen en 

Kerstmis werden speciale optredens 

voorbereid. De jongeren zorgden 

ook voor persoonlijke geschenken 

voor alle bejaarden die zij bezoch-

ten. Met Kerstmis organiseerden 40 

jongeren een prachtig feest voor 

meer dan 100 bejaarden van Sint-

Anna. 

Wekelijks ging een andere groep 

jongeren naar WZC Bilzenhof in Ant-

werpen Noord om eenzame bejaar-

den op te zoeken. De jongeren, gro-

tendeels niet oorspronkelijk Neder-

landstalig, leerden op deze manier 

sneller de Nederlandse taal, kregen 

sociale contacten en voelden zich 

nuttig in een samenleving die ze 

nog niet volledig kennen en begrij-



 

pen. Het project bevorderde hun in-

tegratie, versterkte de intergenera-

tionele en interculturele solidariteit 

die ontzettend nuttig is in onze 

maatschappij, en maakte beide 

doelgroepen gelukkiger. Bejaarden 

kregen bezoek waar ze lang naar 

hebben uitgekeken en leerden jon-

geren van allerlei wereldstreken 

kennen en de jongeren kregen een 

oma/opa-figuur in hun leven. De 

jongeren gaven aan de bejaarden 

individuele aandacht, luisterden 

naar hun verhalen en gingen in op 

individuele noden.  

 

Voor de jongeren die op regelma-

tige basis met de bejaarden wer-

ken, werden in 2015 speciale vor-

mingssessies georganiseerd. Een 

50-tal jongeren volgden deze vor-

mingen die momenten waren van 

uitwisseling van de dagelijkse erva-

ringen met de bejaarden en van het 

leren omgaan met dementie, ver-

wardheid, lichamelijke zwakte en 

de meest voorkomende ziektes van 

de bejaarden. Ze leerden ook hoe 

om te gaan met stervende bejaar-

den en hoe hen als vrienden bij te 

staan in de laatste momenten van 

hun leven. Het was nodig want de 

jongeren worden constant gecon-

fronteerd met het feit dat hun be-

jaarde vrienden voorgoed weggaan. 

In de zomerperiode gingen velen 

van deze jongeren mee op vakantie 

met de ouderen als begeleiders. 

Voor het eerst zorgden de jongeren 

zelf voor de organisatie van deze 

reis. De onderlinge vriendschap 

groeide door veel tijd met elkaar 

door te brengen, samen wandelin-

gen te maken, gezelschapspelletjes 

te spelen of samen aan een quiz 

 deel te nemen.

 

Jongeren in de (sociale) media en muziek

 

De aanwezigheid van VVS in de so-

ciale media is sterk gestegen in 

2015. Dat is hoofdzakelijk te danken 

aan de jongeren van de werking. Ze 

zorgen voor de content-manage-

ment van de website en de face-

bookpagina van onze werking.  

Facebook en Twitter werden tot be-

langrijke middelen binnen de orga-

nisatie om informatie te verspreiden 

waardoor nieuwe jongeren bereikt 

werden. 

 

Vanuit de jongeren is er ook het en-

gagement ontstaan om meer audio-

visueel materiaal te publiceren  en 

die te gebruiken tijdens de voorstel-

ling van de werking in scholen en 

andere groepen.  

 

 

 “Sounds For Peace”-Muziekwedstrijd 

 

Muziek is een belangrijk middel om 

bepaalde boodschappen mee te ge-

ven aan jongeren. Daarom organi-

seerde VVS op 22 maart 2015 

“Sounds For Peace”. Dat is een mu-
ziekwedstrijd voor de vrede voor 

jongeren tussen 13 en 26 jaar. De 

bedoeling is dat jongeren een origi-

neel nummer schrijven rond het 

thema “vrede en dialoog”. Op die 
manier wil VVS jongeren op een cre-

atieve manier stimuleren om meer 

na te denken over vrede en harmo-

nie in de samenleving.  

30 groepen schreven zich in, schre-

ven een tekst en componeerden 

een lied. Nadien werden de 10 beste 
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nummers geselecteerd voor de fina-

lewedstrijd in de Arenbergschouw-

burg. In totaal waren er een 160-tal 

aanwezigen. De winnende groep 

heeft mogen deelnemen aan de Ita-

liaanse editie van de wedstrijd. De 

andere finalisten mochten optreden 

tijdens de wijkfeesten van VVS in 

mei. 

 

Europese jongerenontmoeting in Berlijn 

 

Van 16 juli tot 20 juli 2015 namen 

80 jongeren (15 - 30 jaar) uit België 

deel aan de Europese jongerenont-

moeting die dit jaar in Berlijn werd 

georganiseerd. Samen waren er 250 

jongeren van West-Europa – Span-

jaarden, Portugezen, Italianen, 

Duitsers, Zweden, Britten, Neder-

landers, Fransen en Belgen. Er wa-

ren jongeren van verschillende her-

komsten, sommigen al lang actief 

bij VVS, anderen die het pas hebben 

leren kennen. Thema van de ont-

moeting was “No more walls”, 25 

jaar na de val van de Berlijnse 

muur.  Naast een historische  les 

over de Berlijnse muur en het leven 

toen, stonden de jongeren stil bij de 

muren die vandaag worden opge-

trokken in onze steden en landen.

 

Vrijdagen van Sant’Egidio 

 

Sinds het najaar 2012 organiseren 

de Jongeren voor Vrede debatavon-

den voor jongeren onder de titel 

“Vrijdagen van Sant’Egidio. Debat-
stof voor jongeren”. Het gaat over 
een reeks talks over maatschappe-

lijk relevante thema’s die uiteenge-
zet worden door bekende experten 

op het gebied. Deze conferenties 

zijn open voor iedereen en het pu-

bliek kan na afloop van de lezing 

ook in gesprek gaan met de gast-

spreker. In 2015 kwamen er ver-

schillende interessante thema’s 
aan bod: 

  

“De weg naar Europa” – drie 

getuigenissen van vluchtelingen. 

“Mens versus dierenrech-

ten” – Gerard Bodifée, profes-

sor 

“Over Europa” – Herman Van 

Rompuy en Jan de Volder  



 

 
In 2015 kon VVS rekenen op projectsteun van verschillende instanties. Hierbij een samenvatting van deze projecten. 

 

Projectsteunende instantie: Stad Antwerpen 

Titel van het project: Kinder- en jongerenwerking 

Toegekend bedrag: 83.700 € 

Samenvatting van het project: VVS vzw is een zelfstandige convenanthouder met de Stad Antwerpen betref-

fende kinder- en jongerenwerking. Vanaf 2014 kreeg zij behalve de reguliere subsidie ook de middelen om een 

halftijdse medewerker voor de kinder- en jongerenwerking aan te werven. 

 

 
 
 

Samenwerkingen en overleg 
 
Er wordt intensief samengewerkt met volgende organisaties en instanties: 

Kamiano – Volkeren Van Vrede (VVS) – Taalschool “Yaguine en Fodé” – Vriendschap Zonder Grenzen vzw – Leve 

de Ouderen (VVS) – Plusserswerkingen - Stad Antwerpen, Jeugddienst – Kids – verschillende jeugdbewegingen 

(Chiro, scouts en gidsen Vlaanderen, Europascouts, KSA, KLJ, Don Bosco-jeugd, …) - Afrikaans Platform – De Grijze 

Kat – Verschillende moskeeën en Arabische groeperingen – Parochies van de Rooms-katholieke Kerk – Bisdom 

Antwerpen - Zusters der Armen (Kiel) – Netwerk voor jeugdpastoraal – Kerk onder Stroom – Werkgroep kansarme 

jongeren - Joodse scouts Hanoor Hatzioni – Tachkemoni school – Stichting Louise-Marie – Verschillende lagere 

scholen – CLB’s – Verschillende middelbare scholen – Elegast – Justitie, Strafbemiddeling – JAC – Vormselcatechese 

Stadskern Antwerpen – Comité bijzondere Jeugdzorg – Pleegzorg Provincie Antwerpen – Karel de Grote Hogeschool 

– Universiteit Antwerpen – Lessius Hogeschool – IJD – Rouach – Senegalese jongeren van Dahira Touba – Opvoe-

dingswinkel Kerkstraat - … 

  

Samenwerkingen en overleg 
 

Projectwerking en subsidiering 
 

javascript: window.close()


 

21 

 

  

Ouderenwerking 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding en doelstellingen

De essentie van de ouderenwerking 

van VVS ligt in de menselijke nabij-

heid in het dagelijks leven van de 

ouderen.  Enerzijds worden ouderen 

aan huis ondersteund en anderzijds 

bezoeken vrijwilligers eenzame ou-

deren in rusthuizen.  Dit gebeurt in 

verschillende kansarme wijken in en 

rond Antwerpen, en ook in de Ant-

werpse binnenstad. Een belangrijke 

evolutie doorheen de jaren is de 

groeiende betrokkenheid van de ou-

deren zelf. Regelmatig dienen fitte 

senioren zich aan die zich  willen en-

gageren naar andere ouderen toe.  

Dit aspect van de werking groeide 

in 1999 uit tot de beweging “Leve 

de Ouderen!”, een solidariteitsbe-

weging voor 60-plussers, die ervan 

overtuigd zijn dat niemand te oud of 

te zwak is om iets te kunnen bete-

kenen voor iemand anders. In rust-

huizen proberen de vrijwilligers de 

eenzaamheid van de mensen te ver-

lichten, de bewoners met elkaar in 

contact te brengen en zo het sa-

menlevingsklimaat in de instelling te 

verbeteren. Bij thuiswonende oude-

ren gaan vrijwilligers vaak in op 

praktische noden, ze bieden hulp 

om bestaande professionele dien-

sten in te schakelen, en coördineren 

waar nodig de mantelzorg, maar 

ook hier blijft de vriendschap essen-

tieel.  

In elke wijk komen de ouderen en 

de medewerkers ook geregeld sa-

men: op wekelijkse bijeenkomsten 

worden de onderlinge vriendschap-

pen aangehaald, er wordt ingegaan 

op de lokale en internationale actu-

aliteit en er worden activiteiten ge-

pland en acties besproken.  Op deze 

manier is elke wijkwerking ook een 

familie waarin iedereen zijn plaats 

en zijn taak heeft.  

 

De ervaring leert dat veel mensen  

een grote wens hebben als ze oud 

worden: thuis kunnen blijven wo-

nen. “Leve de Ouderen!” neemt 
deze wens  ernstig, en helpt oude-

ren om in hun eigen omgeving te 

blijven wonen. Op die manier gaat 

voor velen onder hen hun laatste 

wens in vervulling, omringd door 

vrienden van verschillende genera-

ties en culturen. 

Leve de Ouderen! 
 

De essentie van de ouderenwerking van VVS ligt in de menselijke nabijheid in het dagelijks leven 
van de bejaarden. Kinderen, jongeren en nieuwkomers sluiten vriendschap met ouderen en be-
zoeken hen aan huis of in instellingen. 
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Intergenerationeel project en ontmoeting met migranten 
 

Het intergenerationeel project, een 

samenwerking tussen “Leve de Ou-
deren!” enerzijds en de “Friends” en 
“Jongeren voor Vrede” anderzijds,  
werd ook in 2015 verder gezet, o.a. 

in WZC Bilzenhof, WZC Sint-Anna 

(Berchem), WZC OLVA, WZC Melge-

shof en nieuw sinds 2015: DC De 

Zeelbaan. 

Allochtone jongeren gaan op be-

zoek bij Belgische ouderen in woon-

zorgcentra en dienstencentra.  Ze 

organiseren er feesten en brengen 

in groepjes bezoeken aan individu-

ele ouderen.  Ze maken het moge-

lijk om ouderen uit rusthuizen te la-

ten deelnemen aan de gemeen-

schappelijke activiteiten van ‘Leve 

de Ouderen’ door hen ernaar toe te 
brengen en hen weer naar huis te 

vergezellen.   

Allochtone jongeren leren Neder-

lands in de omgang met ouderen en 

vinden er vaak de grootouders te-

rug die ze verloren zijn op hun weg 

naar een betere toekomst.  Ouderen 

ontdekken nieuwe horizonten en 

herontdekken de vreugde en het 

besef dat ook zij nog een belang-

rijke rol te spelen hebben in de 

maatschappij. Zo komt de verzoe-

ning tussen verschillende genera-

ties tot stand. 

 

Op dezelfde manier ontstaan ook 

vriendschappen tussen ouderen en 

volwassen nieuwkomers, leden van 

de beweging “Volkeren van Vrede”. 
In verschillende wijken gaan ze mee 

ouderen bezoeken in woonzorgcen-

tra of ze worden ingeschakeld in de 

zorg voor hulpbehoevende ouderen 

thuis. Door mensen van verschil-

lende generaties en culturen samen 

te brengen, groeit het onderlinge 

vertrouwen en wordt het meestal 

zwaar beschadigde sociale weefsel 

van de wijk hersteld. 

 

 

 

 
Wijkwerkingen 
 

 
Merksem 
 
Na de verschuiving van de werking 

in Antwerpen Noord van Luchtbal 

naar Merksem in 2014, kent de wer-

king in 2015 een duidelijke groei in 

intensiteit, aanwezigheid en samen-

werkingsverbanden. 

De vrijwilligers bezoeken in twee 

groepen de bejaarden in WZC Mel-

geshof, andere vrijwilligers bezoe-

ken mensen aan huis, afhankelijk 

van de noden van de ouderen. 

Ook in 2015 vond er wekelijks een 

bijeenkomst plaats waar de vrijwil-

ligers de ouderen naartoe brengen.  

