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Beste sympathisanten, 

Dit jaarverslag wil u als giftgever, betrokken overheid of geïnteresseerde inzage geven 

in de werking van de vzw Vereniging Voor Solidariteit tijdens het werkjaar 2017. De 

werking is afgelopen jaar verder gegroeid, zowel in bereik van aantal kansarmen, als 

in het aantal vrijwilligers dat meewerkt of zich heeft aangeboden. Er blijven veel men-

sen door de mazen van het welvaartsnet vallen, maar hoopgevend is dat veel gewone 

burgers van onze stad, “mensen van goede wil” beseffen dat de overheid niet alleen 

voor alles kan opdraaien, en dat zijzelf ook het verschil kunnen maken door de handen 

uit de mouwen te steken. De responsabilisering van burgers, scholen, bedrijven, 

kortom van diegenen die niet tot de klassieke sociale sector behoren, is een positieve 

tendens die zich de laatste jaren heeft ingezet en die als het ware met een kruisbestui-

ving ook de werking van VVS heeft versterkt. Nooit kwamen zoveel jongeren binnen 

VVS op stage, bedrijven op teambuilding of serviceclubs op meeleefdagen als afgelo-

pen jaar. Dat vergroot het draagvlak van zorg en steun voor de meest kwetsbaren in 

onze stad. 

Het nieuwe project dat in het werkjaar 2017 van start ging is de koffiebar “Amici – 

Coffee & Books”, waar volwassenen met een mentale beperking koffie en gebak ser-

veren. Een venster op de wereld in de hippe Kammenstraat. Hiermee wil VVS een 

antwoord zoeken op de grote vraag naar zinvolle dagbesteding van vele zorgbehoe-

vende mensen, die meestal wel over een uitkering beschikken, maar zich weinig deel 

weten van de samenleving. Dit project van inclusie op de werkvloer werd meteen een 

succes, niet in het minst door de uitstraling en sympathie van de barista’s en serveer-

ders. 

Een ander baanbrekend project vormt de Humanitaire Corridor waarmee 150 kwets-

bare vluchtelingen uit Syrië veilig en legaal naar ons land kunnen komen om een 

nieuwe toekomst op te bouwen. Sant’Egidio sloot een akkoord met de Belgische rege-

ring in samenwerking met de erkende erediensten van ons land om te zorgen voor de 

opvang en integratie van deze vluchtelingen.  

VVS heeft in 2017 veel geïnvesteerd in de uitbouw van haar wijkcentra en werkingen 

in de wijken Kiel-Hoboken en in Luchtbal-Merksem: de vernieuwing van de lokalen en 

de uitbouw van de jongerenwerking zorgde voor extra dynamiek in het bruggen bou-

wen tussen de culturen en leeftijden in deze wijken. 

De onbaatzuchtige en onbezoldigde inzet van meer dan 1.000 vrijwilligers vormt nog 

steeds de belangrijkste steunpilaar van de werking, in complementariteit met een pro-

fessioneel team waardoor de multidimensionale aanpak van de werking en de samen-

werking met de sector aan slagkracht hebben gewonnen.  

Dank aan alle sympathisanten, giftgevers en subsidiërende overheden voor hun ver-

trouwen. 

Hilde Kieboom 

Voorzitter 

Woord van de voorzitter 
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Voorstelling van de werking  
  

De School van Vrede organiseert 

huiswerkbegeleiding en vrijetijdsbe-

steding voor kansarme kinderen in 

vier moeilijke stadswijken. De 

meeste van deze kinderen hebben 

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 wegens 

ontoereikende begeleiding en aan-

dacht.  

 

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. 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 2017 

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 2017 
 

De continuïteit van de werking van 

de Scholen van Vrede blijft gehand-

haafd. In 2017 waren dit werkingen 

in Luchtbal-Merksem, Kiel-Hoboken, 

Linkeroever en Borgerhout-Stuiven-

berg. Opnieuw namen veel jonge-

ren een engagement op waardoor 

ook meer kinderen van de doelwij-

ken konden worden bereikt. Coa-

ching en ondersteuning van deze 

vrijwilligers blijven essentieel en 

daarvoor werden speciale vor-

mingsmomenten voorzien. VVS 

krijgt steeds meer aanvragen van 

jongeren om in de kinderwerking 

een sociale stage te doen. De stagi-

airs waren in het algemeen zeer te-

vreden over hun stage. Sommigen 

van hen maken de overstap van sta-

giair naar vrijwilliger en blijven ook 

na afloop van hun stage in de 

School van Vrede actief. 

Er werd dit jaar extra ingezet op het 

intergenerationele aspect.  De kin-

deren van de School van Vrede ne-

men maandelijks deel aan het ge-

bed voor de vrede in hun wijk. Hier 

ontmoeten ze volwassenen en be-

jaarden van de wijk. Zo wordt er ge-

bouwd aan een netwerk in de wijk 

zodat wederzijds onbegrip en mis-

prijzen kunnen worden ontkracht.   

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. 

 

Sinds kort mag Sant’Egidio deelne-

men aan het project “Eyes for the 

World” dat mogelijk wordt gemaakt 

dankzij de L’Occitane Foundation.  

Het is een project dat ervoor wil zor-

gen dat iedereen (dus ook de arm-

sten) die slecht ziet een gepaste bril 

krijgt. Verschillende armen (daklo-

zen, kansarme kinderen en jonge-

ren, nieuwkomers, ouderen,…) uit 

de werkingen van Sant’Egidio kun-

nen in deze winkel op controle gaan 

en krijgen ook een bril op maat, he-

lemaal gratis. Verschillende Romazi-

geuners zijn hier reeds naartoe ge-

weest en waren heel tevreden met 

hun bril: niet alleen ziet de wereld 

er beter uit, maar het is voor de kin-

deren ook eenvoudiger om te leren 

en bovendien is het een uitgave die 

ze niet zelf ten laste hebben.   
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Kerstmis 2017 
 

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 dit 

samenzijn kregen de gasten een 

feestelijk driegangenmenu aange-

boden, werd er een feest met mu-

ziek, toneel en spelletjes georgani-

seerd en tenslotte kregen alle aan-

wezigen een kerstcadeau. Meer dan 

250 vrijwilligers zorgden voor bedie-

ning, animatie en geschenken. Deze 

geschenken werden vanaf septem-

ber door de Jongeren voor Vrede in-

gezameld via solidariteitsacties.
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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 van alle sociale achter-

gronden 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.). 

