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Beste sympathisanten,     

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

inzage geven in de activiteiten van het werkjaar 2016 van de vzw Vereniging voor 

Solidariteit. Kenmerkend voor de werking van VVS is de onbezoldigde inzet van vrijwil-

ligers, verbonden aan de Gemeenschap van Sant’Egidio, in verschillende kansarme wij-

ken van Antwerpen met naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren en onder-

steuning van ouderen, gratis warme maaltijden voor daklozen in Kamiano, conversa-

tieklassen voor nieuwkomers en het huis voor ouderen Simeon en Hanna, dat afgelo-

pen jaar haar 10de verjaardag vierde.  

Afgelopen jaar heeft VVS verder werk gemaakt van het consolideren van de werking 

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

zocht naar samenwerkingsverbanden met lokale partners, om in moeilijke stadswijken 

alle bewoners aan te moedigen om actief  te participeren in het zorg dragen voor de 

ander. Waar in 2015 in Merksem en Stuivenberg ruimere werkingen uitgebouwd wer-

den, kwamen in 2016 Kiel-Hoboken en Linkeroever aan de beurt, met als hoogtepunt 

grote kerstfeesten in de kerken van Onze-Lieve Vrouw Geboorte op de Kioskplaats in 

Hoboken en een heringebruikname van Sint-Lucas temidden de blokken van de moei-

lijke Europawijk op Linkeroever. 

In het centrum in de Kammenstraat werd de vernieuwing van de keuken afgewerkt 

conform de hygiënevoorschriften waardoor dagelijks jongeren van Antwerpse koks-

scholen voor de maaltijden zorgen voor de thuislozen van Kamiano. 

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

van meters en peters, serviceclubs 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 hen zou VVS niet diezelfde uitstraling en maat-

schappelijke impact hebben.  

Hilde Kieboom 
Voorzitter 
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Deze beweging is ontstaan bij de  

Gemeenschap van Sant’Egidio in 
Rome en is nadien wereldwijd ver-

spreid, ook in België. Kinderen van 

5 tot 12 jaar, zowel welgesteld als 

kansarm, zijn welkom. Door regel-

matige samenkomsten en activitei-

ten groeien ze in het beleven van 

waarden zoals respect voor ieder-

een (ongeacht leeftijd, huidskleur of 

overtuiging), eerbied voor de na-

tuur, vriendschappelijke omgang 

over alle grenzen heen en bijzon-

dere aandacht voor de armen dicht-

bij (in de eigen buurt of stad) en 

veraf (kinderen in Afrika, Aids-zie-

ken…enz.). 

 

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 ge-
beurtenissen 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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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 woon-

zorgcentrum in het centrum van 

Antwerpen. Ze ontdekken dat een 

uurtje van hun tijd het verschil kan 

maken in het leven van een oudere. 

Elk talent draagt bij tot het feest: 

muziek, dans, een spel of gewoon 

iemands hand vasthouden. 

 

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 2016 
 
In 2016 is de werking van het Land 

van de Regenboog verder gegroeid. 

De kinderen kwamen tweewekelijks 

samen, op zondagnamiddag, in de 

lokalen van de vereniging aan de 

Lombardenstraat. Elke keer had de 

ontmoeting een ander centraal 

thema zoals: vriendschap tussen 

jong en oud, respect voor het mi-

lieu, vrede.   

Op grote momenten, zoals Pasen en 

Kerstmis, brachten de kinderen een 

bezoek aan de bejaarden van resi-

dentie St. Jozef in de Hemelstraat. 

Met Kerstmis, op 25 december, gin-

gen 35 kinderen bij 50 bejaarden op 

bezoek. Ze organiseerden een 

kerstconcert en gingen op alle ka-

mers een bezoekje brengen. 

 

De kinderen gingen in 2016 op uit-

nodiging van paus Franciscus door 

de Heilige deur van de Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal in het kader van 

het Jaar van de Barmhartigheid.  

 

Nieuw in 2016 was dat de kinderen 

van het Land van de Regenboog 

deelnamen aan de vakantie van de 

School van Vrede.  
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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 be-

lang van onderwijs, over hoe het 

mogelijk is het kind bij zijn school-

werk te helpen en over het belang 

van een geweldloze opvoeding. In-

dien nodig wordt er ook contact op-

genomen met de scholen, leer-

krachten, CLB’s en andere organisa-
ties op wijkniveau om op deze ma-

nier de hulp te optimaliseren.

De School van Vrede organiseert huiswerkbegeleiding en vrijetijdsbesteding voor kansarme 
kinderen. De werking is gevestigd in vier kansarme wijken van Antwerpen: Linkeroever, 
Merksem, Hoboken en Stuivenberg. Meer dan 300 kinderen worden op deze manier begeleid. 

School van Vrede 
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In de Scholen van Vrede wordt er in 

een familiaal klimaat samen gedis-

cussieerd, gespeeld, gefeest en ge-

reisd. Er wordt ook regelmatig ge-

werkt rond bepaalde projecten die 

gericht zijn op wat er in de wereld 

dichtbij en veraf gebeurt. In 2016 

werd vooral gewerkt rond dialoog 

en vriendschap tussen mensen van 

verschillende geloofsovertuigingen. 

 

Naast huiswerkbegeleiding heeft de 

School van Vrede ook tot doel om 

door middel van ontspannende acti-

viteiten de kinderen een ruimere 

culturele bagage mee te geven. De 

werking in verschillende buurten 

verloopt telkens volgens een gelijk-

aardig stramien: een half uur ont-

haal of afhalen van de kinderen 

thuis door vrijwilligers, een uur stu-

die en huiswerkbegeleiding, een uur 

combinatie van spel, animatie en 

vredesopvoeding. 

 

 
 
Werking 2016 
 

De continuïteit van de werking van 

de Scholen van Vrede blijft gehand-

haafd. In 2016 waren dit werkingen 

in Merksem, Hoboken, Linkeroever 

en Stuivenberg. Opnieuw namen 

veel jongeren een engagement op 

waardoor ook meer kinderen van de 

doelwijken konden worden bereikt. 

Coaching en ondersteuning van 

deze vrijwilligers blijft essentieel en 

daarvoor werden speciale vor-

mingsmomenten voorzien. VVS 

krijgt steeds meer aanvragen van 

jongeren om in de kinderwerking 

een sociale stage te doen. Afgelo-

pen jaar kwamen er ongeveer 30 

stagiaires. Ze waren in het alge-

meen zeer tevreden over hun stage. 

Sommigen van hen maken de over-

stap van stagiair naar vrijwilliger en 

blijven ook na afloop van hun stage 

in de School van Vrede helpen. 

In het begin van 2016 merkten de 

jongeren dat de kinderen bij het 

maken van het huiswerk vaak hun 

concentratie verloren, omdat ze 

honger hadden. De jongeren heb-

ben willen voldoen in deze behoefte 

van de kinderen en zijn daarom be-

gonnen met een ontbijt voor de kin-

deren vooraleer de boeken naar bo-

ven worden gehaald.  

In de zomervakantie werden vier 

zomerkampen georganiseerd. 250 

kansarme kinderen namen deel aan 

deze vakanties waar vriendschap, 

inzet voor anderen, gezonde voe-

ding, hygiëne, ontspanning en per-

soonlijke aandacht centraal ston-

den.  

Om meer kinderen te kunnen hel-

pen zijn een tiental jongeren in 

Merksem sinds september 2016 een 

extra School van Vrede begonnen 

op woensdagavond. Op die manier 

willen de jongeren een antwoord 

bieden op de groeiende vraag van 

ouders naar begeleiding.  

Ook de jongeren van Hoboken zijn 

begonnen met een extra School van 

Vrede op vrijdagavond. Deze school 

van Vrede is vooral gericht naar 

Roma kinderen. Er wordt samen ge-

geten, gestudeerd, gespeeld en er 

wordt gewerkt rond gezondheids-

educatie.  

De jongeren hebben gemerkt dat er 

bij de kinderen (vooral de Roma kin-

deren) ook veel problemen zijn op 

vlak van tandhygiëne. In de School 

van Vrede van Hoboken heeft elk 

kind een eigen tandenborstel en 

wordt er na de maaltijd (ontbijt op 

zaterdag of avondeten op vrijdag) 

samen tandengepoetst.  

In 2016 kregen een 150-tal kans-

arme kinderen van de School van 

Vrede dankzij schoenenwinkel Bran-

tano  gratis een paar schoenen naar 

keuze. 
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Kerstmis 2016 
 

Ook met Kerstmis wil VVS een ere-

plaats geven aan de kinderen van 

de School van Vrede. In december 

vonden in Merksem, Hoboken, Lin-

keroever en Stuivenberg kerstfees-

ten plaats voor meer dan 400 kin-

deren en hun families.  Tijdens deze 

feesten kregen de gasten een fees-

telijk driegangenmenu aangeboden, 

werd er een feest met muziek, to-

neel en spelletjes georganiseerd en 

tenslotte kregen alle aanwezigen 

een kerstcadeau. Meer dan 200 vrij-

willigers zorgden tijdens dit feest 

voor bediening, animatie en ge-

schenken. Deze geschenken wer-

den vanaf september door de Jon-

geren voor Vrede ingezameld via 

solidariteitsacties.
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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.  

Sinds september 2000 gaan de 

Friends wekelijks op bezoek bij een-

zame ouderen in woonzorgcentra 

en organiseren voor de ouderen ook 

feesten. Zowel de ouderen als de 

Friends leren veel van elkaar.  Door 

de ouderen leren de jongeren meer 

vertrouwen te hebben in zichzelf en 

in de andere, ze leren over het be-

lang van vriendschap en hoe de 

nieuwe generaties mee kunnen 

bouwen aan een wereld in vrede. 

Bovendien zijn ook de jongeren een 

grote steun voor de ouderen. Ze ge-

ven vriendschap waar de bejaarden 

veel geluk uit halen. Door de jonge-

ren leren de ouderen 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.

 
 
 

 

De Friends zijn groepen jongeren van 12 tot 15 jaar die op regelmatige basis bejaarden in woon-
zorgcentra 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. 

 

De Friends 
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Werking 2016 
 
Net als vorige jaren blijft ook in 

2016 de continuïteit in de 

Friendswerking gehandhaafd en 

wordt ze 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 2016 werd de decentralisatie van 

de Friends verder uitgevoerd, zo 

ontstond er ook een Friendsgroep in 

Berchem en Stuivenberg.  Daar-

naast zijn er ook andere 

Friendsgroepen die actief zijn in 

scholen zoals het Onze-Lieve-

Vrouwecollege, de Sint-Ludgardis-

school en JOMA. De vorming van de 

nieuwe vrijwilligers die deze groe-

pen begeleiden, kreeg extra aan-

dacht, op deze manier kunnen ze in 

een groter geheel opgenomen wor-

den en kunnen ze zich inwerken aan 

de zijde van de meer ervaren bege-

leiders.  

De Friendsvakantie stond in het te-

ken van muziek en talentontwikke-

ling. Veel van de jongeren die mee-

gingen op vakantie wonen in kans-

arme wijken en krijgen bijna nooit 

de kans om muzieklessen te volgen. 

Daarom organiseerde VVS verschil-

lende muziekworkshops voor hen. 

Bij de inschrijving konden de 

Friends kiezen tussen de workshops 

gitaar, piano, percussie, zang, gra-

fische vormgeving en film/camera. 

Op het einde van de vakantie ont-

stonden 3 Friendsbands. Vanaf sep-

tember hielden deze bands optre-

dens voor de ouderen in hun wijk.  