Het is een samenzijn in vriendschap 

waar heel veel ouderen naar uitkij-

ken om verschillende redenen: de 

familiariteit die de eenzaamheid 

doorbreekt, de bezinning en het uit-

wisselen van nieuws van veraf en 

dichtbij die de horizon doet verrui-

men, het maken van plannen die 

perspectief geven voor de toe-

komst, de vriendschap, … 

Het aantal medewerkers is gestaag 

gestegen en elke maand vindt voor 

hen een bijeenkomst plaats met als 

doel de vorming in hun engagement 

bij de bejaarden en het samen na-

denken over hoe de wijkwerking 

verder uitgebouwd en geoptimali-

seerd kan worden.  In 2015 werd er 

verder gefocust op het uitbouwen 

en onderhouden van contacten met 

andere verenigingen en organisa-

ties, aangespoord door de begin-

nende samenwerking voor het feest 

van Kerstmis in 2014.  Bestaande 

contacten met diensten voor thuis-

zorg en thuisverpleging, het  buurt-

secretariaat etc. werden uiteraard 

verder onderhouden, als ook de 

contacten met de parochies Sint-

Franciscus en Sint-Bartholomeus. 

De groeiende aanwezigheid van de 

werking in Merksem deed ook de 

nood groeien naar een vaste plaats 

van samenkomst en referentieadres 

voor buitenstaanders.  Dat is gevon-

den in de pastorij van de Sint-Bart-

holomeuskerk, waar de eerste ver-

dieping aldus werd ingehuldigd tij-

dens het wijkfeest in juni. 

Ook in 2015 gingen ouderen op va-

kantie in de zomer naar Westmalle. 

Dit jaar waren er opvallend veel vrij-

willigers die hun kinderen en klein-

kinderen meenamen. Dit zorgde er-

voor dat er een groot familiegevoel 

was, wat erg in de smaak viel bij alle 

generaties. 

De bejaarden van de wijk namen 

deel aan de gemeenschappelijke ac-

tiviteiten voor ouderen die door de 

vereniging werden georganiseerd: 

Lichtmis, de Paasliturgie in de Sint-

Carolus Borromeuskerk en het 

Herfstconcert georganiseerd door 

nieuwkomers. 

Om verder nog meer zichtbaar te 

zijn in de wijk werd ook dit jaar een 

wijkfeest georganiseerd.  Kinderen 

van de School van Vrede, ouderen 

en volwassenen stroomden samen 

op een centraal gelegen plein naast 



 

de Sint-Bartholomeuskerk.  Voor 

het tweede jaar op rij was er een 

grote aanwezigheid van de ‘Amici’, 
de beweging van de mensen met 

een mentale beperking van 

Sant’Egidio.  Velen van hen komen 
van de omgeving van Merksem. Sa-

men met hun familie en vrienden 

namen ze deel aan het feest waar 

ruim 150 aanwezigen waren.  Tij-

dens het feest werd een gemeen-

schappelijk kunstwerk gemaakt. 

Op kerstavond werd in de Sint-Bart-

holomeuskerk een kerstfeest ge-

houden.  Door de extra inspanning 

van dit jaar om contacten te leggen 

met andere organisaties was er een 

duidelijke toename in aantal gasten. 

Met ruim 450 gasten: eenzame be-

jaarden van de wijk, van WZC Mel-

geshof, van  DC De Zeelbaan, kin-

deren van School van Vrede van 

Merksem met hun families, gasten 

van de Sociale Kruidenier en  vrijwil-

ligers van de wijk. Het werd een 

prachtig feest met kerstliederen ge-

zongen door een Afro-Amerikaanse 

zangeres en natuurlijk een lekker 

feestdiner, aangeboden door een 

plaatselijke traiteur. Er werd een 

grote inspanning geleverd om voor 

iedereen een gepast geschenk te 

voorzien.   
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Centrum 
 
 
De werking in het Centrum concen-

treert zich op de opvolging van een 

50-tal bejaarden in de wijk. Ener-

zijds zijn dit bewoners uit de bin-

nenstad, maar ook ouderen uit 

groot Antwerpen sluiten aan bij de 

activiteiten van het Centrum. Ze ko-

men wekelijks samen.  

Voor de medewerkers in de wijk is 

een maandelijks vormingsmoment 

doorgegaan om ervaringen uit te 

wisselen en de evolutie in de wer-

king te kunnen bespreken. 

Sinds 2013 brengen de vrijwilligers 

van de wijk ook wekelijks een be-

zoek aan de bejaarden van Residen-

tie Sint-Jozef in de Hemelstraat. In 

2015 waren dat een 40-tal bejaar-

den.  Bijzonder dit jaar was ‘de Zo-
mer van Sint-Jozef’, naar analogie 
met ‘de Zomer van Antwerpen’: ver-
schillende muzikale optredens wer-

den verzorgd door de vrijwilligers 

om samen met de ouderen hun zo-

mer in solidariteit door te brengen.   

De ouderen van de wijk namen deel 

aan de gemeenschappelijke activi-

teiten voor ouderen die door de ver-

eniging werden georganiseerd: 

Lichtmis, de Paasliturgie in de Sint-

Carolus Borromeuskerk en het 

Herfstconcert georganiseerd door 

nieuwkomers.  Ze namen ook deel 

aan ‘de Zomer van Simeon en 
Hanna’, en hebben zich ingezet voor 
de inzamelingen ten voordele van 

de kerstfeesten voor kansarmen. 

Een aantal van hen hebben zelf ook 

aangezeten aan een feestmaal met 

Kerstmis of daadwerkelijk meege-

holpen tijdens de feestmalen voor 

kansarmen. De eenzaamste oude-

ren van de wijk werden ook uitge-

nodigd om deel te nemen aan het 

kerstmaal van “Simeon en Hanna” 
en “de Amici” dat doorging op 24 
december in de hoofdzetel van de 

vereniging.  

 

 
Kiel/Hoboken 
 
 
De aanwezigheid van de ouderen-

werking op het Kiel is reeds sinds 

het prille begin in de jaren ’80 een 
feit. Ouderen uit de wijk en ouderen 

uit het rusthuis van de Zusterkes 

Der Armen komen wekelijks samen 

met volwassenen van diverse af-

komsten.   

Op regelmatige basis werden er 

vormingsmomenten voor de vrijwil-

ligers georganiseerd. 

In 2015 is voornamelijk de intensi-

teit waarmee zwakker wordende 

ouderen thuis geholpen worden 

toegenomen.  De bestaande sa-

menwerkingsverbanden met het 

buurtsecretariaat, dienstencentrum 

de Boskes, ADL in de wijk, ZEWOPA, 

Sociaal Steunpunt Gezondheid Kiel 

en welzijnsschakel Hoboken werden 

geïntensifieerd en onderhouden. 

Op kerstdag werd dit jaar een fees-

telijk buffet georganiseerd met ruim 

250 aanwezigen. Onder de deelne-

mers was een grote diversiteit. De 

genodigden waren kansarme gezin-

nen van de kinderen van School van 

Vrede van het Kiel, alleenstaande 

volwassenen en eenzame ouderen 

van de wijk Kiel. Er was een nog 

steeds groeiende aanwezigheid van 

zigeunerfamilies, met wie de con-

tacten intens blijven.  Tijdens het 

kerstbuffet was er animatie voor de 

kinderen en voor iedereen was er 

een gepast geschenk. 

Een studie over de demografische 

veranderingen in de wijk en de 

zoektocht naar een referentieadres 

voor de wijkwerking heeft het start-

sein gegeven voor een verschuiving 

van de werking richting Hoboken.  

In ditzelfde kader werd geopteerd 

om de jaarlijkse vakantie te laten 

doorgaan in de intimiteit van de 

wijkgroep (in tegenstelling tot an-

dere jaren waarbij ouderen en vrij-

willigers van het Kiel samen op va-

kantie gingen met ouderen en vrij-

willigers van een andere wijk). 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vakanties 2015 
 

Begin juli heeft de verenging in sa-

menwerking met vzw Vriendschap 

Zonder Grenzen zomervakanties ge-

organiseerd voor 150 deelnemers in 

Westmalle. Ouderen van de wijken 

en van  instellingen gingen in twee 

groepen samen op vakantie met 

vrijwilligers (allochtoon en autoch-

toon). De ervaring van de voorbije 

jaren leert dat er voor de zwakke 

ouderen geen grootse activiteiten 

moeten georganiseerd worden tij-

dens deze dagen, maar dat ze er 

vooral van genieten om samen te 

zijn in een familiale sfeer, eens te 

gaan wandelen, iets te gaan drinken 

op een terras, langer nagenieten 

aan tafel, uitslapen en de verzorgin-

gen die minder gehaast zijn en met 

meer attentie verlopen. 

Maar ook de ‘fitte senioren’ genieten  
van het samenzijn, van natuur en 

gastronomie en van de uitstapjes 

die ter plaatse worden georgani-

seerd. 

In 2015 gingen de Jongeren Voor 

Vrede voor het eerst als groep  op 

vakantie met de ouderen uit de 

woonzorgcentra waar ze ouderen 

bezoeken (WZC Sint Anna, WZC 

OLVA, WZC Bilzenhof). Ze werden 

ondersteund door de directeur en 

een verpleegkundige van WZC Si-

meon en Hanna. 

  

 

Vergrijzing: van probleem naar potentieel 
 

Vrijwilligers van VVS worden vaak 

uitgenodigd om een lezing te ver-

zorgen op colloquia over de omgang 

met ouderen. Centraal daarin staat 

steeds de nood aan een andere visie 

op één van de grote uitdagingen 

van onze tijd: de vergrijzing. In ons 

Europees continent – maar dit 

wordt meer en meer ook de realiteit 

voor de  andere continenten – wordt 

men steeds ouder en het aantal ou-

deren in de bevolking neemt toe 

dankzij de medische en technolo-

gische vooruitgang. Maar er wordt 

een groot cultureel en spiritueel de-

ficit vastgesteld in onze cultuur om 

deze extra levensduur ook positief 

in te vullen en naar waarde te schat-

ten. Te vaak wordt 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 heb-

ben waar iedereen gebrek aan 

heeft: tijd, en dus ook sociale tijd 

om in te zetten voor anderen. De 

ouderen vormen in die zin een po-

tentieel van mogelijkheden om an-

dere mensen te bezoeken, om tijd 

te maken voor zieken enz.… in een 
hectische maatschappij waarin  

– vanuit een sterk materialistische 

visie – de zwakken en zieken steeds 

meer in een isolement geraken. 

Hierover is Sant’Egidio-VVS een ge-

waardeerde gesprekspartner op 

Universiteiten van de Derde Leef-

tijd, op de KUL in het kader van de 

colleges “spiritualiteit in zorg”, bij 
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pastorale diensten van ziekenhui-

zen, dienstencentra en woonzorg-

centra.  

 

In deze context komen ook weke-

lijks groepen jonge senioren in de 

lokalen van de Lombardenstraat 

over de vloer, om een getuigenis te 

horen over de werking en de wer-

king te bekijken van een andere vi-

sie op ouderdom. Dit gaat om groe-

pen Zilveren en Koperen Passers, 

Markant-groepen, KAV-groepen. 

Het huis van Simeon en Hanna fun-

geert hier als pilootproject: mensen 

kunnen van hieruit begrijpen dat 

zelfs zwakkere ouderen die hulp no-

dig hebben, van grote betekenis zijn 

voor onze samenleving. Zo’n  20-tal 

middelbare scholieren kwamen in 

2015 in het huis op sociale stage.  

Een 100-tal anderen kwamen er op 

bezoek ter kennismaking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstconcert “Oude en Nieuwe Antwerpenaren ontmoeten elkaar”

Het Herfstconcert met de naam 

“oude en nieuwe Antwerpenaren 
ontmoeten elkaar” ging ook in 
2015 door in ‘t Elzenveld.  Ouderen 
ontmoeten er nieuwkomers bij kof-

fie en cake vanuit de overtuiging 

dat het belangrijk is om bruggen te 

bouwen tussen volkeren en cultu-

ren en tussen generaties. Dit jaar 

verwelkomden ze de wel heel bij-

zondere operazangeres Nicola 

Mills.  Ze noemt zichzelf de ‘down 
to earth Diva’ en wil met haar ma-

nier van onder de mensen te zijn, 

opera bij de gewone mens bren-

gen.  Ze bracht haar gevarieerd re-

pertoire niet voor maar tussen de 

mensen.  Wie ook maar enigszins 

kon stond aan het einde te zingen 

en te dansen.  Het werd alweer 

een bijzondere editie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstelling 
 

WZC “Simeon en Hanna” is een huis 
voor ouderen dat in april 2008 de 

erkenning kreeg van het Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap en 

officieel in gebruik werd genomen 

op 24 april 2006. In 2012 heeft het 

huis een definitieve erkenning ge-

kregen voor onbepaalde duur. In 

het huis voor ouderen kunnen 8 

hulpbehoevende ouderen terecht. 

In dit project zijn een aantal krach-

ten bezoldigd: een directeur-anima-

tor, een verpleegkundige, een ver-

zorgende en een hygiënische assis-

tente. Zij worden bijgestaan door 

een 40-tal vrijwilligers van de ver-

eniging die met een beurtrol komen 

helpen. 

Het huis voor ouderen wil laten zien 

dat niettegenstaande de ouderdom 

en zwakte er toch vreugde kan zijn. 

Het wil een voortrekkersrol vervul-

len in een andere, meer respectvolle 

manier van omgaan met de hoog-

bejaarde medeburgers, door hun 

verlangen naar familiale geborgen-

heid tegemoet te treden en te kijken 

naar wat nog wel mogelijk is i.p.v. 

alle gebreken te benadrukken.   

Deze alternatieve woonvorm sluit zo 

dicht mogelijk aan bij hun geschie-

denis en laat zien hoe persoonlijke 

zorg in een kleinschalig kader men-

sen gelukkig oud laat worden. In 

het huis worden antwoorden ge-

zocht op de persoonlijke noden van 

elke bewoner, rekening houdend 

met hun verleden.  

 

De vele vrijwilligers brengen de we-

reld dichterbij met hun verhalen en 

ervaringen, ook voor hen die mis-

schien niet meer buiten kunnen. 

 

In 2015 zijn een 30-tal scholieren en 

studenten op regelmatige basis hun 

sociale stage komen doen. Velen 

van hen ervaren hun tijd in ‘Simeon 
en Hanna’ als positief omdat ze zich 

“Simeon en Hanna” is een huis voor 8 zwakke bejaarden die hun laatste dagen in rust en vriend-
schap willen beleven. Ze worden er omringd door een 40-tal vrijwilligers, waaronder vele jon-
geren. 