 
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.

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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Werking 2017 
 
In 2017 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, de ene keer lag de nadruk 

op het intergenerationele, de an-

dere keer op de dialoog tussen de 

godsdiensten of de ecologie.  

Op grote momenten, zoals Pasen en 

Kerstmis, brachten de kinderen een 

bezoek aan de bejaarden van resi-

dentie Sint-Jozef in de Hemelstraat. 

Met Kerstmis, op 25 december, gin-

gen 35 kinderen bij 50 bejaarden op 

bezoek. Er werd samen gevierd, ge-

speeld en aan ieder werd een ge-

personaliseerd geschenk gegeven.  

 

De oudste kinderen gingen een 

kijkje nemen op de Sounds for 

Peace-muziekwedstrijd van de Jon-

geren Voor Vrede, brachten een be-

zoek aan de boekenbeurs en ont-

dekten de boeiende wereld van de 

wetenschap in Technopolis.   

 

Ook in 2017 namen de kinderen van 

het Land van de Regenboog deel 

aan de vakantie van de School van 

Vrede.
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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. De 

groepen Friends in verschillende 

wijken van Antwerpen hebben als 

doel een plaats te zijn waar waar-

den als respect voor anderen, voor 

de eigen leefomgeving, voor de na-

tuur,… centraal staan. De werking 

wil hen via vormende en recreatieve 

activiteiten kansen bieden om hun 

leefwereld te verruimen en vriend-

schap 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. Dit pro-

ject bevordert ook de goede ver-

standhouding tussen de verschil-

lende culturen 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 2017 
 
Net als vorige jaren blijft ook in 

2017 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 2017 was er een grote groei van 

de Friends zichtbaar in de wijkwer-

kingen. Naast Antwerpen-Centrum 

bestaan er Friendsgroepen in de 

wijken Kiel-Hoboken, Luchtbal-

Merksem, Borgerhout-Stuivenberg 

en Linkeroever. Zij zijn allen actief 

in het bezoek van ouderen in WZC’s 

in hun buurt. 

 

In april 2017 organiseerden de 

Friends van het Centrum een bede-

vaart voor de ouderen van WZC 

Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen. 

Een 50-tal ouderen en 30 Friends 

namen hieraan deel. Tijdens de 

wandeling werd er halt gehouden 

bij enkele Mariabeelden in Antwer-

pen, werd er een bezoek gebracht 

aan het klooster van de Karmelie-

tessen en aan het huis van 

Sant’Egidio. Bij elk van deze tussen-

stops gaven de Friends een toelich-

ting over de geschiedenis ervan. De 

dag werd afgesloten met koffie, 

cake en vriendschap tussen jong en 

oud.  

 

Van 1 tot 10 juli gingen de Friends 

in 2 groepen op vakantie in Waimes. 

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. 

Na de vakantie ontstond het idee 

om samen een lied te maken en dat 

in te dienen bij de muziekwedstrijd 

“Sounds for Peace”. Dat is een mu-

ziekwedstrijd voor de vrede waarbij 

aan jongeren tussen 13 en 26 jaar 

wordt gevraagd een origineel lied te 

maken en te brengen rond de 

thema’s “Vrede”, “Dialoog” en “Sa-

menleven”. De Friends deden mee 

aan deze muziekwedstrijd en won-

nen zelfs de publieksprijs! 

 

In juni 2017 werd in Mechelen een 

groep Friends opgericht, die bejaar-

den bezoekt en een kerstfeest met 

de armen van de stad organiseerde.  
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Kerstmis 2017  
 
In december vierden een 120-tal 

Friends Kerstmis met hun bejaarde 

vrienden in verschillende wijken (in 

Merksem, Linkeroever, Stuivenberg, 

Hoboken). Zij zorgden aldaar voor 

animatie en kerstgeschenken. In 

Antwerpen-Centrum organiseerden 

de Friends een kerstfeest in het 

WZC Onze-Lieve-Vrouw van Ant-

werpen. Een 60-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.
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Voorstelling van de werking en doelstelling 
 

De Jongeren voor Vrede kennen na 

hun start in 2003 nu een volwaardig 

bestaan 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, van groepen 

Friends,… ieder naar eigen ver-

mogen en interesse. Het is de be-

doeling dat elke jongere een verant-

woordelijkheid krijgt binnen de or-

ganisatie. 

 

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 2017
 

Groepen van Jongeren voor Vrede 

zijn aanwezig in Kiel-Hoboken, 

Luchtbal-Merksem, Borgerhout-

Stuivenberg, Linkeroever, Berchem 

en het centrum van Antwerpen. Ze 

komen wekelijks samen in hun wij-

ken om kansarme kinderen te hel-

pen en eenzame ouderen te bezoe-

ken.  

 
 

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. 

 

Jongeren voor Vrede 
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Jongeren helpen kinderen in de Scholen van Vrede 
 

De werking van Scholen van Vrede 

wordt volledig gedragen door de 

jongeren. Het zijn Jongeren voor 

Vrede van verschillende leeftijds-

groepen die wekelijks een engage-

ment op zich nemen om de kans-

arme kinderen te begeleiden. Ze 

gaan kinderen thuis ophalen, ze 

spelen met hen en helpen hen met 

hun huiswerk en achteraf gaan ze 

de kinderen terug thuis afzetten. Ze 

zijn degenen die de kinderen opvol-

gen en het contact met de ouders 

en de school onderhouden.  