De verschillende groepen Friends 

organiseren twee keer per maand 

volledig zelf een feest voor bejaar-

den en bezoeken hen ook in de ka-

mers om een meer persoonlijke 

vriendschap op te bouwen.  

In oktober 2016 kwamen een 150-

tal leerlingen van de Sint-Ludgardis-

school luisteren naar de getuigenis 

van één van de ouderen die de 

Friends wekelijks bezoeken. Hij 

sprak over het belang van de 

vriendschap tussen jong en oud en 

moedigde de jongeren aan om zich 

in te zetten voor de ouderen, want 

ze kunnen, hoe jong ze ook zijn, wel 

degelijk het verschil maken. Het 

werd een mooie ontmoeting tussen 

jong en oud. 
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Kerstmis 2016  
 
In december vierden een 100-tal 

Friends Kerstmis met hun bejaarde 

vrienden in verschillende wijken (in 

Merksem, Linkeroever, Stuivenberg, 

Berchem en Hoboken). Zij zorgden 

aldaar voor animatie en kerstge-

schenken. In Antwerpen-Centrum 

organiseerden de Friends volledig 

zelfstandig een kerstfeest in het 

WZC Onze-Lieve-Vrouw van Ant-

werpen. Een 55-tal Friends zorgden 

voor een kerstvoorstelling, taart en 

kerstgeschenken.  

De Friends beginnen jaarlijks reeds 

in september kerstgeschenken in te 

zamelen voor de ouderen door mid-

del van solidariteitsacties in hun 

scholen.  

 

  

Brief aan de Friends van Sant’Egidio 

n.a.v. het Kerstfeest anno 2016 

“Tot mijn grote verrassing, eerlijk is eerlijk, waren jullie massaal present van klein naar groot, van slanke 

meisjes tot struis gebouwde jongens. Van kleine naar grote…, allen met een “smile" die alle harten deed 
smelten en glinsterende ogen van vreugde, omdat jullie zelf genoten van de warmte en de vriendschap, 

die ook wij bewoners onmiddellijk aanvoelden bij het betreden van de zaal.  

Dikke proficiat allemaal voor de inzet en bereidheid om een namiddag van jullie tijd te spenderen aan 

ons bewoners van Onze Lieve Vrouw Antwerpen. Nog meer dank u wel, en respect voor de voorberei-

dende uren van organisatie, plannen, aanspreken van medewerkers en zorgen voor mooi programma, 

animatie, culinaire voorziening, bediening en zo meer…  

We hebben zo geleerd weer, wij ouderen genieten van jullie warme genegenheid en vriendschap, leren 

nieuwe zaken aan, nieuwe hedendaagse geplogenheden, en anderzijds zijn wij blij toch iets van onze 

met zoveel moeite aangeleerde vaardigheden te kunnen doorgeven. De jeugd van heden, hebben het 

helemaal anders dan wij vroeger, maar staan ook enorm onder druk op alle domeinen, je handhaven in 

deze snel veranderende wereld is geen sinecure, noch om daar zichzelf te blijven en aandacht, vriend-

schap en warmte te geven aan de “anderen“.      

Ja, het feest was geslaagd over de hele lijn. 

Ik kijk al uit naar volgende mogelijke ontmoetingen, ben fier om tot jullie vriendenkring te mogen be-

horen en op mijn manier en met mijn mogelijkheden te kunnen bijdragen aan jullie ideaal van vriend-

schap. De basis toch van vrede en vreugde.” 

(Hubert, 75 jaar) 

 

 

“  
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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 kennen na hun 

start in 2003 nu een volwaardig be-

staan en groeien ook aan. Conti-

nuïteit en doorstroming blijven hier 

de belangrijkste doelstellingen. Jon-

geren vragen meer en meer hulp en 

steun in andere aspecten van het 

dagelijkse leven, zoals studiekeuze, 

omgang 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 interesse. Het is de 

bedoeling dat elke jongere een ver-

antwoordelijkheid krijgt binnen de 

organisatie. 

Doorheen het jaar worden de Jon-

geren voor Vrede geregeld uitgeno-

digd om te getuigen in scholen 

waardoor ook andere jongeren ge-

interesseerd zijn om mee te helpen.  

 
 
Werking 2016
 

Groepen van Jongeren voor Vrede 

zijn aanwezig in Hoboken, Merk-

sem, Stuivenberg, Linkeroever, Ber-

chem en het centrum van Antwer-

pen. Ze komen wekelijk samen in 

hun wijken om kinderen, ouderen, 

mensen met een beperking en dak-

lozen te helpen.  

 
  
 
 
 

Jongeren voor Vrede zijn groepen  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 VVS: kinderen, 
ouderen, mensen met een beperking of daklozen. 

Jongeren voor Vrede 
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Jongeren helpen kinderen in de Scholen van Vrede 
 

De werking van 

Scholen van Vrede 

wordt volledig ge-

dragen door de jon-

geren. Het zijn Jon-

geren voor Vrede 

van verschillende 

leeftijdsgroepen die 

wekelijks een enga-

gement op zich ne-

men om de kans-

arme kinderen te 

begeleiden. Ze gaan 

kinderen thuis op-

halen, 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.  

 

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 bezoeken ouderen

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 2016 hielpen al 

meer dan 20 jongeren op wekelijkse 

basis in het huis. 

 

Een grote groep jongeren bezoekt 

wekelijks bejaarden in WZC Sint-

Anna in Berchem waar ongeveer 

350 ouderen wonen. In 2016 waren 

dat telkens gemiddeld 15 

jongeren. Wekelijks ging een 

andere groep jongeren naar 

dienstencentrum De Fontein 

in Stuivenberg om eenzame 

bejaarden op te zoeken.  

In de zomerperiode gingen 

velen van deze jongeren mee 

op vakantie met de ouderen 

als begeleiders. De jongeren 

zorgden zelf voor de organi-

satie van deze reis.

Jongeren helpen de Amici 
 
Amici is de werking van VVS voor 

mensen met een beperking. VVS or-

ganiseert voor de Amici activiteiten 

zoals muziek maken en schilderen. 

Een 10-tal jongeren en jongvolwas-

senen halen de Amici wekelijks thuis 

op en helpen mee bij de begeleiding 

tijdens de activiteiten.  

 

Jongeren helpen daklozen  

Sinds september 2016 trekken de 

jongeren van Sant’Egidio elke vrij-
dagavond erop uit met de Kamiano 

Mobiel om de daklozen van Antwer-

pen soep en broodjes te bezorgen. 

Een tiental jongeren neemt hieraan 

deel.    
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“Sounds For Peace”- Muziekwedstrijd 
 

Muziek is een belangrijk middel om 

belangrijke boodschappen mee te 

geven aan jongeren. Daarom orga-

niseerde Sant’Egidio op 24 april 

2016 “Sounds For Peace”, een mu-

ziekwedstrijd voor de vrede waarbij 

aan jongeren tussen 13 en 26 jaar 

wordt gevraagd een originele song 

te maken en te brengen rond de 

thema’s “Vrede”, “Dialoog” en “Sa-
menleven”. Op die manier wil VVS 

jongeren op een creatieve manier 

stimuleren om meer na te denken 

over vrede en dialoog. 50 jongeren-

bands dienden in 2016 een lied in. 

11 ervan werden geselecteerd. Zij 

namen het tegen elkaar op tijdens 

de finaledag in de Arenbergschouw-

burg met 100 enthousiaste suppor-

ters. Juryleden Josje van K3 en ko-

miek Kamal Kharmach maakten de 

wedstrijd dit jaar een beetje specia-

ler. Lore Baeten, studente sociaal 

werk, won de wedstrijd met een lied 

over de aanslagen van 22 maart in 

Brussel. Ook de publieksprijs ging 

naar een opmerkelijke groep name-

lijk “De Friends”, dat zijn jongeren 
tussen 12 en 16 die wekelijks oude-

ren bezoeken in een rusthuis in 

Oostmalle. Zij dienden een lied in 

met als titel “Vriendschap zonder 
Grenzen”. 

 
 
Europese jongerenontmoeting in Parijs 

 
Jaarlijks organiseren de Jongeren 

voor Vrede (jongeren tussen 15 en 

26 jaar oud) een jongerenontmoe-

ting in een Europese hoofdstad. On-

geveer 500 jongeren van 

Sant’Egidio komen er drie dagen sa-
men om na te denken over de uit-

daging van onze samenleving en 

hoe jongeren daaraan kunnen wer-

ken.  

 

Onder het motto “Change your 
city, Change Europe” gingen 500 
Jongeren voor Vrede deze zomer 

naar Parijs. 

 

 
 
 

 
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 2016 kwamen er ver-

schillende interessante thema’s aan 
bod: 

 

Kerstmis 2016 
 

Tijdens Kerstmis sluiten de Jonge-

ren voor Vrede aan bij de kerstfees-

ten voor kinderen, ouderen, amici, 

daklozen, vluchtelingen en gevan-

genen. Tijdens deze feesten helpen 

ze mee bij organisatie, bediening, 

animatie en begeleiding. Vanaf sep-

tember zetten de jongeren kerst-

acties op bij familieleden of op hun 

scholen om kerstgeschenken in te 

zamelen voor de armen.  
  

“Journalistiek in tijden 

van oorlog en terreur” – 

Journalist Rudi Vranckx 

“Martelaar. Leven en 
dood van Jacques Ha-

mel” – Prof. Dr. Jan de Vol-

der 
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Ouderenwerking 
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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 woonzorgcentra. Dit ge-

beurt in verschillende kansarme wij-

ken in en rond Antwerpen, en ook 

in de Antwerpse binnenstad. Een 

belangrijke evolutie doorheen de ja-

ren is de groeiende betrokkenheid 

van de ouderen zelf. Regelmatig 

dienen fitte senioren zich aan die 

zich willen engageren naar andere 

ouderen toe.  Dit aspect van de wer-

king groeide in 1999 uit tot de be-

weging “Leve de Ouderen!”, een so-

lidariteitsbeweging voor 60-plus-

sers, die ervan overtuigd zijn dat 

niemand te oud of te zwak is om iets 

te kunnen betekenen voor iemand 

anders. In rusthuizen proberen de 

vrijwilligers de eenzaamheid van de 

mensen te verlichten, de bewoners 

met elkaar in contact te brengen en 

zo het samenlevingsklimaat in de in-

stelling te verbeteren. Bij thuiswo-

nende ouderen gaan vrijwilligers 

vaak in op praktische noden, ze bie-

den hulp om bestaande professio-

nele diensten in te schakelen, en co-

ordineren waar nodig de mantel-

zorg, maar ook hier blijft de vriend-

schap essentieel.  

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 woonzorgcentra. 
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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 2016 verder gezet. Al-

lochtone jongeren gaan op bezoek 

bij Belgische ouderen in woonzorg-

centra en dienstencentra.  Ze orga-

niseren er feesten en brengen in 

groepjes bezoeken aan individuele 

ouderen. Ze maken het mogelijk om 

ouderen uit rusthuizen te laten deel-

nemen aan de gemeenschappelijke 

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. 

 

 

 

 
Werking 2016 
 

Ook in 2016 werden de bezoeken 

aan ouderen in woonzorgcentra of 

thuis verder gezet.  

Ook dit jaar 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.  

Op 30 april organiseerde VVS in Ho-

boken en Merksem een wijkfeest 

voor jong en oud, arm en rijk, 

nieuwkomers en alle mensen van 

goede wil. Op die manier wil VVS de 

bewoners van deze wijken in har-

monie samenbrengen.  