WZC Simeon en Hanna, huis voor ouderen 
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opgenomen voelen in het familiaal 

klimaat en omdat ze veel vriend-

schap terug krijgen van de bejaar-

den. Omdat vele bezoekers het huis 

zien, kan VVS in ruime kringen een 

meer hoopvolle visie op ouderdom 

en de omgang met ouderen ver-

spreiden. In het najaar van 2015 

werd een eerste brainstorming ge-

houden over de viering van 10 jaar 

‘Simeon en Hanna’. 

Bijzonder is ook dat in 2015 de 

vrienden van de ‘Amici’ begonnen 
zijn om trouw om de twee weken bij 

de ouderen van ‘Simeon en Hanna’ 

op bezoek te komen.  Ze spelen er 

gezelschapspelen, luisteren naar 

muziek of doen gewoon een babbel-

tje.  Een nieuw initiatief tot beider 

vreugde! 

 

 

Feest van Simeon en Hanna 
 

Op 1 februari 2015 vierden meer 

dan 250 kinderen, jongeren en ou-

deren samen Lichtmis, het feest van 

Simeon en Hanna. Het feest startte 

met pannenkoeken in de Kammen-

straat, gevolgd door een  Eucharis-

tieviering in de Sint-Carolus Borro-

meuskerk, waar de kinderen van 

het ‘Land van de Regenboog’ in pro-
cessie liepen met de ouderen van de 

beweging ‘Leve de Ouderen’. 

Tientallen vrijwilligers zorgden voor 
verplaatsing en begeleiding van de 
bejaarden en voor het bakken van  
de pannenkoeken. 

 

Zomer van “Simeon en Hanna” 
 

 

De zomermaanden zijn steeds een 

bijzondere tijd, maar voor vele ou-

deren ook een moeilijke tijd omdat 

veel vertrouwde ritmes en personen 

wegvallen door vakanties.  Ander-

zijds zijn er anderen die zich in de 

zomermaanden graag solidair willen 

maken met wie in nood is.  Daarom 

zet ‘Simeon en Hanna’ zijn deuren 

open tijdens de maanden juli en au-

gustus om andere ouderen, maar 

ook familie en vrienden, welkom te 

heten op woensdagnamiddag.   De 

zogenoemde “Zomer van Simeon en 
Hanna” omvat  een wekelijkse cul-
tureel-culinaire activiteit waaraan 

de leden van “Leve de Ouderen!” 
van alle wijken kunnen deelnemen. 

In 2015 waren het onder andere: 

een pannenkoekennamiddag (voor 

50 bejaarden), een frietkot (30-tal 

aanwezigen), twee maal een ijssa-

lon (35-tal aanwezigen), en een 

aperitiefconcert (verzorgd door 

jeugd op piano en met zang, voor 

een 30-tal ouderen). 

 

 



 

 

Kerstfeest van “Simeon en Hanna” en De Amici 
 

 

Op 24 december werd er voor de 

bewoners van Simeon en Hanna, 

bevriende eenzame bejaarden van 

het centrum, de “Amici”, verschil-
lende nieuwkomers en de vrijwil-

ligers van deze werkingen een 

kerstfeest georganiseerd in de 

hoofdzetel van de vereniging.       

Het werd een familiaal feest met 

een 100-tal genodigden: ouderen, 

volwassen en jongeren van verschil-

lende achtergronden zaten familiaal 

aan tafel.  Het kerstdiner werd op-

geluisterd door de kinderen van het 

Land van de Regenboog die kerst-

liederen speelden en waarbij ieder-

een mee zong! Er was uiteraard 

voor ieder een geschenk op naam 

en vooral veel gezelligheid. Een 10-

tal trouwe vrijwilligers staken de 

handen uit de mouwen voor de be-

diening.
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In 2015 kon VVS rekenen op projectsteun van verschillende instanties. Hierbij een samenvatting van deze projecten. 

 
Projectsteunende instantie: RIZIV 
Titel van het project: WZC Simeon en Hanna 
Uitgekeerd bedrag: 37.327,17 € 
Samenvatting: Tussenkomst van het RIZIV in de verblijfskosten van de bewoners van  WZC Simeon en Hanna 
 
 
Projectsteunende instantie: RIZIV 
Titel van het project: WZC Simeon en Hanna – subsidies derde luik 
Toegekend bedrag: 20.681,35 € 
Samenvatting: Tegemoetkoming harmonisatie loonbarema’s. 
  
 
Projectsteunende instantie: Vlaams Ministerie van Welzijn en Volksgezondheid 
Titel van het project: WZC Simeon en Hanna 
Toegekend bedrag: 18.411,60 € 
Samenvatting: Animatiesubsidie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectwerking en subsidiering 
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Kamiano 
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Geschiedenis en waarden van Kamiano 
 
Binnen VVS werd in 1994 het dak- 

en thuislozenrestaurant Kamiano 

opgericht, dit als antwoord op de 

nood van een groeiende groep dak-

lozen die zich vooral ophielden in 

het stadscentrum. Door de sluiting 

van de landloperkolonies werden 

deze mannen en vrouwen aange-

spoord hun leven uit te bouwen bin-

nen een stedelijke realiteit. Deze 

grote aanpassing leidde bij hen dik-

wijls tot vereenzaming en verwaar-

lozing. 

 

Kamiano, het restaurant genoemd 

naar pater Damiaan en gelegen in 

het centrum van de stad, wilde een 

antwoord bieden op deze grote 

menselijke nood. Van bij aanvang 

werden er gratis warme maaltijden 

aangeboden.  

 

Gedurende meer dan 20 jaar Kami-

ano werd heel wat knowhow opge-

bouwd. Met de maatschappelijke 

veranderingen doorheen de jaren, 

evolueerde Kamiano mee om zo een 

antwoord te kunnen bieden op 

nieuwe noden die zich aandienden. 

Sinds 2011 is de Kamiano Mobiel ac-

tief. Twee keer week trekken vrijwil-

ligers erop uit met een bakfiets met 

soep en broodjes. Begin februari 

2014 werd Kamiano Onthaal opge-

richt waarbij sterk kon worden inge-

zet op individuele begeleiding van 

de zwaksten.   

In Antwerpen is Kamiano nu bekend 

als een open deur voor de armen 

met aanbod van warme maaltijden, 

ontbijt en lunch, acute opvang en 

begeleiding, administratieve hulp, 

medische eerstelijnszorg, wasma-

chines, douchemogelijkheid, 

enz. Een plek waar ieder die aan-

klopt zich in de eerste plaats thuis 

mag voelen, een plaats waar men-

selijke nabijheid, luisterbereidheid 

en respect centraal staan. Een per-

soonlijke aanpak op maat in de be-

geleiding is van cruciaal belang. 

Door de vriendschappen die de vrij-

willigers doorheen de jaren hebben 

opgebouwd met de gasten van Ka-

miano, lukt het om hun vertrouwen 

te winnen en hen steeds opnieuw 

moed te geven. De therapeutische 

kracht schuilt hierin dat ze nooit 

worden opgegeven.

Kamiano is een open plek waar dak- en thuislozen welkom zijn voor gratis eten, medische ver-
zorging, een douche of gerichte begeleiding. Daarnaast trekken de vrijwilligers drie keer per 
week de straten van Antwerpen op met soep en broodjes op zoek naar de zwakste zwervers. Maar 
de belangrijkste troef van Kamiano is gratis vriendschap en de vastberadenheid om een mens in 
moeilijkheden nooit op te geven. 

Kamiano – plek voor thuislozen 
 

 



 

Profiel van de doelgroep  

 

Kamiano werd in de loop der ja-

ren een referentiepunt voor ve-

len: voor mannen en vrouwen, 

dak- en thuislozen, personen 

met een psychische, drugs- of 

alcohol gerelateerde problema-

tiek, ouderen met een laag inko-

men, ex-gevangenen, personen 

met een instellingsverleden, ge-

zinnen met kinderen, mensen 

met een invaliditeitsuitkering, 

voor wie worstelt met een hoge 

schuldenlast of een schorsing 

van de werkloosheidsuitkering, 

voor diegene die ambtelijk ge-

schrapt zijn of wachten op een 

OCMW-uitkering, voor hen die 

geen enkele vorm van inkom-

sten hebben of voor wie de een-

zaamheid zwaar weegt…  
 

 

 

 

Vormingen van vrijwilligers en sociale stages in Kamiano 
 
Bij een eerste kennismaking met de 

organisatie krijgt elke vrijwilliger 

een uitgebreide rondleiding en toe-

lichting. Vanaf dan wordt een taak 

toegewezen volgens aanleg of eigen 

keuze. Het kan gaan om een ont-

haalfunctie, een taak binnen de 

keukenploeg, het opdienen van de 

maaltijden aan tafel, het helpen bij 

de hygiënische voorzieningen of in 

de boetiek,…  Verder zijn er ook 
specifieke taken die verbonden zijn 

met de verschillende deelwerkingen 

van Kamiano. Tijdens het verloop is 

er steeds een verantwoordelijke die 

ter plekke ondersteuning en raad 

geeft. Zo kunnen inzichten en opge-

dane kennis van de meest ervaren 

vrijwilligers doorgegeven worden. 

 

Dit gebeurt doorheen het jaar in de 

dagelijkse werking maar ook tijdens 

de specifieke vormings- en feestmo-

menten die georganiseerd worden. 

Binnen die momenten wordt er 

steeds getracht de persoonlijke 

vriendschap en het respect voor 

elke arme te benadrukken. Gedu-

rende het jaar 2015 kwamen jonge-

ren uit het secundair onderwijs, Ho-

geschool, Erasmus studenten e.a. 

zich aanbieden voor een sociale 

stage. Hun inzet in Kamiano is voor 

hen vaak een eerste contact met de 

wereld van de dak- en thuislozen. 

Verder waren er zoals vorige jaren 

delegaties van parochies, service-

clubs, vrouwenverenigingen, team-

builing-projecten van bedrijven en 

advocatenkantoren,…die zich aan-
boden. 
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Werking 2015 
 

Karakteristiek voor Kamiano is 

dat de mensen door vrijwilligers 

aan tafel bediend worden waar-

door er een klimaat van respect 

heerst. Duidelijke afspraken in 

het huisreglement, gecombi-

neerd met een aanpak waar 

vriendschap en luisterbereidheid 

centraal staan, maken dat ieder-

een in een sereen klimaat zijn 

maaltijd kan nuttigen.  

 

De werking van Kamiano is mo-

gelijk door de gratis inzet van 

een 250-tal vrijwilligers met di-

verse professionele achtergron-

den, leeftijden en levensovertui-

gingen. Hun regelmatige aan-

wezigheid is een houvast voor 

de thuislozen wiens bestaan dik-

wijls chaotisch en onvoorspel-

baar is.  De houding van de vrij-

willigers is er één van oprechte 

aandacht, interesse en geduld. 

Dit is noodzakelijk om het ver-

haal van mensen te begrijpen en 

om stappen vooruit te zetten. 

 

De gezondheidspost binnen Ka-

miano Restaurant is vooral een 

plaats waar armen rustig met 

een arts kunnen spreken. De be-

doeling is te luisteren, advies te 

geven en zo nodig gericht door 

te verwijzen naar de medische 

zorg van Kamiano Onthaal, een 

specialist of andere specifieke 

hulpverlening. Het is niet de be-

doeling de huisarts te vervangen 

en er is geen mogelijkheid tech-

nische onderzoeken te doen. 

Wel om laagdrempeliger dan de 

eerstelijnszorg mensen te woord 

te staan en te proberen hen tot 

bij de reguliere gezondheidszorg 

te krijgen. Meer en meer kam-

pen de mensen met complexe 

situaties en bij verslavingspro-

blematieken is er vaak een te-

kort aan opvangmogelijkheden.  

  

In 2015 heeft Kamiano 31.185 

gratis maaltijden verstrekt 

(4.830 met de Kamiano Mobiel 

en 26.355 in Kamiano Restau-

rant). Deze maaltijden zijn ver-

strekt aan in totaal ongeveer 

3.000 dak- en thuislozen, waar-

van de overgrote meerderheid 

met naam en toenaam bij de 

vrijwilligers bekend is. De ope-

ningstijden wijzigden vanaf no-

vember 2015 naar woensdag 

van 17u tot 19u en zaterdag van 

14u30 tot 16u30. 

 

  

Kamiano Restaurant 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding  
 
Ook in 2015 gingen de vrijwilligers 

de straat op met de Kamiano Mobiel 

om de daklozen op te zoeken. Dat 

gebeurde drie keer per week: op 

maandag- en donderdagavond en 

zondagnamiddag. Het is voor de 

daklozen een houvast dat Kamiano 

op die dagen ook op straat aanwe-

zig is. De vrijwilligers ontmoeten op 

jaarbasis ongeveer een 280-tal dak- 

en thuislozen op het vaste parcours 

Groenplaats-Meir-De Keyserlei-As-

tridplein-Centraal Station-Kievit-

plein. Grotendeels gaat het om 

mannen. Onder hen zijn er heel wat 

door Kamiano Restaurant en Kami-

ano Onthaal gekend. Wie nieuw is 

krijgt een warm gesprek en wordt 

doorverwezen. 

Meestal gaat het om Belgische man-

nen die dakloos zijn. Soms huren ze 

tijdelijk een studio of kamertje. 

Maar vaak geraken ze niet gewoon 

aan een leven tussen vier muren. 

Hun vrienden zijn wel nog dakloos 

en aan de ingang van het Centraal 

Station of op de Groenplaats vinden 

ze elkaar terug. Daar ontplooit zich 

hun dag en laten ze de uren aan 

zich voorbijgaan. 

Werking en profiel van de doelgroep 
 
Kamiano Mobiel brengt telkens 

warme soep en broodjes aan onge-

veer 30-40 daklozen. In 2015 ging 

dat om 4.760 maaltijden. Tijdens de 

winterwerking in ‘Victor’, georgani-
seerd door de Stad Antwerpen in sa-

menwerking met het OCMW en tal 

van andere organisaties waaronder 

Kamiano, vermindert het aantal be-

deelde porties. 