 

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.  

 

 

Een groep jongeren bezoekt weke-

lijks bejaarden in WZC Sint-Anna in 

Berchem. Wekelijks gingen ook an-

dere jongeren op bezoek in WZC’s 

in Antwerpen-Centrum, Hoboken en 

Linkeroever en Merksem.  

In de zomerperiode gingen enkelen 

van deze jongeren mee op vakantie 

met de ouderen naar De Haan. De 

jongeren zorgden zelf voor de orga-

nisatie van deze reis.

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sounds For Peace”- Muziekwedstrijd 
 

Op zondag 15 oktober 2017 organi-

seerden de Jongeren voor Vrede 

van Sant’Egidio de “Sounds for 

Peace-muziekwedstrijd”. Dat is een 

muziekwedstrijd voor de vrede 

waarbij aan jongeren tussen 13 en 

26 jaar wordt gevraagd een origi-

neel lied te maken en te brengen 

rond de thema’s “Vrede”, “Dialoog” 

en “Samenleven”. 48 jongeren-

bands dienden hun lied in, 10 ervan 

werden geselecteerd om deel te ne-

men aan de finaledag in de Aren-

bergschouwburg. Juryleden waren 

zangeres Josje Huisman, sin-

ger/songwriter ‘Sam Renascent’ en 

Amra Dorjbayar van Sant’Egidio. 

 

De Antwerpse rapper met Marok-

kaanse roots ADO won de wedstrijd 

met zijn lied ‘Kindsoldaat’. Daarin 

beschrijft hij de pijn en het verdriet 

die geweld en oorlog met zich mee-

brengen.   

 

Ook de publieksprijs ging naar een 

bijzondere groep jongeren namelijk 

‘De Friendsband’ met Come Along. 

De Friends zijn jongeren tussen 12 

en 15 jaar die wekelijks op bezoek 

gaan bij eenzame ouderen die in 

een instelling verblijven. Vijftien 

Friends uit verschillende Antwerpse 

wijken besloten voor Sounds For 
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Peace ‘De Friendsband’ op te rich-

ten en aan de wedstrijd deel te ne-

men. Hun inzending Come Along 

ging over hoe verschillend ze als 

groep zijn wat betreft afkomst, cul-

tuur en religie, maar hoe ze er toch 

in slagen om samen te werken. Ze 

zijn verschillend, maar toch gelijk-

aardig. Ze willen namelijk maar één 

ding, meewerken aan een vrede-

volle wereld, beginnend bij zichzelf 

en dat doen ze door anderen te hel-

pen.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debatavond “A Post-Truth World. Een Wij-Zij tijdperk?” 
 

Een jaar na de aanslagen in Brussel 

kwam federaal procureur Frédéric 

Van Leeuw spreken over radicalise-

ring, terreur, post-truth en wij-zij 

polarisering. Hij analyseerde de uit-

dagingen van vandaag en sprak 

over de wegen die kunnen bijdra-

gen tot oplossingen in deze ‘post-

truth’ wereld. Een 100-tal jongeren 

namen deel aan de conferentie. 

 
Europese jongerenontmoeting in Barcelona 
 
Van vrijdag 25 tot zondag 27 augus-

tus 2017, kort na de aanslagen, 

vonden in Barcelona drie dagen 

plaats van ontmoeting, reflectie, 

uitwisseling, bezoek en vriendschap 

rond het thema “More Youth, More 

Peace”.  

Deze Europese Jongerenontmoe-

ting waar 500 jongeren van ver-

schillende Europese landen aan 

deelnamen werd georganiseerd 

door de Gemeenschap van 

Sant’Egidio. Ook uit België vertrok 

een 100-tal jongeren. 

 

De jongerenontmoeting begon op 

vrijdag 25 augustus met een cere-

monie op de Rambla ter herinnering 

aan de slachtoffers van de aanslag 

in Barcelona. Tijdens de bloemen-

legging voor elk van de 15 slachtof-

fers werd er een vredesmanifest 

voorgelezen in verschillende talen: 

“Na het drama van de terroristische 

aanslag in Barcelona willen we to-

nen dat we hebben gekozen voor di-

aloog en solidariteit om een toe-

komst van vrede en samenleven in 

Europa en in de wereld op te bou-

wen. Wij jongeren zijn ervan over-

tuigd dat enkel dialoog en integratie 

de weg naar vrede openstellen. Wij 

willen het kwaad overwinnen met 

het goede, de overwinning van ver-

geving over wraak. Daarom willen 

we actief bijdragen aan de oprich-

ting van een Europa waar iedereen 

kan samenleven: een wereld zonder 

racisme!”. 

 

Op zaterdag 26 augustus namen de 

Jongeren voor Vrede ook deel aan 

de grote manifestatie ‘No tinc por’ 

(ik ben niet bang) georganiseerd 

door de stad Barcelona waar naar 

schatting een half miljoen mensen 

aan deelnamen, waaronder de 

Spaanse Koning Felipe. Naast de 

bloemenlegging en de manifestatie 

stonden op het programma van de 

jongerenontmoeting ook momenten 

van getuigenissen en uitwisseling 

over thema’s als vriendschap, dia-

loog, vrede. Ook Marco Impagli-

azzo, de internationale voorzitter 

van Sant’Egidio, nam deel aan de 

ontmoeting. Hij moedigde de jonge-

ren aan om geen schrik te hebben 

want de angst is niet zo groot en 

jongeren zijn niet zo onbetekenend 

als ze vaak denken.
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Kerstmis 2017 
 

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.  