Het wijkfeest in Merksem begon 

met voorafgaand een mars voor de 

vrede. 250 mensen namen deel aan 

de mars waaronder de Ahmadiyya 

moslimgemeenschap en Moskee At-

tawhid. Daarop volgde een wijk-

feest met muziek, sport en eten.  

In Hoboken werd een wijkfeest ge-

organiseerd bij de inhuldiging en in-

gebruikname van het nieuwe huis 

van Sant'Egidio. Een 200-tal men-

sen namen deel aan de inhuldiging 

en het feest achteraf. Bijzonder was 

de aanwezigheid van 20 Roma zi-

geuners die doorgaans moeilijk te 

bereiken zijn.  

Ook in 2016 gingen in de zomer een 

150-tal ouderen en vrijwilligers  in 2 

groepen op vakantie naar West-

malle.  

In augustus gingen ook de ouderen 

op uitnodiging van paus Franciscus 

door de Heilige deur van de Onze-

Lieve-Vrouwekathedraal. 

Linkeroever kreeg dit jaar een 

nieuwe huis voor haar activiteiten. 

Dit werd in oktober gevierd met een 

wijkfeest met kinderen, jongeren en 

ouderen. 

 
 



 

20 

 
Herfstconcert “Oude en Nieuwe Antwerpenaren ontmoeten elkaar”

Het Herfstconcert met de naam 

“oude en nieuwe Antwerpenaren 
ontmoeten elkaar” ging ook in 2016 

door in ‘t Elzenveld.  150 Ouderen 

ontmoeten er nieuwkomers bij kof-

fie, cake en klassieke muziek vanuit 

de overtuiging dat het belangrijk is 

om bruggen te bouwen tussen vol-

keren en culturen en tussen gene-

raties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kerstmis 2016

Kerstmis is bij Sant’Egidio een jaar-
lijks hoogtepunt van de dagelijkse 

vriendschap met de armen. In 2016 

vonden op kerstavond en kerstdag 

4 kerstfeesten met kinderen, jonge-

ren en ouderen plaats in een kerk: 

in Merksem in de Sint-Bartholo-

meuskerk met 300 aanwezigen, in 

Hoboken in de Onze-Lieve-Vrouw-

Geboortekerk met 200 aanwezigen, 

in Antwerpen-Noord in de Sint-Wil-

librorduskerk met 200 aanwezigen 

en op Linkeroever in de Sint-Lucas-

kerk met 150 aanwezigen. In het 

centrum van Antwerpen vierden de 

ouderen van Simeon en Hanna en 

andere ouderen uit het centrum 

Kerst in het Huis van Sant’Egidio in 
de Kammenstraat. Het werden 

prachtige feesten met feestdiners 

en kerstgeschenken voor iedereen. 

De animatie werd op deze feesten 

verzorgd door de kinderen, de 

Friends en de jongeren.  
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Voorstelling en werking 2016 

 

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 in 

plaats van alle gebreken te bena-

drukken. Deze alternatieve woon-

vorm sluit zo dicht mogelijk aan bij 

hun geschiedenis en laat zien hoe 

persoonlijke zorg in een kleinschalig 

kader mensen gelukkig oud laat 

worden. In het huis worden ant-

woorden gezocht 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 2016 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 
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 2016 vierden meer dan 250 kin-

deren, jongeren en ouderen samen 

Lichtmis, het feest van Simeon en 

Hanna. Tientallen vrijwilligers zorg-

den voor de verplaatsing en de be-

geleiding van de bejaarden en voor 

het bakken van  de pannenkoeken.   

 

 

“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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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 2016 waren het onder andere: 

een pannenkoekennamiddag (voor 

50 bejaarden), een ijssalon (35-tal 

aanwezigen), en een aperitiefcon-

cert (verzorgd door jeugd op piano 

en met zang, voor een 30-tal oude-

ren). 

 
 
“Oud of the Box” - 10 jaar Simeon en Hanna  
 

Op zaterdag 21 mei 2016 woonden 

meer dan 200 belangstellenden de 

tiende verjaardag van Simeon en 

Hanna bij. Het tienjarig bestaan 

werd gevierd met een feestelijke 

namiddag, met als titel ‘Oud of the 

Box – Uw grijsaards zullen visioenen 

zien’. Vice-premier Kris Peeters 

wierp een pluim naar alle vrijwil-

ligers: “Dankzij uw inzet ligt hier in 
de Kammenstraat, in de hipste 

straat van Antwerpen ook haar 

warmste huis”. Hij herinnerde eraan 
dat in 2020 één op vijf mensen in 

onze regio 65 jaar of ouder zal zijn 

en in 2030 een op vier. Dat maakt 

innoverende vormen van bejaar-

denzorg tot een innoverende 

“must”. 
Voorzitter Hilde Kieboom zei: “Hoe 
zullen we de aanwezigheid van de 

ouderen als een kans zien en niet 

langer enkel als een last? Om dat te 

ontdekken moet je je materialisti-

sche bril afzetten en door de spiritu-

ele bril kijken: dan zie je achter de 

hulpbehoevende oudere niet zijn 

ziekte, maar zijn zin om te leven en 

dan hoor je zelfs door het soms bi-

zarre verhaal van de verwarde mens 

interessante levenslessen.” Ze 
stelde: “In dit ‘verwenhuis voor ou-
deren’ hebben vele bejaarden 
nieuwe levensmoed gekregen die 

menige euthanasievraag naar de 

prullenmand verwees.” 
De Nederlandse successchrijfster 

Vonne van der Meer stelde meer-

dere oudere personages uit eigen 

werk voor, onder meer uit haar re-

cente “Winter in Gloster Huis”. Ze 
stelde dat de crisissen die gepaard 

gaan met ieder mensenleven best 

getolereerd worden in de kinder- of 

puberjaren, in een huwelijkscrisis of 

geloofscrisis of midlifecrisis, maar 

veel minder bij het ouder worden, 

wat nochtans met veel verlieserva-

ring gepaard gaat. Een verlies dat 

evenwel kan worden overwonnen. 

“Er is maar één beleving, dat is ou-
der worden. De rest is avontuur” 
stelde ze. 

Carla Molenberghs, directeur van 

‘Huis Perrekes’, een referentie in 
Vlaanderen voor de omgang met 

dementerende ouderen onder-

streepte in haar bijdrage het belang 

van het waken en het wachten. “In 
wat het meest nutteloze schijnt, zo-

als waken en wachten op wat ko-

men gaat, schuilt het meest beteke-

nisvolle.” 
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Geschiedenis en waarden van Kamiano 
 
Binnen VVS werd in 1994 het dak- 

en thuislozenrestaurant Kamiano 

opgericht, als antwoord op de nood 

van een groeiende groep daklozen 

die zich vooral ophielden in het 

stadscentrum. Door de sluiting van 

de landloperkolonies werden deze 

mannen en vrouwen aangespoord 

hun leven uit te bouwen binnen een 

stedelijke realiteit. Deze grote aan-

passing leidde bij hen dikwijls tot 

vereenzaming en verwaarlozing. 

 

Het restaurant Kamiano, genoemd 

naar pater Damiaan en gelegen in 

het centrum van Antwerpen, wilde 

een antwoord bieden op deze grote 

nood.  

 

Gedurende meer dan 20 jaar Kami-

ano werd heel wat knowhow opge-

bouwd. Met de maatschappelijke 

veranderingen doorheen de jaren, 

evolueerde Kamiano mee om een 

antwoord te kunnen bieden op 

nieuwe noden die zich aandienden. 

Van bij aanvang werden er gratis 

warme maaltijden aangeboden. 

Sinds 2011 is ook Kamiano Mobiel 

actief waar drie keer week vrijwil-

ligers erop uittrekken met een bak-

fiets met soep en broodjes. Begin 

februari 2014 werd Kamiano Ont-

haal opgericht waarbij sterk kon 

worden ingezet op individuele bege-

leiding van de zwaksten.   

 

In Antwerpen is Kamiano bekend 

als huis voor de armen met aanbod 

van warme maaltijden, ontbijt en 

lunch, acute opvang en begeleiding, 

administratieve hulp, medische eer-

stelijnszorg, wasmachines, douche-

mogelijkheid, enz. Een plek waar ie-

der die aanklopt zich in de eerste 

plaats thuis mag voelen, een plaats 

waar menselijke nabijheid, luister-

bereidheid en respect centraal 

staan. Een persoonlijke aanpak op 

maat in de begeleiding is van cruci-

aal belang. Dankzij de vriendschap-

pen die de vrijwilligers doorheen de 

jaren hebben opgebouwd met de 

gasten van Kamiano, 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 plek waar dak- en thuislozen welkom zijn met als belangrijkste troef vriend-
schap en de vastberadenheid om een mens in moeilijkheden nooit op te geven. 

Kamiano  
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Inleiding

Kamiano werd in de loop der jaren 

een referentiepunt voor velen: voor 

mannen en vrouwen, dak- en thuis-

lozen, personen met een psychi-

sche, drugs- of alcoholgerelateerde 

problematiek, ouderen met een laag 

inkomen, ex-gevangenen, personen 

met een instellingsverleden, gezin-

nen met kinderen, mensen met een 

invaliditeitsuitkering, al wie worstelt 

met een hoge schuldenlast of een 

schorsing van de werkloosheidsuit-

kering, mensen die ambtelijk ge-

schrapt zijn of wachten op een 

OCMW-uitkering, voor al wie geen 

enkele vorm van inkomsten heeft of 

voor wie de eenzaamheid zwaar 

weegt,…   

 
 
Werking 2016 
 

Karakteristiek voor Kamiano is dat 

de mensen door vrijwilligers aan ta-

fel bediend worden. De werking is 

mogelijk door de gratis inzet van 

een 250-tal vrijwilligers met diverse 

professionele achtergronden, leef-

tijden en levensovertuigingen. Hun 

aanwezigheid, respect en vriend-

schap is een houvast voor de thuis-

lozen wiens bestaan dikwijls chao-

tisch en onvoorspelbaar is.  De hou-

ding van de vrijwilligers is er één 

van oprechte aandacht, interesse 

en geduld.  

 

De gezondheidspost binnen Kami-

ano Restaurant is een plaats waar 

armen rustig met een arts kunnen 

spreken. De bedoeling is te luiste-

ren, advies te geven en zo nodig 

door te verwijzen naar de medische 

zorg van Kamiano Onthaal, een spe-

cialist of andere specifieke hulpver-

lening. Het is niet de bedoeling de 

huisarts te vervangen en er is geen 

mogelijkheid technische onder-

zoeken te doen. Wel om laagdrem-

peliger dan de eerstelijnszorg men-

sen te woord te staan en te probe-

ren hen tot bij de reguliere gezond-

heidszorg te krijgen. Meer en meer 

kampen de mensen met complexe 

situaties en bij verslavings- en psy-

chische problematieken is er vaak 

een tekort aan opvangmogelijkhe-

den.  

  

In 2016 heeft Kamiano Restaurant 

21.790 gratis maaltijden verstrekt. 

Kamiano Mobiel treft wekelijks een 

50-tal mensen aan die ronddolen op 

straat. De openingstijden wijzigden 

vanaf augustus 2016 naar woens-

dag van 17u tot 19u en zaterdag 

van 12u tot 14u. 

 
 
 

Kamiano Restaurant 
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Inleiding  
 
Kamiano Mobiel rijdt driemaal per 

week uit om mensen die op straat 

vertoeven op te zoeken. Dat ge-

beurt op maandag- en vrijdagavond 

en zondagnamiddag. Het is voor wie 

dakloos is een referentiemoment in 

een vaak chaotisch leven. De vrijwil-

ligers ontmoeten op jaarbasis onge-

veer een 280-tal individuele 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. Met wie nog 

niet gekend is trachten de vrijwil-

ligers contact te maken door een 

vriendelijk gesprek en eventuele 

doorverwijzing. 