Kamiano Mobiel gaat erop uit om de 

moeilijk bereikbare groep van dak-

lozen te vinden en hen toe te leiden 

naar Kamiano Restaurant, Kamiano 

Onthaal of naar andere hulpverle-

ningsdiensten. Het gaat hier vooral 

om mensen met psychische proble-

men of zwaar verslaafden voor wie 

reguliere hulpverlening zich nog een 

stap te ver bevindt. Daarnaast blij-

ven de vrijwilligers attent op de 

nieuwe sociale en maatschappelijke 

problematieken die vaak ook zicht-

baar worden in het straatbeeld.  

De vrijwilligers van de Kamiano Mo-

biel werken met veel geduld en vol-

harding om deze mensen te leren 

kennen of te ontdekken. De perso-

nen die zij op deze manier bereiken 

hebben het vaak moeilijk om zich te 

handhaven in gewone sociale situa-

ties, zoeken de eenzaamheid op en 

blijven buiten de reguliere zorgver-

lening. Hen wekelijks vriendelijk 

aanspreken haalt hen uit hun isole-

ment en vervreemding. 

Kamiano Mobiel 
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Inleiding 
 

Kamiano Onthaal is een project 

dat opgestart is in samenwer-

king met het OCMW en Stad 

Antwerpen. De focus ligt op eer-

stelijnszorg specifiek voor de al-

lerzwaksten. Het centrum kan 

rekenen op stedelijke subsidies 

waarin een team van zes profes-

sionele werkkrachten de wer-

king onder zijn hoede neemt 

met dagelijkse ondersteuning 

van een tiental vrijwilligers.  

De organisatie stelt de mens-

waardigheid, vriendschap en 

volwaardig lidmaatschap in de 

samenleving voorop. Door de 

gasten te wijzen op hun sociale 

grondrechten, plichten maar ook 

op de eigen verantwoordelijk-

heid, wil Kamiano Onthaal bij-

dragen aan de heropbouw van 

hun levenskwaliteit. Dit is de 

eerste stap naar een volwaar-

dige herintegratie die zowel voor 

het individu als de samenleving 

noodzakelijk en zinvol is. 

Daarom ligt de aandacht op het 

voorkomen en terugdringen van 

dak- en thuisloosheid door zorg 

op maat aan te bieden. De vra-

gen waarmee dak- en thuislozen 

naar de hulpverlening van VVS 

komen zijn voornamelijk van 

materiële, sociale of emotionele 

aard. Het zijn vragen van pri-

maire en secundaire aard. 

Het centrum hanteert een inte-

grale aanpak. Kamiano Onthaal 

staat open voor dialoog en com-

municatie, zowel voor de gasten 

als voor de maatschappelijke in-

stanties. De lage drempel en de 

mogelijkheid om snel in te grij-

pen waar nodig, vormen een 

sterke troef.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamiano Onthaal 
 



 

Werking en profiel van de doelgroep 
 

In Kamiano Onthaal kunnen dak- en 

thuislozen terecht op maandag-, 

dinsdag-, donderdag- en vrijdag-

voormiddag.  De gasten krijgen ’s 
ochtends een ontbijt en ’s middags 
een lunch aangeboden. Ondertus-

sen wordt er doorlopend thee en 

koffie geserveerd en kunnen ze ge-

bruik maken van de hygiënische 

voorzieningen, verpleegkundige 

zorgen, administratieve en sociale 

begeleiding.  

De hygiënische voorzieningen be-

staan uit: douchegelegenheid, 

scheercabine, een aanbod kleding 

en was- en droog mogelijkheden. 

De medische zorgverlening bestaat 

uit twee luiken. Het eerste luik om-

vat de eerstelijnszorg, gaande van 

wondzorg, bloeddruk meten, voet-

verzorging tot het toedienen van 

basismedicatie en opvolging. Het 

tweede luik omvat de residentiële 

zorgverlening met name het opvol-

gen van opnames in psychiatrische 

instellingen alsook het fungeren als 

contactpersoon met medische orga-

nisaties en gespecialiseerde voor-

zieningen. 

De sociale begeleiding legt de focus 

op de individuele en empowerende 

aanpak van elke gast. Via persoon-

lijke gesprekken wordt er samen ge-

zocht naar tewerkstelling, nachtop-

vang, huisvesting, dagbesteding, 

stabiliteit, … Een belangrijk en niet 
te verwaarlozen aspect is het samen 

werken aan sociale netwerken en 

relaties.  

Hulpzoekenden melden zich steeds 

aan bij de onthaalbalie waar ze ver-

welkomd worden. Elk bezoek wordt 

bijgehouden en geregistreerd. Om 

de problematiek van de doelgroep 

te duiden, beter te leren kennen en 

intensief te begeleiden, hanteert 

Kamiano Onthaal een intakeproce-

dure.  Dit gesprek schetst hen dui-

delijk waarvoor Kamiano Onthaal 

staat en laat hen toe eigen verwach-

tingen in dialoog te formuleren. 

Rekening houdend met de draag-

kracht van de personen, worden in-

dividuele afspraken gemaakt rond 

het gebruik van de verschillende 

diensten die in Kamiano Onthaal 

worden aangeboden.  
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Kamiano Onthaal in absolute cijfers 
 

In 2015 werden er 493 intake ge-

sprekken gevoerd en het aantal be-

zoekers bedroeg 9707 cumulatief. 

70% van de bezoekers waren man-

nen en 16% kinderen onder 18 jaar. 

Meer dan de helft (54%) heeft een 

leeftijd tussen 40 en 65 jaar. Gepen-

sioneerden vormden 34%. De 

grootste groep bezoekers werd ge-

vormd door Belgen (38%). De 

grootste groep Oost-Europeanen 

waren Polen (bijna ¾) met Roeme-

nen als tweede groep. Met de hulp 

van Barka  in Antwerpen wordt er 

vooral gewerkt aan sociale integra-

tie, verslaving en het in orde bren-

gen van documenten. Ook wordt de 

optie voor een eventuele terugkeer 

besproken. Hierin speelt Kamiano 

een brugfunctie. 5% van de niet-

Europeanen is afkomstig uit het 

Midden-Oosten. Het gaat hierbij om 

mensen die gevlucht zijn omwille 

van oorlog of vervolging om hun 

christelijk geloof. 20% van de niet-

Europeanen  is afkomstig uit Afrika. 

Het zijn vluchtelingen, al dan niet 

nog steeds in procedure. Een aantal 

heeft asiel aangevraagd op grond 

van seksuele oriëntatie. Velen van 

hen leven in een onzekere verblijfs-

situatie. Hierbij heeft Kamiano een 

meerwaarde kunnen betekenen 

door gerichte informatie te geven 

over gerechtsprocedures en moge-

lijkheden in België. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Samenwerkingen  
 

Het terugdringen van dak- en thuis-

loosheid vereist een multidiscipli-

naire aanpak voor de persoon en 

zijn omgeving. De samenwerking 

tussen professionele hulpverleners 

en vrijwilligers uit verschillende so-

ciale, medische en paramedische 

disciplines gebeurt in aangepaste 

overlegorganen. Door elkaars des-

kundigheid optimaal te gebruiken 

kan de zorg effectief op de noden 

van de betrokkenen afgestemd wor-

den. Er kunnen dan initiatieven ont-

wikkeld worden waarbij de dienst-

verlening voor de gast centraal 

staat. Dat wordt in de praktijk geor-

ganiseerd door middel van rondeta-

felgesprekken, een werkoverleg of 

informele telefonische contacten. 

De gast wordt hierin zo veel moge-

lijk betrokken en besluiten van het 

overleg worden steeds in team ver-

der besproken.  

Omdat elke gast andere behoeften 

heeft en anders moet worden ge-

holpen moet de samenstelling van 

zijn netwerk steeds aanpasbaar zijn.

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woonzorg  
 

Een groot en steeds terugke-

rend probleem waar dak- en 

thuislozen mee in aanraking ko-

men zijn de hoge huurkosten 

voor woningen. Op de sociale 

huurmarkt is het aanbod onvol-

doende en op de privémarkt zijn 

de prijzen te hoog: het is een 

uitzondering een precaire studio 

te vinden onder de 400€, terwijl 
men vanaf 600€ wel een dege-
lijke gezinswoning of apparte-

ment kan vinden. Degelijke wo-

ningen zijn in Antwerpen, in ver-

gelijking met andere Europese 

grootsteden, redelijk betaal-

baar, goedkope woningen zijn 

niet meer te vinden of ze bevin-

den zich in slechte staat. 

In het kader van deze problema-

tiek heeft VVS afgelopen jaar de 

samenwerking verdergezet met 

de vzw “Vrienden van Bethle-
hem” die woningen opkoopt of 
huurt, opknapt en ze voor een 

beperkte periode tegen lage 

prijzen verhuurt aan mensen in 

nood. In 2015 heeft VVS enkele 

mensen van Kamiano via deze 

weg aan een betaalbare woning 

kunnen helpen. 

Kamiano werkt ook samen met 

het Domus-project in Antwer-

pen-Noord. In 2015 konden 

dankzij dit project enkele perso-

nen een betaalbare woonst krij-

gen.

 

Stervensbegeleiding en ziekenbezoek thuis, in het ziekenhuis en in de in-

stelling 

De zorg van Kamiano gaat ook 

uit naar gasten die kwamen eten 

en wiens gezondheid achteruit-

ging waarbij een dagelijks of 

wekelijks bezoek aan Kamiano 

niet meer mogelijk was. Ze vroe-

gen hen op te zoeken, ze uitten 

hun angst dat elk sociaal contact 

verloren zou gaan en dat ze al-

leen zouden achterblijven in hun 

laatste levensfase. Hieruit ont-

stond een equipe van vrijwil-

ligers die zich toelegde hen re-

gelmatig te bezoeken op de plek 

waar ze wonen. Deze visites ble-

ken een antwoord te zijn op de 

vereenzaming door gebrek aan 

contacten en familiale banden. 

Ook verpleegkundigen van palli-

atieve afdelingen zien het als 

een meerwaarde omdat ze op-

merken dat wie ziek is rustiger 

kan inslapen en sterven met een 

vertrouwenspersoon aan hun 

zijde. Overleg met anderen, op-

volggesprekken en ondersteu-

ning van de verschillende vrijwil-

ligers gebeurde op zeer regel-

matige basis en zorgde voor 

continuïteit in de bezoeken.

Kamiano Plus 
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Afscheidsmomenten van overledenen 
 
Ook in 2015 werd Kamiano gecon-

fronteerd met het overlijden van 

een 20-tal armen, waaronder veel 

jonge mensen. De afscheidsmo-

menten vonden plaats in kerken, 

ontmoetingsruimtes van een begra-

fenisondernemer, het crematorium, 

de strooiweide, … Ook tijdens deze 

momenten merkte Kamiano een 

mooie, belangrijke samenwerking 

met tal van andere hulporganisa-

ties. Kamiano wil de armen blijven 

herinneren en zo hun waardigheid 

onderstrepen als mens, ook na hun 

leven. Hun geschiedenis wordt op-

getekend in herdenkingsboeken die 

door familie en vrienden kunnen in-

gekeken worden. Daarnaast organi-

seert Kamiano elk jaar op 1 novem-

ber een herdenkingsviering voor 

alle overledenen vrienden van Ka-

miano in de Sint-Carolus Borro-

meuskerk.  

De families en vrienden van de 

overledenen, de gasten van Kami-

ano, de vrijwilligers en andere be-

geleiding worden daarvoor uitgeno-

digd. Deze viering betekent troost 

voor de families die vaak geen af-

scheid konden nemen en helpt ook 

de vrijwilligers om te blijven denken 

aan deze vaak vergeten mensen.

 

 
 

 
 
 
 
Ondersteuning van gevangenen  
 

Ook wie een tijd in de gevange-

nis verblijft, kan uitkijken naar 

een bezoek of een brief van een 

vrijwilliger. Zo blijft de band met 

de buitenwereld behouden, wat 

een terugkeer in de maatschap-

pij enigszins vergemakkelijkt. 

Het is tevens belangrijk dat er 

vanuit de gevangenis kan ge-

werkt worden aan een vervolg-

traject. Een stappenplan kan 

worden uitgewerkt om de per-

soon in kwestie te behoeden op-

nieuw in een zwart gat te beland 

van waaruit dezelfde problemen 

de kop opsteken. Een verbete-

ring van de situatie na detentie 

moet steeds worden nage-

streefd. Ook hier blijft de men-

selijkheid centraal staan. Een 

mens is namelijk zoveel meer 

dan zijn zonde.

 



 

Kerstfeest met de vrienden van Kamiano 

 
Naar jaarlijkse traditie nodigde Ka-

miano haar vrienden uit voor een 

kerfeest. Dit jaar ging, naar aloude 

traditie, een feest door in de Sint-

Carolus Borromeuskerk en tegelij-

kertijd voor het eerst in de Sint-Lau-

rentiuskerk. 500 daklozen en eenza-

men genoten van een vredevol 

kerstmaal. Een 300-tal vrijwilligers 

zorgden op beide plaatsen voor een 

vlotte bediening, voor gezelschap 

aan tafel en ook voor het inpakken 

en uitdelen van de geschenken. De 

kerstsfeer werd compleet met live-

muziek door Helmut Lotti en Sonja 

Henderson. Ook dit jaar gaven de 

vrijwilligers die zich aandienden het 

beste van zichzelf. Met hun inzet op 

deze bijzondere avond maakten ze 

vele armen blij. Onder de aanwezi-

gen waren vertegenwoordigers van 

de Stad, de bisschop van Antwerpen 

Mgr. Johan Bonny en bisschop eme-

ritus Mgr. Van Den Berghe. Ze zaten 

mee aan de feesttafel. Hun aanwe-

zigheid werd door de mensen in 

nood erg gewaardeerd.

 
Kerstfeesten in de gevangenissen  
 
In 2015 mocht Kamiano voor de 

vijfde keer een kerstfeest orga-

niseren in de gevangenis van 

Merksplas, op vier verschillende 

paviljoenen. Een 100-tal vrijwil-

ligers vertrokken vanuit Antwer-

pen met een bus gevuld met 

kerstversiering en kerstcadeaus. 