  

Gazet van Antwerpen, 26 december 2017 
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Ouderen 
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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 vijf kansarme wijken 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 de wijken Kiel-Hoboken, Lucht-

bal-Merksem, Borgerhout-Stuiven-

berg en Linkeroever komen de ou-

deren en de medewerkers ook ge-

regeld samen: op wekelijkse bijeen-

komsten worden de onderlinge 

vriendschappen aangehaald, er 

wordt ingegaan op de lokale en in-

ternationale actualiteit en er worden 

activiteiten gepland en acties be-

sproken. 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. Vrijwilligers sluiten vriendschap met ouderen en bezoeken hen aan huis in 4 

kansarme wijken en 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 2017 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 2017 
 

Ook in 2017 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.  

In mei organiseerde VVS in Hobo-

ken, Merksem en Borgerhout 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 harmonie samenbrengen.  

Het wijkfeest in Merksem begon 

met voorafgaand een mars voor de   

vrede. 250 mensen namen deel aan 

de mars. Daarop volgde een wijk-

feest met muziek, sport en eten.  

 

Ook in 2017 gingen in de zomer een 

150-tal ouderen en vrijwilligers  in 2 

groepen op vakantie naar De Haan.  

 

Ook in Brussel en Leuven werden de 

wekelijkse bezoeken aan ouderen in 

WZC’s verder gezet.  
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Herfstconcert “Oude en Nieuwe Antwerpenaren ontmoeten elkaar”

Jaarlijks organiseren de ‘Volkeren 

van Vrede’ en ‘Leve de Ouderen’ 

een klassiek herfstconcert. Dit 

herfstconcert verenigt verschillende 

generaties, overtuigingen en cultu-

ren. ‘Nieuwe’ en ‘oude’ Antwerpe-

naren ontmoeten elkaar. Door een 

toenemend succes gingen de 

herfstconcerten dit jaar door in ver-

schillende wijken van Antwerpen: in 

Antwerpen-Centrum, Antwerpen-

Noord, Hoboken, Merksem en Ber-

chem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstmis 2017 

Kerstmis is bij Sant’Egidio een jaar-

lijks hoogtepunt van de dagelijkse 

vriendschap met de armen. In 2017 

vonden op kerstavond en kerstdag 

vier kerstfeesten met kinderen, jon-

geren en ouderen plaats in een 

kerk: in Merksem in de Sint-Bartho-

lomeuskerk met 430 aanwezigen, in 

Hoboken in de Onze-Lieve-Vrouw-

Geboortekerk met 320 aanwezigen, 

in Antwerpen-Noord in de Sint-Wil-

librorduskerk met 250 aanwezigen 

en op Linkeroever in de Sint-Lucas-

kerk met 250 aanwezigen. In het 

centrum van Antwerpen vierden de 

ouderen van Simeon en Hanna en 

andere ouderen uit het centrum 

Kerst in de Magdalenakapel van het 

Huis van Sant’Egidio in de Kammen-

straat. Het werden prachtige fees-

ten met feestdiners en kerstge-

schenken voor iedereen. De anima-

tie werd op deze feesten verzorgd 

door kinderen, Friends en Jongeren 

voor Vrede.
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Voorstelling en werking 2017 

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 2017 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 2017 vierden een 700-tal kin-

deren, jongeren en ouderen in ver-

schillende wijken van Antwerpen 

samen Lichtmis, het feest van Si-

meon en Hanna. Tientallen vrijwil-

ligers zorgden voor de verplaatsing 

en de begeleiding van de bejaarden 

en voor het bakken van de pannen-

koeken.    

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. Daarom 

zet Simeon en Hanna zijn deuren 

open tijdens de zomer om andere 

ouderen, maar ook familie en vrien-

den, welkom te heten op dinsdag-

namiddag. De zogenoemde “Zomer 

van Simeon en Hanna” omvat  een 

wekelijkse cultureel-culinaire activi-

teit .

Simeon en Hanna is een huis voor acht zwakke bejaarden die hun laatste dagen in rust en vriend-

schap willen beleven. Ze worden er omringd door een 40-tal vrijwilligers, waaronder vele jonge-

ren. 

 

WZC Simeon en Hanna, huis voor ouderen 
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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 in het bie-

den van antwoorden op nieuwe no-

den. Van bij aanvang werden er 

gratis warme maaltijden aangebo-

den. Sinds 2011 is ook Kamiano Mo-

biel actief waar twee keer per week 

vrijwilligers erop uittrekken met een 

bakfiets met soep en broodjes. Be-

gin februari 2014 werd Kamiano 

Onthaal 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 alcohol gerelateerde 

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 2017 
 

Karakteristiek voor Kamiano is dat 

het een huis is waar mensen voor 

elkaar zorgen, het beste uit elkaar 

naar boven halen en bovenal een 

plaats waar wat onmogelijk lijkt mo-

gelijk wordt. De werking is mogelijk 

door de gratis inzet van een 250-tal 

vrijwilligers met diverse professio-

nele achtergronden en leeftijden. 

Hun aanwezigheid, respect en 

vriendschap is een houvast voor de 

thuislozen wiens bestaan dikwijls 

chaotisch en onvoorspelbaar is.  De 

houding van de vrijwilligers is er één 

van oprechte aandacht, interesse, 

geduld en vriendschap.  

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 2017 heeft Kamiano Restaurant 

zo’n 20.000 gratis maaltijden ver-

strekt. 

 

 

 

 

 
 
 

Kamiano Restaurant 
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Inleiding  
 
Kamiano Mobiel rijdt tweemaal per 

week uit om mensen die op straat 

vertoeven op te zoeken. Dat ge-

beurt op maandagavond en zondag-

namiddag. Het is voor wie dakloos 

is een referentiemoment in een 

vaak chaotisch leven. De vrijwil-

ligers ontmoeten op jaarbasis een 

300-tal individuele dak- en thuislo-

zen op het vaste parcours Groen-

plaats-Meir-De Keyserlei-Astrid-

plein-Centraal Station-Kievitplein. 