Meestal gaat het om mannen die 

dakloos zijn. Soms huren ze tijdelijk 

een studio of kamertje. Maar vaak 

geraken ze niet gewoon aan een le-

ven tussen vier muren. Hun vrien-

den 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 voor-

bijgaan. 

Werking 2016 
 

Kamiano Mobiel brengt warme soep 

en broodjes naar ongeveer een 40-

tal daklozen per keer. In 2016 ging 

dat om 4.760 maaltijden. Tijdens de 

winterwerking Victor 4 en 5, geor-

ganiseerd door de Stad Antwerpen 

in samenwerking met het OCMW en 

tal van andere organisaties waaron-

der Kamiano, vermindert het aantal 

bedeelde 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. Daarnaast blijven de 

vrijwilligers alert voor de nieuwe so-

ciale en maatschappelijke proble-

men die vaak ook zichtbaar worden 

in het straatbeeld.  

De vrijwilligers van Kamiano Mobiel 

werken met veel geduld en volhar-

ding om deze mensen te leren ken-

nen of te ontdekken. De personen 

die zij op deze manier bereiken heb-

ben het vaak moeilijk om zich te 

handhaven in gewone sociale situa-

ties, zoeken de eenzaamheid op en 

blijven buiten de reguliere zorgver-

lening. Het gaat hier vooral om 

mensen met psychische problemen 

of zwaar verslaafden. Hen wekelijks 

vriendelijk aanspreken haalt hen uit 

hun isolement, vervreemding en 

anoniem bestaan. 

 

 

 

 

Kamiano Mobiel 
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Inleiding 
 

Kamiano Onthaal is gestart in sa-

menwerking met het OCMW en Stad 

Antwerpen. De focus ligt op eerste-

lijnszorg, specifiek voor de aller-

zwaksten. Het centrum kan rekenen 

op stedelijke subsidies waarin een 

team van zes professionele werk-

krachten de werking onder zijn 

hoede neemt met dagelijkse onder-

steuning van een tiental vrijwil-

ligers.  

 

De organisatie stelt de menswaar-

digheid, vriendschap en volwaardig 

lidmaatschap in de samenleving 

voorop. Door de bezoekers te wij-

zen op hun sociale grondrechten, 

plichten maar ook op de eigen ver-

antwoordelijkheid, wil Kamiano 

Onthaal bijdragen aan de herop-

bouw van hun levenskwaliteit. Dit is 

de eerste stap naar een volwaardige 

re-integratie die zowel voor het in-

dividu als de samenleving noodza-

kelijk en zinvol is. Daarom ligt de 

aandacht op het voorkomen en te-

rugdringen van dak- en thuisloos-

heid door zorg op maat aan te bie-

den. De primaire of secundaire no-

den waarmee dak- en thuislozen 

naar de hulpverlening van VVS ko-

men zijn voornamelijk van materi-

ele, medische of socio-psycholo-

gische aard.  

Het centrum hanteert een integrale 

aanpak. Kamiano Onthaal staat 

open voor dialoog en communicatie, 

zowel voor de gasten als voor maat-

schappelijke instanties. Deze laag-

drempelige intensieve zorg en de 

mogelijkheid om snel in te grijpen 

waar nodig, vormen een sterke 

troef.  

 
Werking 2016 
 

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, kledingaanbod 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 instellingen als-

ook het fungeren als contactper-

soon met medische organisaties en 

gespecialiseerde voorzieningen. 

 

De sociale begeleiding legt de focus 

op de individuele en de empowe-

rende aanpak van elke gast. Via 

persoonlijke gesprekken wordt er 

samen gezocht naar tewerkstelling, 

nachtopvang, huisvesting, dagbe-

steding, stabiliteit, … Een belangrijk 

Kamiano Onthaal 
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en niet te verwaarlozen aspect is 

het samen werken aan sociale net-

werken 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 duide-

lijk waarvoor Kamiano Onthaal staat 

en laat hen toe eigen verwachtingen 

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. In de lente 

van 2016 werd gestart met eenvou-

dige outdoor sportactiviteiten waar-

bij in kleine groepjes lichaamsbewe-

ging wordt gestimuleerd. Er wordt 

ook gewerkt aan werkopdrachten  

op vrijwillige basis om dagritme en 

structuur te bevorderen.

 
 
Absolute cijfers 
 

In 2016 werden 211 intake gesprek-

ken gevoerd en er waren 15 674 be-

zoekers. 90% van de bezoekers wa-

ren mannen. Meer dan de helft 

(61%) was tussen 31 en 50 jaar. De 

grootste groep bezoekers werd ge-

vormd door Belgen (36%). Daarop 

volgden de Oost-Europeanen, waar-

van bijna driekwart van Poolse ori-

ging gevolgd door de Roemenen. 

Ook wordt de optie voor een even-

tuele terugkeer besproken. Hierin 

speelt Kamiano een brugfunctie. 

5% van de niet-Europeanen is af-

komstig uit het Midden-Oosten. Het 

gaat hierbij om mensen die gevlucht 

zijn omwille van oorlog of vervol-

ging om hun christelijk geloof. 18% 

van de niet-Europeanen  is afkom-

stig uit Afrika. Het zijn vluchtelin-

gen, al dan niet in procedure. Een 

aantal heeft asiel aangevraagd op 

grond van seksuele geaardheid. Ve-

len van hen leven in een onzekere 

verblijfssituatie. Hierbij was Kami-

ano een meerwaarde door gerichte 

informatie te geven over juridische 

procedures in België. 
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In het ziekenhuis, in een instelling of in de gevangenis 
 
De zorg van Kamiano gaat ook uit 

naar gasten die ziek zijn, in thera-

piecentra verblijven of van hun vrij-

heid beroofd zijn. Een equipe van 

vrijwilligers legde zich toe hen re-

gelmatig te bezoeken op de plek 

waar ze verblijven of te schrijven. 

Deze contacten bleken een ant-

woord te zijn op de vereenzaming 

door gebrek aan contacten en fami-

liale banden. De band met de bui-

tenwereld behouden is van enorm 

belang. Verpleegkundigen, begelei-

ding en sociale diensten ervaren 

deze contacten als een meerwaarde 

om de slaagkansen bij  terugkeer in 

de maatschappij te bevorderen. Het 

is belangrijk dat er vanuit deze 

plaatsen gewerkt kan worden aan 

een vervolgtraject: een stappenplan 

om de persoon in kwestie te behoe-

den opnieuw in een zwart gat te be-

landen van waaruit dezelfde proble-

men de kop opsteken. Een verbete-

ring van de situatie moet steeds 

worden nagestreefd. Ook hier blijft 

de menselijkheid centraal staan. 

Een mens is namelijk zoveel meer 

dan zijn problemen.

 
Afscheid van overledenen 
 

Ook in 2016 werd Kamiano gecon-

fronteerd met het overlijden van 

een 20-tal armen, waaronder veel 

jonge mensen. De afscheidsmo-

menten vonden plaats in kerken, fu-

neraria, het crematorium, de strooi-

weide, … Ook tijdens deze momen-
ten merkte Kamiano een mooie, be-

langrijke samenwerking met tal van 

andere hulporganisaties. Kamiano 

wil de armen blijven herinneren en 

zo hun waardigheid onderstrepen 

als mens. Hun geschiedenis wordt 

opgetekend in herdenkingsboeken 

die door familie en vrienden kunnen 

ingekeken worden. Daarnaast orga-

niseert Kamiano elk jaar op 1 no-

vember een herdenkingsviering 

voor alle overledenen vrienden van 

Kamiano in de Sint-Carolus Borro-

meuskerk in Antwerpen.  

De families en vrienden van de 

overledenen, de gasten van Kami-

ano, de vrijwilligers en andere orga-

nisaties 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.

 
 
 
 
 
 

Kamiano Plus 
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Feest  
 
Belangrijke momenten in Kamiano 

zijn de feestmomenten. Het laat de 

daklozen toe om even al hun zorgen 

te vergeten en vreugde toe te laten 

in hun leven. Bij bijzondere momen-

ten zoals verjaardagen, het vinden 

van een nieuwe woonst, verzoening 

met familie, het einde van een afbe-

taling, … wordt er bij Kamiano altijd 
stilgestaan.  Het zijn momenten van 

fierheid voor mensen bij wie het 

vaak slecht gaat en fout loopt. 

Daarom hebben deze feestmomen-

ten een belangrijke waarde.  

 

De 22ste verjaardag van Kamiano 

viel in het Jaar van de Barmhartig-

heid binnen de Katholieke Kerk en 

werd op een bijzondere manier ge-

vierd. Voor alle geïnteresseerden 

startte het programma met een 

wandeling naar de Antwerpse ka-

thedraal om daar als pelgrims door 

de Heilige Deur te gaan. 

In de namiddag werd de jarenlange 

vriendschap in Kamiano met een 

verjaardagsbarbecue gevierd. Om 

af te sluiten werd er getoost met 

alle vrijwilligers voor hun jarenlange 

trouwe inzet.  

 

Netwerkondersteuning 
 
Sinds 2016 heeft VVS gewerkt aan 

de uitbreiding van haar werkingen 

in de verschillende wijken van Ant-

werpen. De introductie binnen de 

wijkwerkingen van de gasten van 

Kamiano die een woonplaats von-

den binnen deze wijken is een hu-

mane en efficiënte manier om men-

sen, die vaak weinig sociale contac-

ten hebben, (sociaal) te integreren 

in hun nieuwe woonomgeving. Te-

gelijk heeft het zich inzetten voor 

anderen een belangrijk impact: het 

herstelt de eigenwaarde en het zelf-

vertrouwen en geeft vaak opnieuw 

vreugde en zin in het leven. Tijdens 

de zomervakantie werden enkele 

gasten uitgenodigd op de vakanties 

van de wijk. Gedurende 5 dagen ge-

noten ze van natuurwandelingen, 

versbereide maaltijden, gezel-

schapsspellen, een filmavond en het 

samenzijn. 

 

Woonzorg  

Een groot en terugkerend probleem 

waar dak- en thuislozen mee in aan-

raking komen zijn de hoge huurkos-

ten voor woningen. Op de sociale 

huurmarkt is het aanbod onvol-

doende en op de privémarkt zijn de 

prijzen te hoog: het is een uitzonde-

ring een precaire studio te vinden 

onder de €400, terwijl men vanaf 

€600 wel een degelijke gezinswo-

ning of appartement kan vinden. 

Degelijke woningen zijn in Antwer-

pen, in vergelijking met andere Eu-

ropese grootsteden, redelijk betaal-

baar, goedkope woningen zijn niet 

meer te vinden of ze bevinden zich 

in slechte staat. In het kader van 

deze problematiek heeft VVS afge-

lopen jaar de samenwerking verder-

gezet met de vzw Vrienden van 

Bethlehem die tegen lage prijzen 

woningen verhuurt aan mensen in 

nood. In 2016 heeft VVS enkele 

mensen van Kamiano via deze weg 

aan een betaalbare woning kunnen 

helpen. 

Kamiano werkt ook samen met het 

Domus-project in Antwerpen-

Noord. In 2016 konden dankzij dit 

project enkele personen een betaal-

bare woonst krijgen. 

 
 
Sociale stages en vormingen 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,…  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.  