Ter plaatse werden de vrijwil-

ligers in vier groepen opgesplitst 

waarna de 4 feesten tegelijker-

tijd doorgingen. Sommige gede-

tineerden hadden sinds jaren 

geen kerstfeest meer gevierd en 

geen geschenken gekregen. Des 

te groter was de vreugde dat de 

vrijwilligers hen dit moment van 

kerstgeluk konden schenken. Er 

werden veel gesprekken ge-

voerd aan de tafels. De vrijwil-

ligers die hierdoor inzicht kregen 

in de leefwereld van de gevan-

genen, waren erg onder de in-

druk.  

 
 
Zomervakantie en toeleiding tot de wijk 
  
De vakantie van Kamiano ging 

door in ‘Ferme d’Amel’ met een 
10-tal gasten en een 10-tal vrij-

willigers. Gedurende 5 dagen 

genoten ze van natuurwandelin-

gen, versbereide maaltijden, ge-

zelschapsspellen, een filmavond 

en het samenzijn. Verschillende 

gasten die vorige jaren meegin-

gen met de vakantie van Kami-

ano werden dit jaar uitgenodigd 

om aan te sluiten bij de vakan-

ties van de wijkwerkingen. Sinds 

2015 heeft VVS gewerkt aan de 

uitbreiding van haar werkingen 

in de verschillende wijken van 

Antwerpen. De introductie van 

de dak- en thuislozen tot deze 

werkingen is een humane en ef-

ficiënte manier om mensen, die 

vaak weinig sociale contacten 

hebben, weer (sociaal) te inte-

greren in onze stad en maat-

schappij. Tegelijk heeft het zich 

inzetten voor anderen een be-

langrijk impact: het herstelt de 

eigenwaarde en het zelfvertrou-

wen en geeft vaak opnieuw 

vreugde en zin in het leven.   

 

Solidariteitsacties 

Solidariteitsacties om geld in te 

zamelen voor Kamiano werden 

dit jaar vaak georganiseerd door 

tal van vrijwilligers. Zo kwam er 

een benefiet die een steun is ge-

weest bij de aankoop van ver-

schillende noodzakelijke materi-

ele benodigdheden om de ver-

zorging van de mensen te opti-

maliseren. Ook het initiatief The 

Empty Shop dat uitging van De 

Kringwinkel kende een enorm 

succes met een mooi steunbe-

drag voor de dagelijkse werking 

van Kamiano. Daarnaast waren 

er tal van vrijwilligers die zelf 

lekkernijen hebben gebakken 

voor verjaardagen, nog anderen 

hebben zich meer dan ooit actief 

ingezet in het zoeken naar spon-

soring, nieuwe basiskleding of 

naar nuttige benodigdheden. 

Een aanbod van gratis uitnodi-

gingen voor culturele evene-

menten werd tevens sterk geap-

precieerd door de gasten. Ook 

voor het kerstmaal en de kerst-

geschenken kon Kamiano reke-

nen op de sympathie van heel 

wat bedrijven, particulieren en 

serviceclubs. 
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Kamiano werkt intensief samen met een lange en zeer gevarieerde lijst van instanties en organisaties:  

 

- CAW Antwerpen 

- Stad Antwerpen 

- Ontwenningscentra 

- Free Clinic 

- Therapeutische Gemeenschappen  

- Straatpastoraal ’t Vlot 
- OCMW 

- VZW Vrienden van Bethlehem  

- Het Wagenwiel  

- Gevangenissen  

- Het Beschermingscomité van de Antwerpse ge-

vangenis 

- De Loodsen 

- Vzw Dakant  

- De Toevlucht  

- De Sociale Kruidenier  

- De kappersschool St. Maria Theodoor 

- Wijkgezondheidscentra 

- Dokters van de Wereld 

- ZNA 

- Psychiatrische ziekenhuizen  

- Buurthuizen Antwerpen 

- Het Leger des Heils Utrecht 

- Juridische dienstverlening  

- D.O.P. Op Maat vzw 

 

 

- Fedasil 

- Barka 

- Zorgbedrijf Antwerpen 

- Levensadem 

- Tandlabo Luypaert 

- Antwerps integratiecentrum de8 

- S.E.N. Steunpunt Expertise netwerken 

- AG Insurance 

- De Hoeve 

- Bisdom Mechelen 

- Kerkfabriek 

- OGGPA vzw 

- Steunpunt Jongerenwelzijn 

- Jeugdparket  

- Topix 

- Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning 

- Parket van de Procureur Des Konings 

- Politie Antwerpen 

- Districtshuis Antwerpen 

- Magazijn Broechem  

- Domus-project 

- Scholen in het Hoger Onderwijs 

- Centrum voor Volwassenonderwijs 

- Protestant Sociaal Centrum 

- VDAB 

  

Samenwerking met andere organisaties 
 



 

 

 

Projectsteunende instantie: OCMW Antwerpen 
Titel van het project: Kamiano-Onthaal, sociaal restaurant Kamiano en Kamiano outreach 
Toegekend bedrag: 272.519 € 
Samenvatting van het project: Algemene werking van Kamiano-Onthaal, het sociaal restaurant Kamiano en 
Kamiano Outreach en aanwerving van nieuw personeel voor Kamiano-Onthaal. De drie aparte convenanten van 
2014 zijn samengevat in één nieuwe convenant.  
 
Projectsteunende instantie: Samen Leven Stad Antwerpen 
Titel van het project: Kamiano Onthaal, sociaal restaurant Kamano en Kamiano Outreach. 
Toegekend bedrag: 75.000 € voor de periode oktober 2015 – september 2016 
Samenvatting van het project: Dankzij deze hulp kon Kamiano-onthaal extra personeel aannemen om de 
hoge werkdruk te verlichten. 
 
Titel van het project: Renovatiewerken Keuken Kamiano 

Kosten van het project: 170.000 € 
Gerealiseerd met de steun van: Stad Anwerpen, Total Petrochemicals SA, BNP Paribas Fortis Foundation, AG 
Insurance Solidarity, BASF Antwerpen NV en Gasthuiszusters Antwerpen Fonds. 
Samenvatting van het project: Volledige renovatie van de keuken van Kamiano waardoor deze voldoet aan 
de wettelijke normen zodat leerlingen van een koksschool uit het bijzonder onderwijs daar maaltijden voor de 
dak- en thuislozen kunnen bereiden in het kader van hun opleiding.  
Deze kost komt als investeringsuitgave niet voor in de resultatenrekening maar werd opgenomen in de balans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projectwerking en subsidiëring 
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Interculturaliteit 



 

   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interlevensbeschouwelijk dialoog en vredeseducatie 
 
Het vreedzaam samenleven van 

mensen met een verschillende 

levensbeschouwelijke achter-

grond is een cruciaal werkterrein 

voor Sant’Egidio. Het is de ma-
nier om de mensheid te leren 

omgaan met de globalisering. 

Vanuit haar aandacht en con-

crete hulp voor migranten en 

nieuwkomers, brengt 

Sant’Egidio een dialoog op gang 
en bouwt ze aan een cultuur van 

ontmoeting en samenleven.  

Vlaanderen, en dan vooral de 

steden, is levensbeschouwelijk 

zeer divers geworden: naast de 

traditionele aanwezigheid van 

de katholieke en protestantse 

kerken, de joodse gemeenschap 

en het vrijzinnig humanisme, 

wordt onze tijd gekenmerkt door 

de komst van migranten, vaak 

met islamitische, neoprotes-

tantse of orthodox-christelijke 

achtergrond. Dit samenleven in 

verscheidenheid vraagt om een 

nieuwe culturele synthese, waar 

Sant’Egidio veel in investeert. 
De interreligieuze en interle-

vensbeschouwelijke activiteiten 

zijn in concentrische cirkels op-

gezet: dat gaat van bilaterale 

initiatieven, zoals ten opzichte 

van de andere christelijke ker-

ken (oecumene); de dialoog met 

de andere monotheïstische 

godsdiensten (islam en joden-

dom) staat in een ‘trialoog’-aan-

pak; voorts is er een interreli-

gieuze dialoog waarbij ook de 

oosterse godsdiensten worden 

betrokken. Ten slotte, is er de 

interlevensbeschouwelijke dia-

loog, waarbij ook niet- of an-

dersgelovige humanisten, wor-

den betrokken. Sant’Egidio ge-

looft dat de globalisering ons 

noopt tot een ‘nieuw huma-
nisme’, waarbij gelovige en niet-
gelovige humanisten de handen 

in elkaar slaan. Met het oog 

daarop werd na de aanslagen op 

de redactie van Charlie Hebdo in 

Parijs en de feiten van Verviers, 

in januari 2015, een werkgroep 

opgericht, waarbij alle in België 

officieel erkende erediensten en 

levensbeschouwingen vertegen-

woordigd zijn op het hoogste ni-

veau. Die werkgroep lag aan de 

basis van de mars ‘Together in 
Peace. Vrijheid en Respect’, die 
op zondag, 15 maart 2015 door 

Het jaar 2015 begon en eindigde met terreuraanslagen in Parijs, met linken naar ons land. On-
geveer het hele jaar door leefde onze samenleving onder terreurdreiging. Meer dan ooit zet 
Sant’Egidio in op het vreedzaam samenleven tussen mensen van verschillende overtuigingen en 
achtergronden. Hoogtepunt van deze werking was de mars ‘Together in Peace. Vrijheid en Res-
pect’ die duizenden mensen verzamelde in Brussel op 15 maart 2015. 
vzw. 

Samenleven in diversiteit 
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de straten van Brussel trok. De 

eerste rij werd gevormd door lei-

ders van de kerken, godsdien-

sten en het vrijzinnig huma-

nisme. Er werd halt gehouden 

bij gebedsplaatsen als een mos-

kee, een kathedraal, een syna-

goge, een kerk, een tempel en 

een huis van de vrijzinnigheid. 

Telkens luisterden de deelne-

mers naar een woordvoerder 

van de betrokken religie of le-

vensbeschouwing. Meer dan 

4.000 mensen namen aan de 

mars deel. De mars kreeg ruime 

belangstelling in de nationale en 

internationale pers. Zo openden 

op de avond van 15 maart alle 

zenders in België, Franstalig en 

Nederlandstalig, met een repor-

tage over de mars. Het was in-

derdaad een primeur in België. 

Ook buitenlandse media hadden 

aandacht voor het initiatief. 

Voor een volledig persoverzicht 

en beeldmateriaal, zie: 

www.togetherinpeace.be  

Cruciaal was ook de betrokken-

heid van de jongeren. De mani-

festatie werd voorbereid door 

een filmpje ‘Hugs for Peace’. 
Daarin zijn jongeren te zien die 

voor verschillende levensbe-

schouwingen staan en die aan 

de mensen op straat vragen om-

helsd te worden ‘hug me’. Het 
hilarische en ontroerende film-

pje ging viraal op sociale media 

en kreeg honderdduizenden 

view over heel de wereld.  

Het is nog te bekijken op 

youtube: 

https://www.youtube.com

/watch?v=G9Xg5E90mp8 

 

Vredeswandeling op Nieuwjaarsdag – 1 januari 2015 

 
Op 1 januari 2015 – voor de katho-

lieke kerk: werelddag van de vrede 

- werd de traditionele vredeswande-

ling gehouden door de straten van 

Antwerpen. Er gaat in deze mars zo-

wel aandacht naar de conflicten we-

reldwijd als naar de samenlevings-

problematiek in de eigen stad. Dit 

jaar ging bijzondere aandacht naar 

de oorlog in Syrië.  

De deelnemers droegen bordjes 

mee met de namen van alle landen 

ter wereld waar conflicten woeden. 

Naast sympathisanten van 

Sant’Egidio liepen er ook moslims 

en joden mee. In totaal stapten zo’n 
driehonderd mensen mee op. 

Aan het einde werden vijf witte dui-

ven losgelaten die tegen de hel-

blauwe winterhemel en de witte ka-

thedraalgevel hun warme hok weer 

tegemoet vlogen: een beeld van 

vrede om het nieuwe jaar mee te 

beginnen. 

 
Interfaith Harmony Breakfast –  februari 2015 (Brussel – Antwerpen)
  

In het kader van de ‘Interfaith 
Harmony Week’ – die de 

Verenigde Naties iedere eerste 

week van februari houden, or-

ganiseert Sant’Egidio traditio-

neel een ontbijt met vertegen-

woordigers van de verschillende 

religies. In Brussel schoof Fede-

raal minister voor Justitie 

Koen Geens aan op de 

bijeenkomst op 5 febru-

ari. In Antwerpen vond 

het ontbijt op 3 februari 

in de Kammenstraat 

plaats met schepen Philip 

Heylen. Op beide bijeen-

komsten werd het na-

kende initiatief van de 

mars ‘Together in Peace’ 
door de straten van Brus-

sel positief onthaald. Het 

werd duidelijk dat de reli-

gieuze gemeenschappen 

hoge verwachtingen 

koesteren voor het initia-

tief en bereid zijn ten 

volle mee te werken. 

 
 
 

http://www.togetherinpeace.be/


 

Iftarmaaltijd met conferentie over solidariteit – eind juni 2015 
 

De jaarlijkse Iftarmaaltijd, aan-

geboden bij zonsondergang aan 

vertegenwoordigers van de 

moslimgemeenschappen bij 

Sant’Egidio tijdens de Ramadan-

vasten, is altijd een mooie gele-

genheid om de verstandhouding 

tussen moslims en christenen te 

versterken.  

Dit jaar werden de feestelijke 

maaltijden voorgegaan door een 

christelijk-islamitische dialoog 

over solidariteit met de zwak-

ken. In Antwerpen ging de bij-

eenkomst door op 27 juni en in 

Brussel op 2 juli. 

 
Fakkeltocht ter herinnering aan de Shoah en joods-christelijke conferentie op 20 septem-

ber 

 

Op zondagavond 20 september 

2015 herdachten Sant’Egidio en 
de joodse gemeenschap van 

Antwerpen de deportatie van jo-

den en Roma/Sinti tijdens de 

Tweede Wereldoorlog.  