Grotendeels gaat het om mannen. 

Onder hen zijn er heel wat door Ka-

miano Restaurant en Kamiano Ont-

haal gekend. Met wie nog niet ge-

kend is trachten de vrijwilligers con-

tact te maken door een vriendelijk 

gesprek en eventuele doorverwij-

zing. 

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 2017 
 

Kamiano Mobiel brengt warme soep 

en broodjes naar een 50-tal daklo-

zen per keer. Tijdens de perma-

nente nachtopvang Victor 4 en de 

winterwerking Victor 5, georgani-

seerd door de Stad Antwerpen in sa-

menwerking met het OCMW en tal 

van andere organisaties waaronder 

Kamiano, vermindert het aantal be-

deelde porties. 

Kamiano Mobiel gaat erop uit om de 

moeilijk bereikbare groep van dak-

lozen te vinden en hen toe te leiden 

naar Kamiano Restaurant, Kamiano 

Onthaal of naar andere hulpverle-

ningsdiensten. Daarnaast blijven de 

vrijwilligers alert voor de nieuwe so-

ciale en maatschappelijke proble-

men die vaak ook zichtbaar worden 

in het straatbeeld. De Kamiano Mo-

biel trekt er ook op uit wanneer de 

omstandigheden het vereisen, zo 

ging ze bijvoorbeeld de straat op 

met soep en broodjes wanneer het 

voor het eerst in 2017 hevig 

sneeuwde.  

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. Er werden in 

2017 zo’n 5.000 maaltijden op 

straat bedeeld. 

 

 

 

Kamiano Mobiel 
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Inleiding 
 

Kamiano Onthaal is in februari 2014 

gestart in samenwerking met het 

OCMW en Stad Antwerpen. De fo-

cus ligt op eerstelijnszorg, specifiek 

voor de allerzwaksten. Het centrum 

kan rekenen op stedelijke subsidies 

waarin een team van zes professio-

nele werkkrachten de werking on-

der zijn hoede neemt, ondersteund 

door een 50-tal vrijwilligers.  

 

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 2017 
 

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, kapper, pedicure, kle-

dingaanbod en was- en droog mo-

gelijkheden. 

 

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 betreft 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-

Kamiano Onthaal 
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steding, stabiliteit, … Een onmis-

baar aspect is het samen werken 

aan sociale netwerken en relaties 

om een stabiele toekomst meer 

kans te geven.  

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. Er wordt met 

creativiteit ook gezocht naar werk-

opdrachten op vrijwillige basis om 

dagritme en structuur te bevorde-

ren, maar ook met het oog op een 

doorstroming naar vaste en regu-

liere werkopdrachten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolute cijfers 
 

In 2017 werden 95 intakegesprek-

ken gevoerd en waren er 12 618 be-

zoekers. Er werden zo’n 12 500 

warme maaltijden verschaft. Dage-

lijks werd een verse warme maaltij-

den bereid door de leerlingen Kok 

van de school De Leerexpert. 88% 

van de bezoekers waren mannen. 

Meer dan de helft van de bezoekers 

(58% mannen en vrouwen) was 

tussen 31 en 50 jaar. De grootste 

groep bezoekers werd gevormd 

door Belgen (36%). Daarop volgden 

de Oost-Europeanen. De grootste 

vertegenwoordiging binnen deze 

doelgroep zijn Polen. Ook wordt de 

optie voor een eventuele terugkeer 

besproken. Een belangrijk element 

is het bekijken van toekomstmoge-

lijkheden waarbij gesprekken over 

een mogelijke terugkeer noodzake-

lijk zijn. Hierbij speelt Kamiano een 

brugfunctie. 6% van de niet-Euro-

peanen is afkomstig uit het Midden-

Oosten. Het gaat hierbij om mensen 

die gevlucht zijn omwille van oorlog 

of vervolging om hun christelijk ge-

loof. 20% van de niet-Europeanen 

is afkomstig uit Afrika. Het zijn 

vluchtelingen, al dan niet in proce-

dure. Velen van hen leven in een 

onzekere verblijfssituatie. Hierbij 

was Kamiano een meerwaarde door 

gerichte informatie te geven over 

juridische procedures in België.  

 

Om zorg op maat te bieden aan 

mensen met een grote verscheiden-

heid aan problematieken werd er 

samengewerkt met tientallen orga-

nisaties. 

 

Van de 173 begeleidingstrajecten 

zijn er 45 personen doorgestroomd 

naar een duurzame woonsituatie en 

een regulier bestaan. Velen worden 

verder ondersteund door de wijk-

werkingen van VVS en vinden op die 

manier een langdurige stabiliteit 

door het uitbouwen van hun net-

werk van vrienden en door herstel 

van sociale en familiale contacten.
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houvast konden er zo’n 100 op weg geholpen worden naar, waarna ze vaak verder worden opgevolgd door de 

wijkwerkingen van VVS. Kort samenwerking met vrijwilligers van Kamiano en andere diensten. Check P 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ervoor te 

behoeden opnieuw in een zwart gat 

te belanden van waaruit dezelfde 

problemen de kop opsteken. Een 

verbetering van de situatie moet 

steeds worden nagestreefd. Ook 

hier blijft de menselijkheid centraal 

staan. Een mens is namelijk zoveel 

meer dan zijn problemen. 

 

In 2017 werd er een nauwe samen-

werking opgebouwd tussen Kami-

ano en het beschermingscomité ter 

bevordering van de continuïteit van 

de bezoeken aan bevriende gevan-

genen van Kamiano.  

 

 
Afscheid van overledenen 
 

Ook in 2017 werd Kamiano gecon-

fronteerd met het overlijden van 

een 30-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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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 eenvoudig 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 2017 heeft VVS enkele 

mensen van Kamiano via deze weg 

aan een betaalbare woning kunnen 

helpen. 