 

 

Gedurende het jaar 2016 kwamen 

jongeren uit het secundair en hoger 

onderwijs zich aanbieden voor een 

sociale stage. Hun inzet in Kamiano 

is voor hen vaak een eerste contact 

met de wereld van de dak- en thuis-

lozen. Verder waren er zoals vorige 

jaren delegaties van parochies, ser-

viceclubs, vrouwenverenigingen, 

teambuilding-projecten van bedrij-

ven en advocatenkantoren,… die 
zich aanboden. In 2016 organi-

seerde VVS ook een studienamid-

dag rond omgaan met agressie. 
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Solidariteitsacties 

Tal van vrijwilligers organiseer-

den solidariteitsacties om geld in 

te zamelen voor Kamiano. Een 

nieuwe facebookgroep ‘Help de 
daklozen’ bracht in een mini-

mum van tijd gerichte materiële 

hulp bijeen.  Daarnaast waren er 

tal van vrijwilligers die zelf lek-

kernijen hebben gebakken voor 

verjaardagen, nog anderen heb-

ben zich meer dan ooit actief in-

gezet 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. De vzw Inspiration 

verzorgde het Turkse Ashoera-

dessert.

 

 

Kerstmis 2016 

In Antwerpen vond het kerstfeest 

van Kamiano in 2016 plaats in twee 

centrumkerken tegelijkertijd: de 

Sint-Carolus Borromeuskerk aan het 

Hendrik Conscienceplein en in de 

Sint-Laurentiuskerk (hoek Markgra-

velei/Van Schoonbekestraat). Op 

deze kerstfeesten werden meer dan 

500 gasten ontvangen met een gra-

tis driegangenmenu en een geper-

sonaliseerd geschenk. Ongeveer 

500 vrijwilligers waren op een of an-

dere manier in de weer om de dak-

lozen een onvergetelijke Kerst te 

bezorgen. 

Maar daar hield het niet op. Dankzij 

de gulle medewerking van velen 

werden er op kerstavond en kerst-

dag ook kerstfeesten georganiseerd 

in de gevangenis van Mersplas en 

Leuven. Een 100-tal gevangenen 

kregen een kerstmenu en kerstge-

schenken aangeboden.  
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Interlevensbeschouwelijke dialoog en vredeseducatie 
 
Het vreedzaam samenleven van 

mensen met een verschillende le-

vensbeschouwelijke achtergrond is 

een cruciaal werkterrein voor 

Sant’Egidio. Het is de manier om de 

mensheid te leren omgaan met de 

globalisering. Vanuit haar aandacht 

en concrete hulp voor migranten en 

nieuwkomers brengt Sant’Egidio di-
aloog op gang en bouwt ze aan een 

cultuur van ontmoeting en samen-

leven. Vlaanderen, en dan vooral de 

steden, is levensbeschouwelijk zeer 

divers geworden: naast de traditio-

nele aanwezigheid van de katho-

lieke en protestantse kerken, de 

joodse gemeenschap en het vrijzin-

nig humanisme, wordt onze tijd ge-

kenmerkt door de komst van mi-

granten, vaak met islamitische, 

neoprotestantse of orthodox-chris-

telijke achtergrond. Dit samenleven 

in verscheidenheid vraagt om een 

nieuwe culturele synthese, waar 

Sant’Egidio veel in investeert. De in-
terreligieuze en interlevensbe-

schouwelijke activiteiten zijn in con-

centrische cirkels opgezet: dat gaat 

van bilaterale initiatieven, zoals ten 

opzichte van de andere christelijke 

kerken (oecumene); de dialoog met 

de andere monotheïstische gods-

diensten (islam en jodendom) staat 

in een ‘trialoog’-aanpak; voorts is er 

een interreligieuze dialoog waarbij 

ook de oosterse godsdiensten wor-

den betrokken. Ten slotte is er de 

interlevensbeschouwelijke dialoog, 

waarbij ook niet- of andersgelovige 

humanisten worden betrokken. 

Sant’Egidio gelooft dat de globalise-
ring ons noopt tot een ‘nieuw huma-

nisme’, waarbij gelovige en niet-ge-

lovige humanisten de handen in el-

kaar slaan. Met het oog daarop 

werd na de aanslagen op de redac-

tie van Charlie Hebdo in Parijs en de 

feiten van Verviers, in januari 2015, 

een werkgroep opgericht, waarbij 

alle in België officieel erkende ere-

diensten en levensbeschouwingen 

vertegenwoordigd zijn op het hoog-

ste niveau. Die werkgroep lag aan 

de basis van het straatvoetbaltor-

nooi “Football for Peace” op 20 april 
2016 in hartje Molenbeek. 16 teams 

van 6 spelers tussen 15 en 21 jaar 

en bovenal van verschillende gods-

diensten, levensbeschouwingen, et-

nische afkomst en geslacht namen 

het tegen elkaar op. Het belangrijk-

ste doel was niet enkel winnen, 

maar vooral vriendschap sluiten met 

minstens één jongere van een an-

dere overtuiging. De openingswed-

strijd werd gespeeld door vertegen-

woordigers van de verschillende 

godsdiensten en levensbeschouwin-

gen, waaronder katholiek priester 

Serge Takamba, rabbijn Aharon Ma-

linsky, imam Mohamed Elboutaibi 

en pastor Paul Every. Ook Ilyas 

Touba (wereldkampioen “panna 
street soccer”) en Alexis Scholl (AA 
Gent) waren van de partij. 

Het tornooi werd afgesloten met 

een grote en een kleine finale. Na-

dien kregen alle deelnemers een 

medaille, en voor de winnaars was 

Het jaar 2016 begon met terreuraanslagen in Brussel. Ongeveer het hele jaar door leefde onze 
samenleving onder de terreurdreiging. Meer dan ooit zet Sant’Egidio in op het vreedzaam sa-
menleven tussen mensen van verschillende overtuigingen en achtergronden. Hoogtepunt van deze 
werking was het straatvoetbaltornooi “Football for Peace” dat honderden jongeren verzamelde 
in Molenbeek op 20 april 2016. 
vzw. 

Samenleven in diversiteit 
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er iets extra. Ook Brussels Staatse-

cretaris voor Gelijke kansen Bianca 

Debaets, Burgemeester van Molen-

beek Françoise Schepmans en 

Schepen Sarah Turine waren van de 

partij. In haar toespraak wees 

Staatsecretaris Debaets erop dat 

haat enkel kan worden overwonnen 

door liefde. En dat was een duidelijk 

beeld op Football for Peace. Van het 

hart van de gemeente die de jong-

ste tijd wereldwijd gebrandmerkt 

werd als een oord van verderf, werd  

een boodschap van hoop, dialoog 

en vrede uitgestuurd. Zoals de voet-

ballende rabbijn Aharon Malinsky 

stelde: “Wat ons bindt, is groter dan 

wat ons scheidt.” 
Voor een volledig persoverzicht en 

beeldmateriaal, zie: www.toge-

therinpeace.be 

 
Trialoog op school 
 
Als antwoord op de xenofobe ge-

voelens in de Vlaamse en Europese 

samenleving organiseert 

Sant’Egidio in verschillende scholen 

getuigenissen over dialoog en 

vrede. Zo getuigt de Antwerpse tri-

aloog (een imam, een rabbijn en 

een priester) in scholen dat vrede 

tussen alle religies mogelijk is en 

dat we steeds moeten zoeken naar 

wat ons verbindt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vredeswandeling op Nieuwjaarsdag – 1 januari 2016 
 
Om het jaar in vrede te starten or-

ganiseert Sant’Egidio een vredes-
wandeling op 1 januari - voor de Ka-

tholieke Kerk werelddag van de 

vrede. In deze mars gaat er zowel 

aandacht naar conflicten wereldwijd 

als naar de samenlevingsproblema-

tiek in de eigen stad. Dit jaar ging 

er tijdens de wandeling bijzondere 

aandacht naar de oorlog in Syrië. 

Tijdens de wandeling droegen de 

deelnemers borden met de namen 

van alle landen ter wereld waar con-

flicten woeden. Een 400-tal deelne-

mers namen deel aan de wandeling 

waaronder 100 kinderen en jonge-

ren. Ook vertegenwoordigers van 

godsdiensten en levensbeschouwin-

gen liepen samen door de straten 

van Antwerpen als een teken van 

vrede. Opvallend was ook de grote 

aanwezigheid van vluchtelingen uit 

de Rode Kruis opvangcentra van 

Lint en Sint-Niklaas. Aan  het einde 

van de wandeling werden enkele 

toespraken gehouden. Zo getuigde 

onder andere een Syrische jonge 

man over zijn vlucht naar België en 

de opbouw van een nieuw leven in 

een nieuw land.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.togetherinpeace.be/
http://www.togetherinpeace.be/
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Interfaith Harmony Breakfast –  2 februari 2016
  

Op dinsdag 2 februari 2016 organi-

seerde Sant’Egidio een ontbijtont-
moeting met verantwoordelijken 

van de verschillende religies om te 

spreken over de uitdagingen van 

de afgelopen periode. Europa en 

ons land kampen met ongeziene 

historische uitdagingen: de oorlo-

gen aan de rand van Europa, ter-

reurdaden en terreurdreiging en 

de komst van honderdduizenden 

migranten en vluchtelingen. Fe-

nomenen die de samenleving po-

lariseren en die het harmonieus 

samenleven van de bevolking on-

der druk zetten.  

 

Het interreligieuze ontbijt vond 

plaats in het kader van de ‘Inter-
faith Harmony Week’, een initia-
tief dat gelanceerd werd door Ko-

ning Abdullah II van Jordanië en 

dat ondersteund wordt door de 

Verenigde Naties. Heel de eerste 

week van februari worden wereld-

wijd en in het bijzonder in Brussel 

initiatieven georganiseerd om de 

ontmoeting tussen de godsdiensten 

te bevorderen.

 

 
 
Oecumenisch gebed voor de martelaren en de vrede - 23 maart 2016 

 
Op woensdag 23 maart 2016 her-

dacht de Gemeenschap van 

Sant’Egidio de christelijke martela-
ren van deze tijd met een gebed dat 

werd voorgegaan door Mgr. Johan 

Bonny, bisschop van Antwerpen en 

vertegenwoordigers van de christe-

lijke kerken van Antwerpen. Er werd 

ook gebeden voor de slachtoffers 

van de oorlog in Syrië en Libië en 

andere plaatsen waar christenen 

worden vervolgd.  

 
 

Barmhartigheid in onbarmhartige tijden: een trialooggesprek – 11 mei 2016

Sant'Egidio organiseerde in mei een 

trialooggesprek tussen rabbijn Aha-

ron Malinsky, bisschop Johan Bonny 

en inspecteur islamonderwijs Ah-

med Azzouz over het concept en de 

praktijk van de  'Barmhartigheid' in 

respectievelijk jodendom, christen-

dom en islam. 200 mensen namen 

deel aan deze conferentie.
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Islamitisch-christelijke ontmoeting met Iftarmaaltijd – 18 juni 2016 
 

Op zaterdag 18 juni 2016 organi-

seerde Sant’Egidio een ontmoe-
tingsavond tussen moslims en chris-

tenen. De avond begon met een 

conferentie met als titel “Barmhar-
tigheid in de christelijke en islamiti-

sche traditie”. Kanunnik Bart Pae-

pen, pastoor van de Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal, Dr. Malik Al 

Asmar, inspecteur van het islamiti-

sche onderwijs en moslimjongere 

Masar Kbyeh namen het woord en 

getuigden over barmhartigheid in 

hun religie.  Na de conferentie, bij 

zonsondergang, bood Sant’Egidio 
haar moslimgasten een “iftar” aan. 

Dat is de maaltijd waarmee moslims 

tijdens de vastenmaand Ramadan 

het vasten verbreken. Deze iftar is 

een uitstekende gelegenheid voor 

moslims en christenen om elkaar te 

ontmoeten.