De wandeling werd voorafge-

gaan door een conferentie van 

de Nederlandse dominee Sjirk 

Van der Zee over de figuur van 

Elie Wiesel.  

Tijdens de optocht droegen een 

150-tal deelnemers van verschil-

lende culturen, geloofsovertui-

gingen en leeftijden kaarsen en 

borden mee met daarop de na-

men van de concentratiekam-

pen, als een blijvende herinne-

ring aan de nazigruwel.  

De wandeling eindigde bij het 

Monument van de Gedeporteer-

den aan de Belgiëlei. Daar 

volgde een plechtigheid met 

toespraken van Antwerps bis-

schop Johan Bonny, minister 

van Justitie Koen Geens, en 

Imad Al-Aboud, die in 2011 uit 

Syrië vluchtte en in Antwerpen 

een nieuw leven tracht uit te 

bouwen.  

Na het zingen van de leerlingen 

van de joodse Taschkemoni 

school legden tot slot kinderen 

en ouderen van verschillende 

origines en geloofsovertuigin-

gen samen bloemen aan de voet 

van het monument. Het is een 

symbool van de brug tussen ge-

neraties en het is een krachtig 

signaal voor de opbouw van een 

vredevolle samenleving. 
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Voldoende kennis van de Neder-

landse taal hebben, is een 

enorme hefboom om te integre-

ren in de Antwerpse samenle-

ving. Hoewel het aanbod Neder-

lands voor Anderstaligen (NT2) 

de jongste jaren grondig is ver-

beterd en geprofessionaliseerd, 

maakt het aanhoudende succes 

van onze taalschool duidelijk dat 

er behoefte is aan 1) plaatsen 

waar gratis les wordt aangebo-

den; 2) lesmomenten die niet op 

werkdagen vallen – zoals zater-

dag; 3) mondelinge oefeningen 

en conversatie. 

 

Daarom zijn is VVS meer dan 

tien jaar geleden begonnen met 

het aanbod van conversatieles-

sen Nederlands in de taalschool 

Yaguine en Fodé. Yaguine Koïta 

en Fodé Tounkara werden op 

augustus 1999 dood aangetrof-

fen op de luchthaven van Zaven-

tem in het landingsgestel van 

een Sabena Airbus. Ze kwamen 

uit het West-Afrikaanse Guinée-

Conakry. Ze droegen een brief 

bij zich voor de Europeanen, 

waarin ze aandacht vroegen 

voor de schrijnende situatie in 

hun land en hun wanhoopspo-

ging om het Europese continent 

te bereiken verklaarden. ,”U ziet 

dat wij ons leven riskeren. Dat 

komt omdat wij te veel lijden in 

Afrika en wij u nodig hebben om 

te vechten tegen de armoede en 

de oorlog. Ondertussen willen 

wij studeren, en wij vragen u 

ons te helpen opdat wij in Afrika 

kunnen zijn zoals jullie’’, schre-
ven ze. De taalschool ‘Yaguine 
en Fodé’ wil deze jonge Afrika-
nen niet vergeten, samen met 

de zovelen die op zoek zijn naar 

een betere toekomst voor zich-

zelf en hun kinderen. 

  

De taalschool werkt samen met 

het ‘Huis van het Nederlands’. 
Tot en met het jaar 2012 wer-

den er alleen cursisten inge-

schreven die elders reeds een 

erkende opleiding volgden of 

hadden gevolgd en bijgevolg al 

Taalschool Yaguine en Fodé 
 

Taalschool Yaguine en Fodé is een bekende plek in Antwerpen voor de nieuwkomers die hun taal-
vaardigheid Nederlands willen verbeteren. Gratis aanbod van verschillende niveaus NT2 – van 
beginners tot gevorderden en conversatie – zorgde in 2015 voor een toename van het aantal stu-
denten. De taalschool staat open voor iedereen.  

 

 



 

een zekere basiskennis Neder-

lands hadden. Als dat niet het 

geval was, werd hen gevraagd 

zich eerst via het Huis van het 

Nederlands in te schrijven voor 

een erkende cursus, en zich op 

een later tijdstip, met enige ba-

siskennis, weer bij de taalschool 

aan te melden. Met de jaren 

werd de vraag naar basislessen 

Nederlands steeds prangender. 

Sinds 2013 zijn daarom ook stu-

denten welkom die nog geen en-

kele kennis van het Nederlands 

bezitten.  Er zijn vijf verschil-

lende groepen van verschillend 

niveau, waarvan de groepen 

met het laagste niveau op de 

grootste interesse kunnen reke-

nen. De landen van herkomst 

van de leerlingen weerspiegelen 

duidelijk de politieke actualiteit 

en de brandhaarden in de we-

reld: aan het begin van 2015 

waren de grootste groepen leer-

lingen afkomstig uit Armenië, 

Oekraïne en Afghanistan, in het 

najaar vooral uit Syrië, Armenië 

en Eritrea. 

 

Praktische spreekvaardigheid 

bijbrengen was altijd de voor-

naamste doelstelling van de 

Taalschool. Zowel bestaande 

cursussen, zélf geschreven tek-

sten, “Wablieft”, de krant in een-
voudig Nederlands, video’s als 
de warme vriendschappelijke 

manier van lesgeven, helpen dit 

doel bereiken. 

 

Een cursus bestaat uit vijftien 

lessen van telkens 2 uur (30 uur 

per semester). Er zijn twee in-

stapmomenten: in september en 

in januari. Er wordt over ge-

waakt dat de groepen niet te 

groot worden zodat ieders leer-

kansen geoptimaliseerd kunnen 

worden. Het niveau van de cur-

sist wordt bepaald op basis van 

een intakegesprek met een van 

de leerkrachten. Studenten krij-

gen een (niet officieel) getuig-

schrift van deelname als ze min-

stens 20u van de 30u (per se-

mester) hebben gevolgd.  

 

Op zaterdag 13 juni 2015 reikte 

de school tijdens een feestelijke 

ceremonie een 85-tal getuig-

schriften uit aan leerlingen die 

gedurende het eerste en/of het 

tweede semester tenminste 10 

van de 15 lessen gevolgd had-

den. Het was een zeer feeste-

lijke gelegenheid waar de leer-

lingen vrienden en familieleden 

voor hadden uitgenodigd die vol 

trots toekeken.  

 

De meeste leerlingen komen via 

mond-op-mond reclame, enke-

len via het opvangcentrum voor 

asielzoekers van het Rode Kruis 

op Linkeroever. Sommige men-

sen worden door hun werkgever 

gestuurd om hen meer gelegen-

heid te geven onder begeleiding 

de Nederlandse taal te oefenen. 

Meer en meer mensen worden 

doorverwezen door het Huis van 

het Nederlands, het OCMW en 

andere NT2 aanbieders. In te-

genstelling tot de van overheids-

wege gesubsidieerde NT2-aan-

bieders is in de taalschool 

Yaguine en Fodé het bezitten 

van officiële verblijfspapieren 

namelijk niet verplicht.
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Voorstelling 
 
‘Volkeren van Vrede’ is een be-
weging van nieuwkomers in Ant-
werpen, van verschillende taal-
kundige en culturele achter-
grond die echter eenzelfde 
droom hebben: niet alleen hulp-
vrager zijn, maar met de eigen 
capaciteiten ook zelf stappen 
zetten naar hun integratie en so-
cialisatie. Tonen dat zij mannen 
en vrouwen zijn die als nieuwko-
mers een meerwaarde voor 
onze samenleving kunnen bete-
kenen. Ze tonen met hun inzet 
dat migratie niet alleen als een 
probleem, maar eerder als een 
kans en potentieel gezien moet 
worden. De leden van ‘Volkeren 
van Vrede’ zijn ervan overtuigd 
dat de onderlinge verschillen 
een rijkdom voor ieder zijn. Zij 
vinden dat respect voor de an-
der, geweldloosheid, gerechtig-
heid, solidariteit en wederzijdse 

waardering geen illusie zijn 
maar net een geheim om onze 
aarde te redden. 
 
Meer en meer nieuwkomers die 
een aantal jaar geleden naar de 
vergaderingen van de beweging 
begonnen te komen of les volg-
den in de taalschool Yaguine en 
Fodé, maken nu deel uit van het 
trouwe legioen vrijwilligers die 
vooral de werking met de bejaar-
den versterken. Zowel het huis 
voor ouderen Simeon en Hanna 
als de wekelijkse bijeenkomsten 
in de verschillende wijken van 
Antwerpen kan men zich niet 
meer voorstellen zonder hun bui-
tengewoon gewaardeerde hulp.  
 
Naar aanleiding van de Interna-
tionale Dag van de Vluchteling 
die de Verenigde Naties hebben 
uitgeroepen op 20 juni, werd er 

een gebed voor alle vluchtelin-
gen en nieuwkomers georgani-
seerd. Dit vond plaats op vrijdag 
19 juni in de Sint-Carolus Borro-
meuskerk. Terwijl er kaarsen 
werden aangestoken, deden 
nieuwkomers van verschillende 
achtergronden en verschillende 
leeftijden voorbeden in hun ei-
gen taal, voor al diegenen die 
hun vaderland achterlaten op 
zoek naar een betere en veilige 
toekomst voor zichzelf en hun 
kinderen, maar ook voor de ve-
len die deze vlucht niet overle-
ven. De grote belangstelling van 
de nieuwkomers hiervoor, óók 
van degenen die geen of een an-
dere godsdienstige overtuiging 
hebben, toont hoezeer zij hier-
door geraakt zijn. 

Op 27 juni werd de jaarlijkse 
Iftar aan de moslimvrienden 

Volkeren van Vrede 
 

VVS vzw zou niet meer hetzelfde zijn zonder de beweging Volkeren van Vrede. Talrijke nieuwko-
mers uit alle delen van de wereld komen geregeld samen, doen hun uiterste best om zich de Ne-
derlandse taal eigen te maken en de cultuur te leren kennen en willen zich integreren in onze 
maatschappij. Meer nog, ze willen hun dankbaarheid tonen aan de samenleving die hen ontving 
door eenzame bejaarden te bezoeken.  

 



 

aangeboden. Een aantal trouwe 
leden van Volkeren van Vrede 
was zoals gebruikelijk aanwezig 
met hun familie, maar er waren 
ook enkele leerlingen van de 
taalschool die voor het eerst 
mee aanschoven. Zij waren af-
komstig uit Irak en Syrië en heb-
ben een moeilijke en gevaarlijke 
vlucht achter de rug. Het is dan 
ook een mooie manier om hen 
welkom te heten in onze maat-
schappij door samen met hen 
deze maaltijd te gebruiken en 
hen zo gastvrij te onthalen. Juli 
en augustus waren maanden 
van vakantie met de bejaarden 

en de jaarlijkse uitstap voor alle 
leden van Volkeren van Vrede 
en hun familieleden en vrienden. 
Dit jaar gingen ze op 21 juli naar 
Bergen (Mons). De keuze om de 
uitstap op de nationale feestdag 
te doen, bleek een goede. Om-
dat heel veel mensen vrij zijn op 
die dag, was er veel interesse 
om deel te nemen. Ze ver-
trokken met twee bussen met in 
totaal een honderdtal mensen, 
jong en oud. Bergen was in 2015 
Culturele Hoofstad van Europa. 
Er waren dus heel wat mogelijk-
heden tot vermaak, maar ook 

om België en haar culturele ach-
tergrond beter te leren kennen.  

Op 20 september was er de ge-
legenheid voor leden van Vol-
keren van Vrede om deel te ne-
men aan de jaarlijkse herden-
kingswandeling. De ruime aan-
wezigheid van nieuwkomers is 
daar intussen een vaste waarde, 
maar opvallend was dit jaar toch 
wel de aanwezigheid van een 
aantal jonge, gelovige moslims, 
die nadrukkelijk door hun aan-
wezigheid het doel van de wan-
deling wilden steunen: wie ver-
geet is gedoemd te herhalen. 

 
Kerstfeest asielcentra van het Rode Kruis  
 
Ook in 2015 organiseerde VVS weer 
kerstfeesten in asielcentra van het 
Rode Kruis, zowel op Linkeroever 
als in Lint, maar dit jaar ook voor 
het eerst in Sint-Niklaas. Door de 
vluchtelingencrisis was niet alleen 

het aantal asielzoekers in de ver-
schillende centra toegenomen, ook 
het verlangen onder de Belgische 
bevolking om haar solidariteit met 
hen te tonen. Het was daarom weer 
een feestelijke avond, met een hart-
verwarmende sfeer voor zowel de 

vele bewoners als de vrijwilligers. 
Een 60-tal van hen heeft aanslui-
tend deelgenomen aan de wande-
ling van 1 januari 2016 waarop we 
het jaar in vrede willen beginnen en 
de landen in oorlog willen gedenken 
en dit jaar in het bijzonder Syrië.
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Solidariteit met oude Antwerpenaren 

 
De vriendschap en solidariteit tussen 
nieuwkomers en ouderen stond ook 
dit jaar centraal. Het is een belang-
rijke vorm van gratis inzet van 
nieuwkomers ten opzichte van de sa-
menleving die hen ontvangt. Helaas 
maakt de wetgeving het vrijwilligers-
werk in sommige van deze gevallen 
moeilijk. Mensen zonder papieren 
mogen in ons land geen vrijwilligers-
werk doen en degenen die van een 
OCMW-uitkering genieten, moeten 
toelating vragen om dat te mogen 

doen en het antwoord is in de 
meeste gevallen negatief. Hopelijk 
wordt daar snel een mouw aan ge-
past. 
 