 

Kamiano werkt ook samen met het 

Domus-project en vzw Vrienden van 

Bethlehem. In 2017 konden dankzij 

dit project enkele personen een be-

taalbare 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.  

 

Ook in 2017 boden zich delegaties 

van parochies, serviceclubs, vrou-

wenverenigingen, teambuilding-

projecten van bedrijven en advoca-

tenkantoren,… aan om te helpen in 

Kamiano.   

 

In 2017 werden diploma’s uitgereikt 

aan de leerlingen van het Instituut 

Sint-Maria (kappersschool) in aan-

wezigheid van Antwerps Schepen 

van onderwijs Claude Marinower. 

 

Ook aan de leerlingen van De Leer-

expert werden diploma’s uitgereikt 

voor het bereiden van de lunch en 

soep voor de dak- en thuislozen van 

Kamiano onthaal en Kamiano Mo-

biel.
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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 23ste verjaardag van Kamiano 

werd gevierd met een verjaardags-

barbecue. Om af te sluiten werd er 

getoost met alle vrijwilligers voor 

hun jarenlange trouwe inzet.  

 
 
Netwerkondersteuning 

 
In 2017 heeft VVS gewerkt aan de 

uitbreiding van haar werkingen in 

de verschillende wijken van Antwer-

pen. De introductie binnen de wijk-

werkingen van de gasten van Kami-

ano die een woonplaats vonden bin-

nen deze wijken is een humane en 

efficiënte manier om mensen, die 

vaak weinig sociale contacten heb-

ben, (sociaal) te integreren in hun 

nieuwe woonomgeving. Tegelijk 

heeft het zich inzetten voor anderen 

een belangrijk impact: het herstelt 

de eigenwaarde en het zelfvertrou-

wen en geeft vaak opnieuw vreugde 

en zin in het leven. Tijdens de zo-

mervakantie werden enkele gasten 

uitgenodigd op de vakanties van de 

wijkwerkingen van VVS. Gedurende 

5 dagen genoten ze van natuurwan-

delingen, versbereide maaltijden, 

gezelschapsspellen, een filmavond 

en het samenzijn.

Kerstmis 2017 

In Antwerpen vond het kerstfeest 

van Kamiano in 2017 plaats in de 

Sint-Carolus Borromeuskerk aan het 

Hendrik Conscienceplein. Op dit 

kerstfeest werden meer dan 500 

gasten ontvangen met een driegan-

genmenu en een gepersonaliseerd 

geschenk. Ongeveer 500 vrijwil-

ligers waren op een of andere ma-

nier in de weer om de daklozen een 

onvergetelijke Kerst te bezorgen. 

 

Maar daar hield het niet op. Dankzij 

de groeiende solidariteit van velen 

werden er op kerstavond en kerst-

dag ook kerstfeesten georganiseerd 

in de gevangenissen van Merksplas 

en Antwerpen. Ook op deze kerst-

feesten werd een kerstmenu en 

kerstgeschenken aangeboden.  
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Mensen met een beperking 
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Inleiding 
 
Samenleven met iedereen, dus ook 

met mensen met een verstandelijke 

of sociale beperking is al lang we-

reldwijd een belangrijk deel van de 

werking van Sant’Egidio. Door het 

initiatief van de Amici – de bewe-

ging voor mensen met een verstan-

delijke handicap – uit te bouwen, wil 

VVS laten zien dat deze mensen een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren 

aan onze maatschappij. Ze kunnen 

grondleggers zijn van een elemen-

taire verandering in de mentaliteit 

en cultuur. Door hun vertrouwen en 

openheid voor anderen laten ze zien 

dat het mogelijk is om in elke le-

venssituatie blij te zijn als er genoeg 

vrienden in de buurt zijn. Een be-

langrijk kenmerk van mensen met 

een verstandelijke beperking is hun 

vreugde en het vermogen deze aan 

de medemensen verder te geven. 

Mensen met een verstandelijke be-

perking kunnen een grote vreugde 

uitstralen als ze zich gewaardeerd 

voelen en solidariteit ervaren. Hun 

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 in-

tuïtie voor wat essentieel is in het 

leven. Deze ‘wijsheid’ uit zich niet 

altijd op een directe manier. Soms 

vindt ze slechts een weg naar buiten 

in de relatie met andere mensen. 

Mensen met een beperking roepen 

op tot nadenken over waarden als 

gratis inzet en solidariteit, vriend-

schap en gastvrijheid, waarden 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 uitgebouwd 

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

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 2017 

De Amici is uitgegroeid tot  een 

groep van een 30-tal jongeren en 

volwassenen met een verstandelijke 

of een sociale beperking. Essentieel 

voor de hele werking is het familiaal 

klimaat en het inzetten op de per-

soonlijke vriendschap. In 2017 werd 

de wekelijkse atelier-werking (mu-

ziek- en kunstatelier) verdergezet. 

Daarbuiten bezoeken de Amici ou-

deren en bouwen ze aan een cultuur 

van samenleven via vorming op hun 

maat rond verschillende thema’s. 

Tijdens verdiepingsmomenten 

wordt met hen stilgestaan rond ac-

tuele gebeurtenissen zoals de oor-

log in Syrië en wordt ingegaan op 

levensvragen. 

 

Vanaf september 2016 werd de be-

staande werking uitgebreid met een 

wijkwerking in Merksem. Hiermee 

brengt VVS de werking dichter bij 

de woonplaats van de Amici bren-

gen. 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 gepartici-

peerd aan de activiteiten die 

Sant’Egidio organiseert in de wijk. 

In 2017 werden nieuwe vriend-

schappen met bejaarden uit de wijk 

Merksem opgebouwd. 