 
Kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een beperking gaan door de Heilige Poort -
mei, juni en augustus 
 
Kinderen, jongeren, ouderen en 

mensen met een beperking maak-

ten in het Jaar van de Barmhartig-

heid een pelgrimstocht naar de Hei-

lige Poort van de Antwerpse Kathe-

draal. Daar werden ze ontvangen 

door pastoor Bart Paepen die hen 

op het einde de opdracht meegaf 

om zelf een werk van barmhartig-

heid te verrichten. Een bezoek aan 

een moskee, een synagoge of een 

ander gebedshuis of levensbe-

schouwelijk centrum werden onder 

andere gepromoot als teken van 

barmhartigheid.

 
Herdenkingswandeling slachtoffers WOII - 11 september 2016
 

Mensen van allerlei leeftijden en 

achtergronden stapten op 11 sep-

tember 2016 van het Hendrik Con-

scienceplein naar het Monument 

van de Gedeporteerden aan de Bel-

giëlei. Tijdens de optocht droegen 

deelnemers van verschillende cultu-

ren, geloofsovertuigingen en leeftij-

den kaarsen en borden mee met 

daarop de namen van de concentra-

tiekampen, als een blijvende herin-

nering aan de nazigruwel. 

Onderweg werden ze aan de 

Moryah Synagoge in de Terliststraat 

verwelkomd door Regina Sluszny, 

ondervoorzitter van het Forum der 

Joodse organisatie en zelf een over-

levende van de Shoah.     

De wandeling eindigde bij het Mo-

nument van de Gedeporteerden aan 

de Belgiëlei. Daar volgde een plech-

tigheid met toespraken van Prof. Dr. 

Herman van Goethem (rector van 

de Universiteit Antwerpen), Imam 

Said Aberkan (hoofdconsulent Islam 

Vlaanderen) en Prof. Jan de Volder 

(KU Leuven en Sant’Egidio). Allen 

maakten in hun toespraken de link 

met de huidige golf van terreur en 

de noodzaak aan dialoog en vrede. 

Opmerkelijk was dat voor het eerst 

op een Holocaustherdenking een 

imam het woord nam.  

Na een minuut stilte voor de oor-

logsslachtoffers en het zingen van 

het gebed voor de doden door Rab-

bijn Aharon Malinsky legden kin-

deren en ouderen van verschillende 

origine en geloofsovertuigingen sa-

men bloemen aan de voet van het 

monument. Het is een symbool van 

de brug tussen generaties en het is 

een krachtig signaal voor de op-

bouw van een vredevolle samenle-

ving.
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Conferentie “30 jaar Geest van Assisi. Vruchten en uitdagingen voor de interreligieuze  
dialoog” - 27 oktober 2016  

 
Op donderdag 27 oktober organi-

seerde Sant’Egidio een conferentie 

met vier topverantwoordelijken van 

de joodse, christelijke en islamiti-

sche gemeenschappen in ons land. 

Sprekers waren Mohamed Achaibi 

(vice-voorzitter van de Moslimexe-

cutieve van België) Johan Bonny 

(bisschop van Antwerpen) Albert 

Guigui (opperrabbijn van Brussel) 

en Barnabas (diaken van Athenago-

ras Peckstadt, Metropoliet van Bel-

gië van het Oecumenisch Patriar-

chaat van Constantinopel). 

Alle sprekers benadrukten in hun 

toespraak dat vrede voor alle reli-

gies het hoogste goed is en dat we 

daaraan moeten blijven werken 

door altijd in dialoog te treden, ook 

al zijn we het niet altijd met elkaar 

eens. 

De avond werd ingeleid en gemode-

reerd door Hilde Kieboom. 

De sprekers waren op 20 september 

ook aanwezig op de recente vredes-

ontmoeting ‘Thirst for Peace’ in het 

Italiaanse Assisi, samen met paus 

Franciscus en patriarch Bartholo-

meus en honderden andere verant-

woordelijken van christelijke ker-

ken, de wereldgodsdiensten en het 

seculier humanisme.  

De avond vond plaats precies op de 

dertigste verjaardag van de histori-

sche ontmoeting van Assisi, toen 

voor het eerst leiders van alle we-

reldgodsdiensten samenkwamen 

om te bidden voor vrede, op uitno-

diging van paus Johannes Paulus II. 
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Voorstelling en werking 2016

Voldoende kennis van de Neder-

landse taal hebben, is een enorme 

hefboom om te integreren in de 

Antwerpse samenleving. Hoewel 

het aanbod Nederlands voor An-

derstaligen (NT2) de jongste jaren 

grondig is verbeterd en geprofessi-

onaliseerd, maakt het aanhoudende 

succes van de taalschool van VVS 

duidelijk dat er behoefte is aan 1) 

plaatsen waar gratis les wordt aan-

geboden; 2) lesmomenten die niet 

op werkdagen vallen – zoals zater-

dag; 3) mondelinge oefeningen en 

conversatie. 

 

Daarom is VVS meer dan tien jaar 

geleden begonnen met het aanbod 

van conversatielessen Nederlands 

in de taalschool Yaguine en Fodé. 

Yaguine Koïta en Fodé Tounkara 

werden op augustus 1999 dood 

aangetroffen op de luchthaven van 

Zaventem in het landingsgestel van 

een Sabena Airbus. Ze kwamen uit 

het West-Afrikaanse Guinée-Cona-

kry. Ze droegen een brief bij zich 

voor de Europeanen, waarin ze aan-

dacht vroegen voor de schrijnende 

situatie in hun land en hun wan-

hoopspoging om het Europese con-

tinent 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 stu-

deren, en wij vragen u ons te helpen 

opdat wij in Afrika kunnen zijn zoals 

jullie’’, schreven ze. De taalschool 
‘Yaguine en Fodé’ wil deze jonge 
Afrikanen niet vergeten, samen met 

de zovelen die op zoek zijn naar een 

betere toekomst voor zichzelf en 

hun kinderen. 

 

De taalschool werkt samen met het 

‘Huis van het Nederlands’. Tot en 
met het jaar 2012 werden er alleen 

cursisten ingeschreven die elders 

reeds een erkende opleiding volg-

den of hadden gevolgd en bijgevolg 

al 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 cur-

sus, en zich op een later tijdstip, 

met enige basiskennis, weer bij de 

taalschool aan te melden. Met de ja-

ren werd de vraag naar basislessen 

Nederlands steeds prangender. 

Sinds 2013 zijn daarom ook studen-

ten welkom die nog geen enkele 

kennis van het Nederlands bezitten.  

Taalschool Yaguine en Fodé 
 

Taalschool Yaguine en Fodé is een bekende plek in Antwerpen voor nieuwkomers die hun taal-
vaardigheid Nederlands willen verbeteren. Gratis aanbod van verschillende niveaus NT2 – van 
beginners tot gevorderden en conversatie – zorgde in 2016 voor een toename van het aantal stu-
denten. De taalschool staat open voor iedereen.  
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Er zijn vier verschillende 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 duide-

lijk de politieke actualiteit en de 

brandhaarden in de wereld: aan het 

begin van 2016 waren de grootste 

groepen leerlingen afkomstig uit Ar-

menië, Oekraïne en Afghanistan, in 

het najaar vooral uit Syrië, Armenië 

en Eritrea. 

 

Praktische spreekvaardigheid bij-

brengen was altijd de voornaamste 

doelstelling van de taalschool. Zo-

wel bestaande cursussen, zelf ge-

schreven teksten, “Wablieft”, de 
krant in eenvoudig Nederlands, vi-

deo’s als de warme vriendschappe-
lijke manier van lesgeven, helpen 

dit doel te bereiken. 

 

Een cursus bestaat uit vijftien lessen 

van telkens 2 uur (30 uur per se-

mester). Er zijn twee instapmomen-

ten: in september en in januari. Er 

wordt over gewaakt dat de groepen 

niet te groot worden zodat ieders 

leerkansen geoptimaliseerd kunnen 

worden. Het niveau van de cursist 

wordt bepaald op basis van een in-

takegesprek met een van de leer-

krachten. Studenten krijgen een 

(niet officieel) getuigschrift van 

deelname als ze minstens 20u van 

de 30u (per semester) hebben ge-

volgd.  

 

In juni 2016 reikte de school tijdens 

een feestelijke ceremonie een 80-tal 

getuigschriften uit aan leerlingen 

die gedurende het eerste en/of het 

tweede semester tenminste 10 van 

de 15 lessen gevolgd hadden. Het 

was een zeer feestelijke gelegen-

heid waar de leerlingen vrienden en 

familieleden voor hadden uitgeno-

digd die vol trots toekeken.  

De meeste leerlingen komen via 

mond-op-mond reclame, enkelen 

via het opvangcentrum voor asiel-

zoekers van het Rode Kruis op Lin-

keroever. Sommige mensen worden 

door hun werkgever gestuurd om 

hen meer gelegenheid te geven on-

der 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 tegen-

stelling tot de van overheidswege 

gesubsidieerde NT2-aanbieders is in 

de taalschool Yaguine en Fodé het 

bezitten van officiële verblijfspapie-

ren namelijk niet verplicht. 

 

Naast de bestaande taalschool in 

het centrum van Antwerpen werd in 

september 2016 door het groeiende 

aantal leerlingen en leerkrachten 

ook een tweede taalschool geopend 

in Antwerpen-Noord. 
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Voorstelling en werking 2016 
 
‘Volkeren van Vrede’ is een bewe-
ging van nieuwkomers in Antwer-

pen, van verschillende taalkundige 

en culturele achtergrond die echter 

eenzelfde droom hebben: niet al-

leen hulpvrager zijn, maar met de 

eigen capaciteiten ook zelf stappen 

zetten naar hun integratie en socia-

lisatie. Ze tonen dat zij mannen en 

vrouwen zijn die als nieuwkomers 

een meerwaarde voor onze samen-

leving kunnen betekenen. Ze tonen 

met hun inzet dat migratie niet al-

leen als een probleem, maar eerder 

als een kans en potentieel gezien 

moet worden. De leden van ‘Vol-
keren van Vrede’ zijn ervan over-
tuigd dat de onderlinge verschillen 

een rijkdom voor ieder zijn. Zij vin-

den dat respect voor de ander, ge-

weldloosheid, gerechtigheid, solida-

riteit en wederzijdse waardering 

geen illusie zijn maar net een ge-

heim om onze aarde te redden. 

 

Meer en meer nieuwkomers die een 

aantal jaar geleden naar de bijeen-

komsten van de beweging begon-

nen te komen of les volgden in de 

taalschool Yaguine en Fodé, maken 

nu deel uit van het trouwe legioen 

vrijwilligers die vooral de werking 

met de bejaarden versterken. Zowel 

het huis voor ouderen Simeon en 

Hanna als de wekelijkse bijeenkom-

sten in de verschillende wijken van 

Antwerpen kan men zich niet meer 

voorstellen zonder hun buitenge-

woon gewaardeerde hulp.  

 

Naar aanleiding van de Internatio-

nale Dag van de Vluchteling die de 

Verenigde Naties hebben uitgeroe-

pen op 20 juni, werd er een gebed 

voor alle vluchtelingen en nieuwko-

mers georganiseerd. Dit vond plaats 

op vrijdag 17 juni in de Sint-Carolus 

Borromeuskerk. Terwijl er kaarsen 

werden aangestoken, deden nieuw-

komers van verschillende achter-

gronden en verschillende leeftijden 

voorbeden in hun eigen taal, voor al 

diegenen die hun vaderland achter-

laten op zoek naar een betere en 

veilige toekomst voor zichzelf en 

hun kinderen, maar ook voor de ve-

len die deze vlucht niet overleven. 