Een toenemend aantal leden van 
VVV neemt vast deel aan de bijeen-
komsten van bejaarden in de wijk, 
vooral in Merksem, maar ook op het 
Kiel. Ze ontmoeten daar bejaarden 
uit de wijk en sluiten vriendschap 
met hen. Zo groeit ook een netwerk 
van sympathie en solidariteit in de 

wijk, niet alleen doorheen het jaar 
maar ook bij het voorbereiden en or-
ganiseren van de verschillende kerst-
feesten in de wijk. Een aantal vrien-
den van Volkeren van Vrede hebben 
bovendien vaste momenten waarop 
zij meehelpen in het huis voor oude-
ren, Simeon en Hanna. Zij zijn daar 
zeer gewaardeerde bezoekers en 
vrijwilligers! Het is eigenlijk niet mo-
gelijk om zich de werking zonder hun 
aanwezigheid voor te stellen.  
 

 
 
Oude en nieuwe Antwerpenaren ontmoeten elkaar 

  
Op 18 oktober heeft de beweging 
“Volkeren van Vrede” een concert 
georganiseerd voor hun bejaarde 
vrienden dat doorging in zaal Elzen-
veld in centrum van Antwerpen. 
150 bejaarden waren aanwezig op 
deze ontmoeting tussen mensen 
van verschillende landen en cultu-
ren.  

Tijdens de namiddag werd er tijd 
gemaakt ook voor koffie en cake, 
gevolgd door een prachtig klassiek 
concert. Nicola Mills, die als so-
praan verbonden is aan de Vlaamse 
Opera, werd op de vleugel  
 
 
 

begeleid door Adi Mehic. Zij bracht 
aria’s uit verschillende opera’s, 
maar ook heel wat nummers van 
Gerschwin. Ze had gezegd dat de 
mensen mochten meezingen, maar 
vooral dat ze ook mochten dansen. 
Dat was niet voor dovemansoren! 
Er werd graag en gretig gedanst!  
 

  



 

 

 

Forum Asiel en Migraties (FAM): Sant’Egidio-VVS is lid van de Algemene Vergadering. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Sant’Egidio-VVS is lid van de Algemene Vergadering. 

 

Huis van het Nederlands: samenwerkingsverbanden met de taalschool Yaguine en Fodé; er worden cursisten 

doorverwezen naar de taalschool. 

 

Werkgroep oefenkansen NT2 vrijwilligers: overlegorgaan van vrijwilligersorganisaties die NT2 geven. 

 

Cordoba: samenwerking in verband met interreligieuze dialoog; Sant’Egidio-VVS staat vermeld in de folder van de 

organisatie. 

 

B’nai B’rith en Forum van Joodse Organisaties: jaarlijkse herdenkingswandeling voor de slachtoffers van de 

Shoah.  

 

Asielcentrum Rode Kruis, Linkeroever: in verband met de taalschool Yaguine en Fodé; veel nieuwe cursisten 

werden door het centrum doorverwezen. 

 

Amos: oecumenisch netwerk christenen en migratie. 

 

De acht (de8): samenwerking rond opvang mensen zonder papieren 

 

De Vrienden van Bethlehem vzw: samenwerking rond huisvesting. 

 

Stichting Cusanus: interreligieuze dialoog 

 

 

 

 

 

 

Projectsteunende instantie: Stad Antwerpen Samen Leven  
Titel van het project: Interlevensbeschouwelijke dialoog 
Toegekend bedrag: 30.000 € (voor de periode van september 2015-augustus 2016) 
Samenvatting van het project: Het bevorderen van de interlevensbeschouwelijke dialoog in Antwerpen door 
onder andere het organiseren van levensbeschouwelijke initiatieven, educatief aanbod aan het onderwijs. 
  

Samenwerking en overleg 
 

Projectwerking en subsidiëring 
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Strijd tegen de doodstraf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Inleiding 

 
Vanaf de tweede helft van de ja-
ren 1990 is de Gemeenschap 
van Sant’Egidio zich actief be-
ginnen inzetten in de strijd te-
gen de doodstraf. Aanleiding 
daarvoor was de corresponden-
tie van een van de leden uit 
Rome met iemand die in de 
Verenigde Staten in de dodencel 
zat, Dominique Green. Het aan-
tal mensen dat met ter dood 
veroordeelden schreef, groeide 
en daarmee ook de concrete in-
zet voor de gevangenen, door 
bezoeken, correspondentie, juri-
dische bijstand en de vraag naar 
verbeterde condities in de ge-
vangenissen. Doorheen de jaren 
werd Sant’Egidio zo een belang-
rijke speler in de strijd voor een 

universeel moratorium en de af-
schaffing van de doodstraf we-
reldwijd. Zij stond mee aan het 
ontstaan van de World Coalition 
against the Death Penalty in 
haar zetel in Rome in het jaar 
2002, zij promoot de wereld-
wijde beweging ‘Cities for Life – 
Steden voor het leven’. 
Sant’Egidio lanceerde ook de in-
ternationale dag van Steden te-
gen de Doodstraf die ieder jaar 
op 30 november plaatsvindt. Dit 
is de verjaardag van de eerste 
afschaffing van de doodstraf 
door een staat, namelijk het 
Groothertogdom Toscane in 
1786. Vanaf het begin van de 
actie ‘Cities for Life – Steden 
voor het leven’ in 2002 hebben 

verschillende steden in België 
zich hierbij aangesloten. In 2015 
waren dat er een twintigtal. We-
reldwijd ging het om 2.030 ste-
den verspreid over vijf continen-
ten.  
 
Jaarlijks organiseert Sant’Egidio 
een internationale conferentie 
van ministers van justitie. Dit is 
een gelegenheid waar landen 
waar de doodstraf nog wordt 
uitgevoerd hierover kunnen 
spreken met landen waar de 
doodstraf reeds is afgeschaft. In 
2015 vonden dergelijke confe-
renties plaats in de Filipijnen en 
in Japan.  

 
 
 
 

Strijd tegen de doodstraf – Cities for Life 
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In België 

 
Ook vanuit België ondersteunt VVS 
vzw deze strijd tegen de doodstraf. 
Er zijn een aantal vrijwilligers die al 
jarenlang schrijven met verschil-
lende ter dood veroordeelden. Ook 
worden adressen doorgegeven aan 

mensen die graag met zo’n corres-
pondentie willen beginnen en wor-
den zij daarbij begeleid waar nodig.  
 
Ter gelegenheid van Cities for Life 
wordt jaarlijks ook een internatio-
nale gast uitgenodigd om te getui-
gen over zijn of haar ervaringen met 

de doodstraf. Dat kan iemand zijn 
die onschuldig ter dood veroordeeld 
werd en is vrijgelaten, maar ook een 
familielid van iemand die vermoord 
is. Dit jaar kon door de veiligheids-
situatie in Brussel dit evenement 
helaas niet doorgaan.  

 
 
 
 
Werelddag tegen de doodstraf 

 
 

Op zaterdag 10 oktober 2015 vond 
in de Kammenstraat de jaarlijkse 
ontmoeting tegen de doodstraf 
plaats, met meer dan 200 aanwezi-
gen. Dit is een initiatief van 
Sant’Egidio en Within-Without-Walls 
met de steun van Inside-Outside, 
het Vredescentrum van de Provincie 
Antwerpen, Oxfam wereldwinkel en 
van verschillende mensen die zich 
op dit terrein engageren.  
 
De 24-jarige Noor Björn Magnus Ja-
cobsen Ihler was als tiener op Utoya 
tijdens de aanslag van Anders Brei-
vik. Onder de titel ‘Hoe leef ik verder 

na Utoya’, getuigde hij 
over zijn ervaringen en 
hoe hij geen slachtoffer 
genoemd wil worden, 
maar overlevende. Hij 
zet zich nu in tegen ex-
tremisme en onver-
draagzaamheid. Hij 
pleit voor vergeving, 
niet voor klakkeloos 
vergeten, omdat we 
moeten leren van wat 
er gebeurt is om te 
voorkomen dat de ge-
schiedenis zich her-
haalt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De Amici 
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Inleiding 
 
Samenleven met verschillenden, 
dus ook met mensen met een ver-
standelijke en/of sociale beperking 
is al lang wereldwijd een belangrijk 
deel van de werking van 
Sant’Egidio. Door dit initiatief uit te 
bouwen, wil VVS laten zien dat deze 
mensen een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan onze maat-
schappij. Ze kunnen grondleggers 
zijn van een elementaire verande-
ring in de mentaliteit en cultuur. 
Want door hun vertrouwen en 
openheid voor anderen laten ze zien 
dat het mogelijk is in elke levenssi-
tuatie blij te zijn als er genoeg vrien-
den in de buurt zijn. Een belangrijk 
kenmerk van mensen met een ver-
standelijke beperking is hun 
vreugde en het vermogen deze aan 
de medemensen verder te geven. 
 
Mensen met een verstandelijke be-
perking kunnen een grote vreugde 

uitstralen als ze zich gewaardeerd 
voelen en solidariteit ervaren. Hun 
beperking moet daarbij geen obsta-
kel zijn, integendeel: het kan tot 
een andere, gevoeligere en diepere 
manier van waarneming van de we-
reld bijdragen. 
 
Leven met een handicap staat niet 
voor een triest of ongelukkig leven. 
Wanneer mensen met een mentale 
en/of sociale beperking ongelukkig 
zijn, komt dat meestal omdat ze zich 
uitgesloten voelen of geïsoleerd zijn 
of lijden door een afwijzende hou-
ding van de maatschappij. 
 
Leven aan de zijde van een mens 
met een beperking betekent een 
verrijking aan menselijkheid en kan 
een breder en dieper gevoel voor 
het leven laten groeien. Want deze 
mensen bezitten een gevoel voor 
wat essentieel is in het leven. Deze 

‘wijsheid’ uit zich niet altijd op een 
directe manier. Soms vindt het 
slechts een weg naar buiten in de 
relatie met andere mensen. Mensen 
met een beperking roepen op tot 
nadenken over waarden als gratis 
inzet en solidariteit, vriendschap en 
gastvrijheid, waarden die noodza-
kelijk zijn voor een geslaagd leven. 
 
VVS wil laten zien dat mensen met 
een verstandelijke en/of sociale be-
perking een belangrijke plaats in 
onze maatschappij verdienen en er 
een belangrijke rol kunnen spelen. 
Ze moeten enkel de kans ertoe krij-
gen. Hoewel de zorg en opvang 
voor mensen met een handicap 
goed opgebouwd is in onze wel-
vaartstaat, leven velen meer dan 
men denkt verstopt en gaan ze vaak 
gebukt onder een gebrek aan waar-
dering en inschakeling in het sociale 
weefsel. 

 

 

De Amici zijn mensen met een verstandelijke en/of sociale beperking die samenkomen om 
vriendschap te beleven, ouderen te ontmoeten en om hun talenten te ontwikkelen in het schilder- 
en muziekatelier. 

De Amici 
 



 

Voorstelling van de Amici

Binnen de werkingen voor kinderen 

en jongeren en binnen Kamiano 

kwam VVS steeds meer mensen te-

gen met een verstandelijke en/of 

sociale beperking. Vaak klaagden ze 

dat ze niet veel te doen hadden. 

Vanuit de overtuiging dat deze men-

sen een grote bijdrage kunnen 

leveren aan onze maatschappij is in 

januari 2010 een nieuwe groep bin-

nen VVS ontstaan: De “Amici”, het 
Italiaans voor vrienden.

 

Werking 2015 
 

Werken aan cultuur en samenleven 
 
De Amici is ondertussen een groep 

van een 30-tal mensen van verschil-

lende leeftijden (van 15 tot 65 jaar) 

met een verstandelijke en een soci-

ale beperking. Essentieel voor de 

hele werking is het familiaal klimaat 

en het inzetten op de persoonlijke 

vriendschap. 2015 was het jaar 

waarin verder werd gewerkt aan 

stabiliteit in die persoonlijke vriend-

schap waarin ook de werking van 

het muziek- en kunstatelier werd 

geïntensifieerd. 

Sinds september 2015 werd de 

tweewekelijks atelierwerking (mu-

ziek- en kunstate-

lier) een wekelijkse 

werking. Daarbuiten 

bezoeken de Amici 

ouderen en bouwen 

ze aan een cultuur 

van samenleven via 

vorming op hun 

maat rond verschil-

lende thema’s. In 
2015 werd verder 

gewerkt aan het 

thema van de 

vriendschap met de 

ouderen die een 

concrete invulling 

krijgt door gere-

gelde bezoeken aan 

het huis voor oude-

ren “Simeon en 
Hanna”.  

Ook in 2015 hebben de Amici zich 

solidair getoond met wie arm en 

eenzaam is. Om het project con-

creet gestalte te geven werd dit jaar 

in samenspraak met allen ervoor 

gekozen om zeep te maken voor de 

eenzame genodigden op het kerst-

feest. 

De actualiteit laat onze vrienden 

met een beperking niet onberoerd. 

Vooral de vluchtelingenproblema-

tiek heeft hen geraakt. Tijdens ver-

diepingsmomenten werd met hen 

stilgestaan bij de vluchtelingen en 

werden vragen beantwoord. De 

Amici namen tijdens de vakantie in 

Italië ook deel aan een vormings-

programma dat aansloot bij de 

vluchtelingenproblematiek. Het pro-

gramma bestond enerzijds uit een 

conferentie op maat van mensen 

met een beperking en anderzijds uit 

een schilderworkshop. Tijdens de 

conferentie werd met hen stilge-

staan bij het gegeven van de vele 

vluchtelingen die stranden in Italië 

nadat ze de Middellandse Zee pro-

beren over te steken. Aansluitend 

hebben ze in de workshop de ver-

halen van de vluchtelingen in beeld 

gebracht. 
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De wekelijkse samenkomsten en het muziek- en schilderatelier 
 
Vanaf september 2015 komen 

de Amici wekelijks i.p.v. twee-

wekelijks naar het atelier. Be-

langrijk voor de Amici is een 

structuur die gerespecteerd 

wordt. De samenkomsten star-

ten steeds met een kort geza-

menlijk moment waarna ieder-

een naar het eigen atelier ver-

trekt. Nadien volgt een nieuw 

gezamenlijk moment waarop 

aan elkaar wordt verteld wat er 

die namiddag allemaal werd ver-

wezenlijkt, de verjaardagen 

worden gevierd. De onderlinge 

vriendschap staat steeds cen-

traal. 