De Amici gingen in de zomer op va-

kantie in Diksmuide. Behalve ont-

spanning en een bezoek aan het 

strand van Nieuwpoort stond o.m. 

ook een bezoek aan de Dodengang 

in Diksmuide en het In Flanders 

Fields museum in Ieper op het pro-

gramma.  Met de Amici werd tijdens 

deze vakantie stilgestaan bij de ge-

schiedenis van WOI.

 

 

Uitbreiding van de werking en vorming van de vrijwilligers

Om zo goed mogelijk op een per-

soonlijke manier te werken met de 

mensen met een beper-

king is een krachtig net-

werk rondom hen nood-

zakelijk. Opvallend is 

dat bij verschillende 

nieuwe mensen de 

thuissituatie niet opti-

maal is. Ook het aantal 

gezondheidsproblemen 

is toegenomen. In 2014 

werd gestart met het in-

tenser maken van de 

netwerken rond de per-

sonen met de grootste 

nood. Deze werking is 

blijvend noodzakelijk. 

VVS heeft van bijna alle 

personen die naar de werking ko-

men contacten met de andere orga-

nisaties die hen begeleiden en werkt 

nauw met hen samen. 

Verschillende 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 2017 werd er geïnvesteerd in 

vorming. Om de ontplooiingskansen 

en de eigen persoonlijkheid van alle 

begeleide Amici ten volle te stimule-

ren en te respecteren werd er min-

stens eenmaal per trimester een in-

terne vorming voor de vrijwilligers 

georganiseerd.  

 

 

Kerstmis 2017 

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 Kerst op drie 

plaatsen: in Hoboken, Merksem en 

in het huis van Sant’Egidio in Ant-

werpen Centrum. Telkens stond de 

vriendschap met hun bejaarde 

vrienden centraal op het feest. Het 

is belangrijk om Kerstmis te vieren 

met hun vrienden bij wie ze ook tij-

dens het jaar op bezoek gaan. De 

aanwezigheid van jong en oud 

maakte het tot een echt familie-

feest. 
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Inleiding 

Reeds vanaf de start van de werking 

spreken de Amici het verlangen uit 

om op een gewone manier te parti-

ciperen in de maatschappij en om te 

werken zoals elke volwassen bur-

ger. Velen beschikken over een ver-

vangingsinkomen, sommigen gaan 

naar een dagcentrum. Toch verlan-

gen ze naar werk op maat. Om een 

antwoord te bieden op dit verlangen 

biedt VVS reeds jaren aangepast 

vrijwilligerswerk aan cliënten van 

Primavera, een dagcentrum in 

Merksem. In juni is VVS met een 

nieuw initiatief gestart: Amici Coffee 

& Books, een koffiebar in de Kam-

menstraat in Antwerpen. 

 

 

Kleine huishoudelijke en administratieve taken 

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 tot het goed functioneren 

van de vereniging bijdragen. Het 

werk wordt op voorhand voor hen 

voorbereid door vrijwilligers van 

VVS zodat ze zich in het huis van 

Sant’Egidio nuttig voelen. Sommi-

gen zijn verantwoordelijk voor 

kleine huishoudelijke taken zoals 

het wegbrengen van flessen of het 

plooien van de was voor Kamiano. 

Anderen voeren kleine administra-

tieve taken uit zoals ondersteu-

nende taken bij mailings (omslagen 

vullen en zegels kleven), het vernie-

tigen van oude documenten, folders 

kopiëren en plooien, potloden slij-

pen voor de Scholen van Vrede enz. 

De samenwerking wordt langs de 

verschillende kanten positief geëva-

lueerd en wordt de volgende jaren 

voortgezet. 

 

Amici Coffee & Books 

De hippe Kammenstraat leek VVS 

de perfecte locatie voor een nieuw 

pilootproject van “inclusie op de 

werkvloer”: een koffiebar. Het pro-

ject is behalve inclusief ook interge-

nerationeel. Inclusief omdat de 

Amici de koffiebar runnen samen 

met professionelen en vrijwilligers. 

Intergenerationeel omdat het gebak 

gemaakt wordt door bejaarden sa-

men met de Amici. 

Met het project streeft VVS op alle 

vlakken kwaliteit na. Het is belang-

rijk dat zowel de bediening als alle 

geserveerde producten kwalitatief 

hoog zijn. Daarom wordt voor ie-

dere persoon met een beperking die 

in de bar werkt, een opleiding geor-

ganiseerd. Tijdens deze opleiding 

wordt aandacht besteed aan regels 

van klantvriendelijkheid, hygiëne, 

ergonomie, kennis over de pro-

ducten en het koffiezetten … Voor 
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de opleiding tot ‘barista’ en de in- 

richting heeft VVS samengewerkt 

met Vascobelo, een Belgisch koffie-

merk. Voor de noodzakelijke ver-

bouwingswerken heeft Total gehol-

pen. 

Vanaf de start van de koffiebar was 

duidelijk hoe de opleiding en het 

werk het zelfbeeld van de Amici po-

sitief beïnvloeden. Progressief werd 

het aantal Amici die in de koffiebar 

werken vermeerderd. Momenteel 

werken er tien Amici in de bar. De 

taken worden verdeeld op maat van 

de talenten van eenieder. Wie een 

minimum kan lezen en schrijven, 

kan bestellingen opnemen. Ande-

ren hebben als taak het opdienen 

en afruimen of het afwassen. 

Van bij de officiële opening op 1 juni 

tot op koude winterdagen blijkt het 

succes van de formule, die niet in 

het minst te danken is aan de uit-

straling en sympathie waarmee de 

Amici hun gasten onthalen en be-

dienen. De opbrengst van de koffie-

bar gaat volledig naar de initiatieven 

voor de armen.
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Interculturaliteit 
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Voorstelling en werking 2017

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 

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 voor een toename van het aantal studenten.  
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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.  