De grote belangstelling van de 

nieuwkomers hiervoor, óók van de-

genen die geen of een andere gods-

dienstige overtuiging hebben, toont 

hoezeer zij hierdoor geraakt zijn. 

In juni werd de jaarlijkse Iftar aan 

de moslimvrienden aangeboden. 

Een aantal trouwe leden van Vol-

keren van Vrede was zoals gebrui-

kelijk aanwezig met hun familie, 

 

Volkeren van Vrede 
 

VVS vzw zou niet meer hetzelfde zijn zonder de beweging Volkeren van Vrede. Talrijke nieuwkomers uit 
alle delen van de wereld komen geregeld samen, doen hun uiterste best om zich de Nederlandse 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 be-
zoeken.  
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maar er waren ook enkele leer-

lingen van de taalschool die voor 

het eerst mee aanschoven. Zij wa-

ren afkomstig uit Irak en Syrië en 

hebben een moeilijke en gevaarlijke 

vlucht achter de rug. Het is dan ook 

een mooie manier om hen welkom 

te heten in onze maatschappij door 

samen met hen deze maaltijd te ge-

bruiken en hen zo gastvrij te ontha-

len. Juli en augustus waren maan-

den van vakantie met de bejaarden 

en de jaarlijkse uitstap voor alle le-

den van Volkeren van Vrede en hun 

familieleden en vrienden. Dit jaar 

gingen ze op 21 juli naar Luik. De 

keuze om de uitstap op de nationale 

feestdag te doen, bleek een goede. 

Omdat heel veel mensen vrij zijn op 

die dag, was er veel interesse om 

deel te nemen. Ze vertrokken met 

twee bussen met in totaal een hon-

derdtal mensen, jong en oud. Op 11 

september was er de gelegenheid 

voor leden van Volkeren van Vrede 

om deel te nemen aan de jaarlijkse 

herdenkingswandeling. De ruime 

aanwezigheid van nieuwkomers is 

daar intussen een vaste waarde, 

maar opvallend was dit jaar toch 

wel de aanwezigheid van een aantal 

jonge, gelovige moslims, die na-

drukkelijk door hun aanwezigheid 

het doel van de wandeling wilden 

steunen: wie vergeet is gedoemd te 

herhalen. 

 
Solidariteit met oude Antwerpenaren 
 
De vriendschap en solidariteit tus-

sen nieuwkomers en ouderen stond 

ook dit jaar centraal. Het is een be-

langrijke vorm van gratis inzet van 

nieuwkomers ten opzichte van de 

samenleving die hen ontvangt.  

 

Een toenemend aantal leden van 

VVV neemt vast deel aan de bijeen-

komsten van bejaarden in Merksem, 

Hoboken, Antwerpen-Noord en Lin-

keroever. Ze ontmoeten daar be-

jaarden uit de wijk en sluiten vriend-

schap met hen. Zo groeit ook een 

netwerk van sympathie en solidari-

teit in de wijk, niet alleen doorheen 

het jaar maar ook bij het voorberei-

den en organiseren van de verschil-

lende kerstfeesten in de wijk. Een 

aantal vrienden van Volkeren van 

Vrede hebben bovendien vaste mo-

menten waarop zij meehelpen in 

het huis voor ouderen, Simeon en 

Hanna. Zij zijn daar zeer gewaar-

deerde bezoekers en vrijwilligers. 

Het is eigenlijk niet mogelijk om zich 

de werking zonder hun aanwezig-

heid voor te stellen.  

Op 23 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 ver-

schillende landen en culturen. Tij-

dens de namiddag werd er tijd ge-

maakt ook voor koffie en cake, ge-

volgd door een prachtig klassiek 

concert. 

 
 
Kerstmis 2016 
 
Ook in 2016 organiseerde VVS weer 

kerstfeesten in asielcentra van het 

Rode Kruis in Linkeroever, Lint en 

Sint-Niklaas. Door de vluchtelingen-

crisis was niet alleen het aantal 

asielzoekers in de verschillende cen-

tra toegenomen, maar ook het ver-

langen onder de Belgische bevol-

king om haar solidariteit met hen te 

tonen. Het was daarom weer een 

feestelijke avond, met een hartver-

warmende sfeer voor zowel de 400 

bewoners als de 150 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 geden-

ken. 
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Strijd tegen de doodstraf 
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Inleiding 
 
Vanaf de tweede helft van de jaren 

1990 is de Gemeenschap van 

Sant’Egidio zich actief beginnen in-
zetten in de strijd tegen de dood-

straf. Aanleiding daarvoor was de 

correspondentie van een van de le-

den uit Rome met iemand die in de 

Verenigde Staten in de dodencel 

zat, Dominique Green. Het aantal 

mensen dat met ter dood veroor-

deelden schreef, groeide en daar-

mee ook de concrete inzet voor de 

gevangenen, door bezoeken, cor-

respondentie, juridische bijstand en 

de vraag naar verbeterde condities 

in de gevangenissen. Doorheen de 

jaren werd Sant’Egidio zo een be-
langrijke speler in de strijd voor een 

universeel moratorium en de af-

schaffing van de doodstraf wereld-

wijd. Zij stond mee aan het ont-

staan van de World Coalition 

against the Death Penalty in haar 

zetel in Rome in het jaar 2002, zij 

promoot de wereldwijde beweging 

‘Cities for Life – Steden voor het le-

ven’. Sant’Egidio lanceerde ook de 
internationale dag van Steden tegen 

de Doodstraf die ieder jaar op 30 

november plaatsvindt. Dit is de ver-

jaardag van de eerste afschaffing 

van de doodstraf door een staat, 

namelijk het Groothertogdom Tos-

cane in 1786. Vanaf het begin van 

de actie ‘Cities for Life – Steden voor 

het leven’ in 2002 hebben verschil-
lende steden in België zich hierbij 

aangesloten. In 2016 waren dat er 

een twintigtal. Wereldwijd ging het 

om 2.030 steden verspreid over vijf 

continenten. Door een monument 

uit te lichten, een andere symboli-

sche actie, of een conferentie, be-

lichten ze hun hoop dat de dood-

straf spoedig wereldwijd wordt af-

geschaft. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strijd tegen de doodstraf – Cities for Life 
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Getuigenis Rais Bhuiyan  
 
Ter gelegenheid van Cities for Life 

wordt in België jaarlijks een interna-

tionale gast uitgenodigd om te ge-

tuigen over zijn of haar ervaringen 

met de doodstraf. Dat kan iemand 

zijn die onschuldig ter dood veroor-

deeld werd en is vrijgelaten, maar 

ook een familielid van iemand die 

vermoord is. Dit jaar werd Rais 

Bhuiyan uitgenodigd om in het te-

ken hiervan te getuigen. Hij werd 

slachtoffer van anti-islamitisch ge-

weld, maar pleit als gelovig moslim 

voor vergeving en hersteljustitie.   

 

Rais Bhuiyan, geboren in Bangla-

desh en piloot van de luchtmacht, 

kwam naar de VS om informatica te 

studeren. Mark Stroman, die op 

wraak zon na de aanslagen van 

9/11 waarbij hij zijn zus verloor, 

schoot hem enkele dagen later in 

het aangezicht. Eerder had Stro-

man, die lid was van de racistische 

organisatie Aryan Brotherhood al 

een Pakistaan en een Indiër omge-

bracht.  

 

Als gelovig moslim slaagde Bhuiyan 

er niet enkel in om zijn aanvaller te 

vergeven, maar stelde hij alles in 

het werk om te voorkomen dat Stro-

man geëxecuteerd zou worden. Op 

21 juli 2011 werd Stroman toch ter 

dood gebracht, maar Bhuiyan zet 

zijn strijd voort om te tonen dat het 

mogelijk is om in vrede en vriend-

schap samen te leven, ook als men-

sen een verschillende overtuiging 

hebben.  

 

Zijn programma zag er als volgt uit:  

 

Op dinsdag 29 november bracht 

Rais Bhuiyan zijn pakkend verhaal in 

het Jisr Al Amana instituut (het Ho-

ger Instituut voor Islamitische Stu-

dies) in Hoboken. Verschillende 

mensen (waaronder imams in oplei-

ding, islamleerkracht, e.d.) namen 

deel aan de conferentie.  

Op woensdagnamiddag 30 novem-

ber 2016 getuigde Bhuiyan voor 400 

Antwerpse leerlingen van het se-

cundair onderwijs in Theater Elcker-

lyc.  

Op woensdagavond 30 november 

getuigde Bhuiyan ook in de Euro-

pese wijk van Brussel.   

Op donderdagavond 1 december 

2016 getuigde Rais Bhuiyan voor 

studenten van de Universiteit Ant-

werpen, de Karel De Grote Hoge-

school en hogeschool Thomas 

More.
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Inleiding 
 
Samenleven met iedereen, dus ook 

met mensen met een verstandelijke 

en/of sociale beperking is al lang 

wereldwijd een belangrijk deel van 

de werking van Sant’Egidio. Door 
het initiatief van de Amici – de be-

weging voor mensen met een ver-

standelijke handicap – uit te bou-

wen, 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. 

Door hun vertrouwen en openheid 

voor anderen laten ze zien dat het 

mogelijk is om in elke levenssituatie 

blij te zijn als er genoeg vrienden in 

de buurt zijn. Een belangrijk ken-

merk van mensen met een verstan-

delijke beperking is hun vreugde en 

het vermogen deze aan de mede-

mensen verder te geven. 

 

Mensen met een verstandelijke be-

perking kunnen een grote vreugde 

uitstralen als ze zich gewaardeerd 

voelen en solidariteit ervaren. Hun 

handicap moet daarbij geen obsta-

kel zijn, integendeel: het kan tot 

een andere, gevoeligere en diepere 

manier van waarneming van de we-

reld bijdragen. Leven aan de zijde 

van een mens met een beperking 

betekent een verrijking aan mense-

lijkheid en kan een breder en dieper 

gevoel voor het leven laten groeien. 

Want deze mensen bezitten een ge-

voel voor wat essentieel is in het le-

ven. Deze ‘wijsheid’ uit zich niet al-
tijd op een directe manier. Soms 

vindt het slechts een weg naar bui-

ten in de relatie met andere men-

sen. Mensen met een beperking 

roepen op tot nadenken over waar-

den als gratis inzet en solidariteit, 

vriendschap en gastvrijheid, waar-

den die noodzakelijk zijn voor een 

geslaagd leven.  

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, geïsoleerd zijn 

of lijden door een afwijzende hou-

ding van de maatschappij. Hoewel 

de zorg en opvang voor mensen 

met een handicap goed opgebouwd 

is in onze welvaartstaat, leven velen 

meer dan men denkt verstopt en 

gaan ze vaak gebukt onder een ge-

brek aan waardering en inschake-

ling in het sociale weefsel.  

Hierop wil VVS een antwoord bieden 

met de beweging de Amici. Via de 

wijkwerking en de ateliers van de 

Amici wil VVS laten zien dat mensen 

met een verstandelijke en/of sociale 

beperking een belangrijke plaats in 

onze maatschappij verdienen en er 

een belangrijke rol kunnen spelen. 

Ze moeten enkel de kans ertoe krij-

gen.

 

 

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 
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Werking 2016 
 

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. Sinds september 2015 

werd de tweewekelijks atelier-wer-

king (muziek- en kunstatelier) een 

wekelijkse werking. In 2016 werd 

verder gewerkt aan stabiliteit in de 

persoonlijke vriendschap en werd 

de wekelijkse werking van het mu-

ziek- en kunstatelier verder gezet. 