 

Sinds 2012 zijn de ateliers voor 

moderne kunst en het muziek-

atelier voor de Amici gestart. 
Vele van de Amici toonden inte-
resse in de kunst maar kregen 
weinig gelegenheid om zelf iets 
daarmee te doen. De Amici ko-
men er graag naartoe en ze be-
oefenen kunst onder begelei-
ding van professionele vrijwil-
ligers. Per jaar wordt er rond 
een à twee thema’s gewerkt. 
Het thema wordt in onderling 

overleg, op basis van kringge-

sprekken en met ondersteuning 

van visueel beeldmateriaal met 

de volledige groep gekozen. Als 

thema werd in 2015 gekozen 

voor “vluchtelingen”. In een 
tweede fase wordt het thema 

uitgediept, zowel door het mu-

ziekatelier als door het atelier 

beeldende kunst. Voor elke 

beeldende of muzikale activiteit 

wordt vertrokken vanuit de ei-

gen belevingswereld van de per-

soon met een handicap. Via de 

activiteiten wordt een brug ge-

slagen tussen deze persoonlijke 

belevingswereld en het gekozen 

onderwerp. Naast de onderlinge 

vriendschap en het onvoorwaar-

delijk vertrouwen in de capaci-

teiten van elke artiest staat de 

creatieve zelfontplooiing cen-

traal tijdens de atelierwerking. 

Specifiek voor het atelier van de 

beeldende kunst wordt er inge-

zet op kunstbeschouwing en ex-

perimenteren met materialen 

ten einde een gepaste techniek 

met respect voor de eigenheid 

van elke persoon te vinden. In 

het muziekatelier wordt er, met 

hetzelfde doel voor ogen, geëx-

perimenteerd met verschillende 

muziekinstrumenten en ritmes. 

In het kader van de kunstactivi-

teiten hebben de Amici tijdens 

de vakantie in Rome o.m. de 

tentoonstelling van heden-

daagse kunst Noi diamo [+] 

senso bezocht in het Chiostro 

del Bramante. 

 

 

Vriendschap met de bejaarden 

Ook in 2015 werd de vriend-

schap met de ouderen verder 

gezet.  

Elke zondagnamiddag gaat een 

delegatie van de Amici op be-

zoek in het huis voor de ouderen 

‘Simeon en Hanna’ waar ze voor 
feesten en ontspanningsmo-

menten zorgen. Al deze bezoe-

ken laten zien hoe verrijkend 

deze twee groepen voor elkaar 

kunnen zijn. Aan de ene kant de 

bejaarden die zich vaak uitgeslo-

ten en eenzaam voelen en aan 

de andere kant jonge mensen 

die ongeacht hun beperkingen 

feesten komen organiseren en 

zo veel vreugde meebrengen. 

De persoonlijke vriendschap tus-

sen de ouderen en de Amici is 

en blijft een heel belangrijk punt 

binnen de werking met perso-

nen met een handicap. De Amici 

hebben samen met de bewoners 

Simeon en Hanna en eenzame 

bejaarden van Antwerpen cen-

trum Kerstmis gevierd.



 

Vakantie 

In juli 2015 gingen de Amici sa-

men op vakantie naar Rome, 

Italië. De vakantie is voor de 

werking met personen met een 

verstandelijke handicap steeds 

een tijd waarin aan elke persoon 

afzonderlijk extra aandacht kan 

worden besteed. Tegelijk is het 

een tijd waarin iedereen elkaar 

beter leert kennen. Elk jaar op-

nieuw groeit de onderlinge ver-

bondenheid tijdens deze dagen. 

Tijdens het jaar worden de 

vruchten van deze intensieve 

periode geplukt.  

In Italië werd tijdens de eerste 

drie dagen deel genomen aan 

een internationale ontmoeting 

met de Amici uit Rome en om-

streken. Tijdens deze dagen 

stond de broederlijkheid over 

grenzen van taal en cultuur 

heen centraal. Er werd een uit-

stap georganiseerd naar Castel 

Gandolfo en het Lago Albano. 

Tijdens deze dagen werd aan-

dacht besteed aan vormingen 

op maat. Elke avond werd afge-

sloten met feest, zang en dans. 

Tijdens het tweede deel van de 

reis hebben de Amici Rome ver-

kend. Onder meer de Sint-Pie-

tersbasiliek en Vaticaanstad, de 

wijk Trastevere, San Bartolomeo 

sull’ Isola Tiberina, het Collo-
seum, het Forum Romanum, Pi-

azza Navona en Piazza Venezia 

werden bezocht. 

Zoals elk jaar werd ook dit jaar 

dagelijks een verslag gemaakt. 

Dit jaar werd gekozen om een 

verslag te maken onder de vorm 

van een film. Voor de Amici is dit 

een hulp om na de vakantie te 

vertellen over de verschillende 

activiteiten aan familie of aan de 

mensen die voor hun zorg in-

staan. 

Voor de personen waarvoor een 

buitenlandse reis te zwaar is 

werd een weekend aan zee - in 

Oostende -  georganiseerd. Op 

die manier wordt niemand verg-

eten en heeft iedereen een 

mooie vakantie op maat om op 

terug te blikken. 

 

 

Feesten - samenspel 

Feest en samenspel zijn voor mensen 

met een beperking heel belangrijk. 

Verjaardagen mogen zeker niet verge-

ten worden, maar ook het feit om sa-

men dingen te doen is voor hen een 

feest. Tijdens het jaar werden verschil-

lend activiteiten georganiseerd waarbij 

samenspel en samenhorigheid centraal 

stonden. Op het programma stonden 

o.a. een uitstap naar de zoo van Planc-

kendael en het Provinciaal Domein 

Averegten, een wijkfeest in Merksem 

en een herfstconcert.  

Verjaardagen vragen speciale aan-

dacht. Het is een moment om in kleine 

groep aan de onderlinge verbonden-

heid te werken en om ieder afzonder-

lijk speciale aandacht te geven.   
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Kerstfeest 

Er werd ook kerstmis gevierd met 

de Amici. Tijdens de voorbereiding 

daarvan werd met de Amici stilge-

staan bij wie zwak is in de maat-

schappij, bij wie hun hulp kan ge-

bruiken en bij wie minder materiële 

mogelijkheden heeft dan zij. Vanuit 

deze vorming werd er gekozen  om 

opnieuw zelf kerstgeschenken te 

maken voor de aanwezigen op het 

feest: dit jaar zeep. Het kerstfeest 

was een zeer gemengd feest 

waarop zijzelf, de ouderen van Si-

meon en Hanna en eenzame Ant-

werpse bejaarden aanwezig waren. 

Voor de Amici was het heel belang-

rijk om kerstmis te vieren met hun 

vrienden bij wie ze ook tijdens het 

jaar op bezoek gaan. De aanwezig-

heid van jong en oud op het feest 

maakte het tot een echt familie-

feest.

 

 

Uitbreiding van de werking en professionalisering van de werkers 

Om zo goed mogelijk op een 

persoonlijke manier te werken 

met de mensen met een beper-

king is een krachtig netwerk 

rondom hen noodzakelijk. Op-

vallend is dat bij verschillende 

nieuwe personen de thuissitua-

tie niet optimaal is. Ook het aan-

tal gezondheidsproblemen is 

toegenomen. In 2014 werd ge-

start met het intenser maken 

van de netwerken rond de per-

sonen met de grootste nood. 

Deze werking werd in 2015 ver-

der gezet. VVS heeft van bijna 

alle personen die naar de wer-

king komen contacten met de 

andere organisaties die hen be-

geleiden en werkt met hen sa-

men. Verschillende Amici wor-

den ook door vrijwilligers thuis 

opgevolgd. Er wordt o.m. samen 

met hen gegeten. Tijdens deze 

bezoeken aan huis staat ook de 

vriendschap centraal. Ook in 

2015 werd er geïnvesteerd in de 

interne professionalisering. Om 

de ontplooiingskansen en de ei-

gen persoonlijkheid van alle be-

geleidde Amici ten volle te sti-

muleren en te respecteren werd 

er minstens eenmaal per trimes-

ter een interne professionalise-

ring georganiseerd.

 

Samenwerking met Primavera 

Al enkele jaren werkt VVS sa-

men met Primavera – een voor-
ziening voor opvang en begelei-
ding van volwassenen met een 
verstandelijke handicap in Merk-
sem. Eén keer per week komt 
een groep van 5 à 10 personen 
onder begeleiding naar het se-

cretariaat van VVS om te hel-

pen. Daar verrichten ze eenvou-

dige taken die echter tot het 

goed functioneren van de ver-

eniging bijdragen. Sommigen 

zijn verantwoordelijk voor de 

vernietiging van oude documen-

ten, anderen voor het wegbren-

gen van flessen en nog anderen 

voor de mailings. Het werk 

wordt altijd op voorhand voor 

hen voorbereid door onze vrij-

willigers zodat ze zich in het huis 

van Sant’Egidio nuttig voelen. 

Bij de taken horen: omslagen 

vullen en zegels plakken, folders 

kopiëren en plooien, potloden 

slijpen voor de Scholen van 

Vrede, de was voor Kamiano 

plooien, enz. De samenwerking 

wordt langs de verschillende 

kanten positief geëvalueerd en 

wordt zeker de volgende jaren 

voortgezet. 
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In resultaatname giften verbouwingen

Andere opbrengsten

 

 

De rekeningen, met een totaal aan kosten en opbrengsten van 1.348.517,95 € werden geauditeerd en door de 

bedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & C° goedgekeurd.  

Verdeling van de inkomsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkomsten Bedrag (€) Percentage (%) 

Projectsteun overheid 
525.756,77 € 39 

Particuliere giften en acties 296.044,39 € 22 

Giften bedrijven en banken 164.181,63 € 12 

Stichtingen en organisaties 79.134,05 € 6 

Serviceclubs 14.340,00 € 1 

Legaten en prijzen 38.121,96 € 3 

     Bijdragen huis voor ouderen 131.153,47 € 10 

In resultaatname giften verbouwingen 69.853,69 € 5 

Andere opbrengsten 29.931,99 € 2 

Totaal 
1.348.517,95 € 100 

Financiële situatie 
 



 

 
Verdeling van de uitgaven 

 
 

 
 

 
 

Uitgaven Bedrag (€) Percentage (%) 

Daklozenwerking Kamiano 
567.563,21 € 44 

Ouderenwerking 
244.149,21€ 19 

Kinder- en jongerenwerking 
166.687,86 € 13 

Interculturaliteit 
92.847,36 € 7 

Anders-validen 
25.303,74 € 2 

Administratie 
10.830,14 € 1 

Pop-up shop 
27.571,49 € 2 

Afschrijvingen 
136.332,46 € 11 

Belasting en financiële kosten 
9.308,66 € 1 

Totaal 
1.280.594,13 € 100 

 
    Over te dragen resultaat                              67.923,82 € 
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Belasting en financiele kosten
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Balans 
 
 

Activa                                       Passiva   

Vaste activa 
                926.584,00 € 

Eigen Vermogen 
           1.686.676,99 €         

Vlottende activa 
             892.560,17 €  

Vreemd Vermogen 
            132.467,18 € 

Totaal           1.819.144,17 € 
Totaal         1.819.144,17 € 

 
 
 
Toelichting bij de financiele situatie 
 

De vzw Vereniging voor Solidariteit 

(VVS) maakt deel uit van het grote 

netwerk van de Gemeenschap van 

Sant’Egidio. In België wordt de wer-

king van Sant’Egidio gedragen door 
de private stichting Sant’Egidio, 
waarin het onroerend en financieel 

patrimonium van de Gemeenschap 

van Sant’Egidio werd onderge-

bracht. 

De projecten van de Gemeenschap 

van Sant’Egidio met en voor de ar-
men worden aan Vlaamse en Frans-

talige kant opgevolgd door verschil-

lende verenigingen zonder winst-

oogmerk. Op die manier wordt een 

onderscheid gemaakt tussen het 

beheer en de exploitatie, met toe-

passing van het voorzichtigheids-

principe van de bonus pater fami-

lias. 

De Belgische tak van Sant’Egidio 
maakt deel uit van de internationale 

en wereldwijde Gemeenschap van 

Sant’Egidio, met hoofdzetel in 
Rome, en volgt voor de projectwer-

king de strategie en de spiritualiteit 

die door Sant’Egidio wereldwijd 
wordt uitgetekend. 

De vzw VVS had in 2015 10 VTE in 

dienst, verdeeld over de verschil-

lende werkingen, maar vooral in Ka-

miano-onthaal en Simeon en 

Hanna. 

Er werden in 2015 ingrijpende reno-

vatiewerken gedaan aan de keuken 

van Kamiano. Omdat het hier gaat 

om investeringen zijn zowel de kos-

ten als de giften ter financiering 

daarvan opgenomen in de balans en 

niet in de resultatenrekening. 

Voor een goed begrip van de balans 

is het belangrijk voor ogen te hou-

den dat de financiële middelen een 

momentopname zijn per 31 decem-

ber, het moment waarop VVS vzw 

de meeste middelen heeft kunnen 

genereren, grotendeels dankzij par-

ticuliere giften in aanloop naar Kerst 

en eindejaar. Die financiële midde-

len worden echter aangewend om 

de kosten van het daaropvolgende 

werkjaar grotendeels te dekken.  

Gezien de link tussen VVS vzw en de 

nationale en internationale boven-

bouw van de Gemeenschap van 

Sant’Egidio, en de solidariteitsaf-

spraken en -engagementen die bin-

nen dit grote geheel van toepassing 

zijn, dient men in het kader van een 

financiële beoordeling van de ver-

eniging hiermede rekening te hou-

den. 
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Organigram Sant’Egidio Benelux 
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VVS vzw 

Lombardenstraat 28 

B-2000 Antwerpen 

Tel. +32/3/229.04.10 

Fax +32/3/226.07.37 

info@santegidio.be 

www.santegidio.be 

KBC: IBAN: BE95 4098 5637 5658 

BIC: KREDBEBB 

BNP Paribas-Fortis: IBAN: BE14 2200 0370 0483 

                      BIC:GEBABEBB 

 

mailto:info@santegidio.be
http://www.santegidio.be/