Daarbuiten bezoeken de Amici ou-

deren en bouwen ze aan een cultuur 

van samenleven via vorming op hun 

maat rond verschillende thema’s. 
De actualiteit laat ze niet onberoerd. 

Vooral de vluchtelingenproblema-

tiek heeft hen geraakt. Tijdens ver-

diepingsmomenten werd met hen 

stilgestaan bij de vluchtelingen en 

werden vragen beantwoord. In de 

kunstateliers werden kunstwerken 

gemaakt bij het thema van de 

vluchtelingen. 

Vanaf september 2016 werd de 

werking van de Amici uitgebreid 

naar de wijken Merksem en Hobo-

ken. Hiermee brengt VVS de wer-

king dichter bij de woonplaats van 

de Amici brengen. Tegelijk biedt het 

een kans om zo mee te bouwen aan 

de sociale cohesie in de wijk. In 

aanloop van deze vernieuwing tot 

wijkwerking hebben de Amici mee 

geparticipeerd aan de activiteiten 

die Sant’Egidio organiseert in de 
wijk. 

In 2016 werden nieuwe vriend-

schappen met bejaarden uit de wijk 

opgebouwd. 

De Amici gingen in de zomer op va-

kantie in Amel, in de Oostkantons. 

Tijdens deze vakantie volgden ze 

een workshop schilderen in het ate-

lier van de kunstenaar Johannes 

Wickert.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding van de werking en vorming van de werkers 

Om zo goed mogelijk op een per-

soonlijke manier te werken met de 

mensen met een beperking is een 

krachtig netwerk rondom hen nood-

zakelijk. Opvallend is dat bij ver-

schillende nieuwe personen de 

thuissituatie niet optimaal is. Ook 

het aantal gezondheidsproblemen is 

toegenomen. In 2014 werd gestart 

met het intenser maken van de net-

werken rond de personen met de 

grootste nood. Deze werking werd 

in 2016 verder gezet. VVS heeft van 

bijna alle personen die naar de wer-

king komen contacten met de an-

dere organisaties die hen begelei-

den en werkt met hen samen. Ver-

schillende Amici worden ook door 

vrijwilligers thuis opgevolgd. Er 

wordt o.m. samen met hen gege-

ten. Tijdens deze bezoeken aan huis 

staat ook de vriendschap centraal. 

Ook in 2016 werd er geïnvesteerd in 

de interne vorming. Om de ont-

plooiingskansen en de eigen per-

soonlijkheid van alle begeleidde 

Amici ten volle te stimuleren en te 

respecteren werd er minstens een-

maal per trimester een interne vor-

ming voor de vrijwilligers georgani-

seerd.
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Samenwerking met Primavera 

Al enkele jaren werkt VVS samen 

met Primavera – een voorziening 

voor opvang en begeleiding van vol-

wassenen met een verstandelijke 
handicap in Merksem. Eén keer per 
week komt een groep van 5 à 10 
personen onder begeleiding naar 

het secretariaat van VVS om te hel-

pen. Daar verrichten ze eenvoudige 

taken die echter tot het goed func-

tioneren van de vereniging bijdra-

gen. Sommigen zijn verantwoorde-

lijk voor de vernietiging van oude 

documenten, anderen voor het 

wegbrengen van flessen en nog an-

deren voor de mailings. Het werk 

wordt altijd op voorhand voor hen 

voorbereid door onze vrijwilligers 

zodat ze zich in het huis van 

Sant’Egidio nuttig voelen. Bij de ta-
ken horen: omslagen vullen en ze-

gels plakken, folders kopiëren en 

plooien, potloden slijpen voor de 

Scholen van Vrede, de was voor Ka-

miano plooien, enz. De samenwer-

king wordt langs de verschillende 

kanten positief geëvalueerd en 

wordt zeker de volgende jaren 

voortgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstmis 2016 

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. De 

Amici vierden dit jaar mee Kerst in 

Hoboken en Merksem samen met 

hun bejaarde vrienden. Het is be-

langrijk om Kerstmis te vieren met 

hun vrienden bij wie ze ook tijdens 

het jaar op bezoek gaan. De aanwe-

zigheid van jong en oud op het feest 

maakte het tot een echt familie-

feest.
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 Aartsbisdom Mechelen-Brussel 
 ACJCB 
 Adviescentrum migratie 
 Afrikaans Platform  
 AG Insurance 
 Ahmadiyya moslimgemeenschap 
 Amnesty International 
 Amos 
 Antwerps integratiecentrum de8 
 Antwerpse Raad van Kerken (ARK) 
 Apothekers 
 Asielcentrum Rode Kruis Linkeroever 
 Asielcentrum Rode Kruis Lint 
 Asielcentrum Rode Kruis Sint-Niklaas 
 B’nai B’rith  
 Bakkerij Goossens 
 Bakkerij Van Opstal 
 Barka 
 Bisdom Antwerpen  
 Brillenbus 
 CAW Antwerpen 
 C-dienst 
 Centrum voor kinderzorg en gezinsonder-

steuning 
 Chiro 
 CLB’s 
 Comité bijzondere Jeugdzorg  
 Cordoba 
 COZA-overleg Stad Antwerpen 
 D.O.P. Op Maat vzw 
 De CGG 
 De Grijze Kat  
 De Hoeve 
 De Kringwinkel 
 De Leerexpert 
 De Loodsen vzw 
 De Vliering 
 Dénise Grésiac vzw 
 Dienstencentrum De Fontein 
 Dienstencentrum De Zeelbaan  
 District Antwerpen 
 Dokters van de Wereld 
 Domus-project 
 Don Bosco-jeugd 
 Elegast  
 Europascouts 
 Executief van de Moslims van België 
 FAMCAT  
 Fedasil 
 FOD Justitie (strafbemiddeling)  
 Forum Asiel en Migraties (FAM) 
 Forum der Joodse Organisaties 
 Free Clinic 
 Gevangenis van Mechelen 
 Gevangenis van Merksplas 
 Gidsen Vlaanderen 
 Het Beschermingscomité van de Antwerpse 

gevangenis 
 Het Leger des Heils Utrecht 
 Hiberniaschool Antwerpen 
 Huis van het Nederlands 
 IJD  
 Inside-Outside 

 Inspiration vzw 
 JAC  
 Jeugddienst  
 Jisr Al Amana Instituut  
 JOMA  
 Joodse scouts Hanoor Hatzioni  
 Juridische dienstverlening  
 Kadans – Ketenaanpak 
 Kappersschool Instituut St. Maria  
 Karel de Grote Hogeschool  
 Kerkfabriek 
 Kids  
 KLJ 
 Koninklijk Atheneum Antwerpen  
 KSA 
 Lessius Hogeschool  
 Levensadem 
 Lokale Politie Antwerpen 
 Magazijn Broechem  
 Moryah Synagoge 
 Moskee Attawhid 
 Mutualiteiten 
 Netwerk voor jeugdpastoraal  
 OCMW 
 OGGPA vzw 
 Ontwenningscentra 
 Onze-Lieve-Vrouwecollege Antwerpen 
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege Ede-

gem 
 Opvoedingswinkel Kerkstraat 
 Orbit vzw 
 Parket van de Procureur Des Konings te Ant-

werpen  
 Pax Christi Vlaanderen  
 Pleegzorg Provincie Antwerpen  
 Plusserswerkingen 
 Primavera vzw  
 Pro Petri Sede 
 Psychiatrische ziekenhuizen  
 Residentie Sint-Jozef 
 Rouach  
 S.E.N. Steunpunt Expertise netwerken 
 Scholen in het Hoger Onderwijs 
 Scouts  
 Senegalese jongeren van Dahira Touba  
 Sint-Jozefinstituut Kontich 
 Sint-Ludgardisschool Antwerpen 
 Sociaal Centrum Sint-Andries 
 Sociale Kruidenier Kiel en Merksem 
 Stad Antwerpen 
 Steunpunt Jongerenwelzijn 
 Stichting Louise-Marie  
 Stichting Nicolas Cusanus 
 Tachkemoni school  
 Therapeutische Gemeenschappen  
 Thomas More Hogeschool 
 Thuiszorgdienst Vleminckveld 
 Topix 
 Unie Marokkaanse moskeeën van Antwer-

pen (UMIVPA) 
 Universiteit Antwerpen 
 VDAB 
 Verschillende lagere scholen  
 Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Samenwerkingen  
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 Vredescentrum Provincie Antwerpen 
 Vrienden van Bethlehem vzw 
 Vriendschap Zonder Grenzen vzw  
 Werkgroep kansarme jongeren  
 Werkgroep oefenkansen NT2 vrijwilligers 
 Wijkgezondheidscentra 
 Wilfam (Sint-Willebrord – Heilige Familie)  
 Within-without-walls 

 WZC Melgeshof 
 WZC Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen  
 WZC Sint-Anna Berchem 
 Xaveriuscollege Borgerhout  
 Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 
 Zorgbedrijf Antwerpen 
 Zorgboederijen 
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Projectsteun Overheid

Giften particulieren en acties

Bedrijven en banken

Stichtingen en organisaties

Serviceclubs

Legaten en prijzen

Bijdragen huis voor ouderen

In resultaatname giften verbouwingen

Andere opbrengsten

 

De rekeningen, met een totaal aan kosten en opbrengsten van 1.433.008,36 € werden geauditeerd en goedge-

keurd door de bedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & C°.  
 
Verdeling van de inkomsten  
 
  
  
   
  
   
 
 
    
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inkomsten Bedrag (€) Percentage (%) 

Projectsteun overheid 452.454,80  32 

Giften particulieren en acties 321.091,22  22 

Bedrijven en banken 257.854,46 18 

Stichtingen en organisaties 138.668,30 10 

Serviceclubs 29.980,00  2 

Legaten en prijzen 11.982,88 1 

     Bijdragen huis voor ouderen 133.892,16 9 

In resultaatname giften verbouwingen 74.853,69 5 

Andere opbrengsten 12.230,85 1 

Totaal 1.433.008,36  100 

Financiële situatie 
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Verdeling van de uitgaven 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgaven Bedrag (€) Percentage (%) 

Daklozenwerking Kamiano 635.166,92 46 

Ouderenwerking 263.804,20 19 

Kinder- en jongerenwerking 181.845,77 13 

Interculturaliteit 55.320,53 4 

Andersvaliden 16.256,04 1 

Administratie 22.915,48 2 

Bestemde fondsen 50.000,00 4 

Afschrijvingen 146.035,77 11 

Belasting en financiële kosten 5.246,06 0 

Totaal 1.376.590,77 100 

 
    Over te dragen resultaat                              58.786,92 
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Balans 
 
 

Activa                                       Passiva   

Vaste activa                 934.689,40 € Eigen Vermogen            1.770.610,22 €         

Vlottende activa              920.276,71 € Vreemd Vermogen             84.355,89 € 

Totaal           1.854.966,11 € Totaal         1.854.966,11 € 

 
 
 
Toelichting bij de financiële 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 2016 11,5 VTE 

in dienst, verdeeld over de verschil-

lende werkingen, maar vooral in Ka-

miano-onthaal en Simeon en 

Hanna. 

Er werden in 2015 en 2016 ingrij-

pende renovatiewerken gedaan aan 

de keuken van Kamiano. Omdat het 

hier gaat om investeringen zijn zo-

wel de kosten als de giften ter finan-

ciering daarvan opgenomen in de 

balans en niet in de resultatenreke-

ning. 

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 België 
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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 

 

Foto’s: Copyright Sant’Egidio 
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