In tegenstelling tot de van over-

heidswege gesubsidieerde NT2-

aanbieders is in de taalschool 

Yaguine en Fodé het bezitten van 

officiële verblijfspapieren namelijk 

niet verplicht. 

Vanaf begin oktober 2017 is ingezet 

op een extra groep die les volgt op 

dinsdagochtend vanuit het cliënteel 

van Kamiano onthaal met een mi-

gratieachtergrond. Er is meer be-

langstelling voor dan in eerste in-

stantie verwacht en vooral een gro-

tere trouw. Na drie maanden was 

het nodig om de groep te splitsen, 

enerzijds vanwege het aantal leer-

lingen, anderzijds vanwege het ver-

schil in niveau.  

 

Op zaterdag zijn er drie groepen 

van verschillend niveau, waarvan de 

klassen 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 2017 waren de grootste 

groepen leerlingen afkomstig uit Ar-

menië, Oekraïne en Syrië, in het na-

jaar vooral uit Oekraïne, Armenië en 

Somalië. 

 

In 2017 waren er 230 studenten in 

de school ingeschreven, en werden 

er meer dan 60 diploma’s afgele-

verd.  
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Voorstelling en werking 2017 
 
‘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. Terwijl er 

kaarsen werden aangestoken, de-

den nieuwkomers van verschillende 

achtergronden en verschillende 

leeftijden voorbeden in hun eigen 

taal, voor al diegenen die hun va-

derland achterlaten op zoek naar 

een betere en veilige toekomst voor 

zichzelf en hun kinderen, maar ook 

voor de velen die deze vlucht niet 

overleven. De grote belangstelling 

van de nieuwkomers hiervoor, óók 

van degenen die geen of een an-

dere godsdienstige overtuiging heb-

ben, toont hoezeer zij hierdoor ge-

raakt zijn. 

 

Juli en augustus waren maanden 

van vakantie met de bejaarden en 

de jaarlijkse uitstap voor alle leden 

van Volkeren van Vrede en hun fa-

milieleden en vrienden. Dit jaar gin-

gen ze op 21 juli naar Brugge. 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 

 

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 iets terug te geven.  
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twee bussen met in totaal een hon-

derdtal mensen, jong en oud. Ze 

werden plechtig ontvangen op het 

bisschoppelijk paleis door bisschop 

van Brugge Lode Aerts. 

 

Op 17 september was er de gele-

genheid voor leden van Volkeren 

van Vrede om deel te nemen aan de 

jaarlijkse herdenkingswandeling. De 

ruime aanwezigheid van nieuwko-

mers is daar intussen een vaste 

waarde, maar opvallend was dit jaar 

toch wel de aanwezigheid van een 

aantal jonge, gelovige moslims, die 

nadrukkelijk door hun aanwezigheid 

het doel van de wandeling wilden 

steunen: wie vergeet is gedoemd te 

herhalen. 

 

Sinds kort mag Sant’Egidio deelne-

men aan het project “Eyes for the 

World” dat mogelijk wordt gemaakt 

dankzij de L’Occitane Foundation.  

Het is een project dat ervoor wil zor-

gen dat iedereen (dus ook de arm-

sten) die slecht ziet een gepaste bril 

krijgt. Verschillende armen (daklo-

zen, kansarme kinderen en jonge-

ren, nieuwkomers, ouderen,…) uit 

de werkingen van Sant’Egidio kun-

nen in deze winkel op controle gaan 

en krijgen ook een bril op maat, he-

lemaal gratis. Verschillende leer-

lingen van de taalschool en Vol-

keren van Vrede zijn hier reeds 

naartoe geweest en zijn heel tevre-

den met hun bril.  

 
 
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 

Volkeren van vrede neemt vast deel 

aan de bijeenkomsten van bejaar-

den in Merksem, Hoboken, Antwer-

pen-Noord, Berchem en Linkeroe-

ver. Ze ontmoeten daar bejaarden 

uit de wijk en sluiten vriendschap 

met hen. Zo groeit ook een netwerk 

van sympathie en solidariteit in de 

wijk, niet alleen doorheen het jaar 

maar ook bij het voorbereiden en 

organiseren van de verschillende 

kerstfeesten in de wijk.  

 

Een aantal vrienden van Volkeren 

van Vrede hebben bovendien vaste 

momenten 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.  

 

In oktober heeft de beweging “Vol-

keren van Vrede” concerten in ver-

schillende wijken in Antwerpen ge-

organiseerd voor hun bejaarde 

vrienden. Het werd een prachtige 

ontmoeting tussen mensen van ver-

schillende landen en culturen.  

 
 
Kerstmis 2017 
 
Ook in 2017 organiseerde VVS 

kerstfeesten in asielcentra van het 

Rode Kruis in Linkeroever, Lint, 

Sint-Niklaas en voor het eerst ook in 

Broechem. 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. Opmerkelijk was het aantal 

nieuwkomers van de Volkeren van 

Vrede dat hun hulp hebben aange-

boden. Verschillenden onder hen 

verbleven vroeger zelf ook in een 

asielcentrum.  

 

Het was daarom weer een feeste-

lijke avond, met een hartverwar-

mende sfeer voor zowel de 630 be-

woners als de 200 vrijwilligers.  
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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, 

de werkgroep “Together in Peace” 

opgericht, waarbij alle in België offi-

cieel erkende erediensten en le-

vensbeschouwingen vertegenwoor-

digd zijn op het hoogste niveau.  

 
 
 

Interlevensbeschouwelijke dialoog en vredeseducatie zijn belangrijke topics voor Sant’Egidio.   

De jaarlijkse initiatieven zoals de Interfaith Harmony Breakfast, de Vredeswandeling, de her-

denking van de slachtoffers van de Shoah en de Antwerpse trialoog laten zien dat vredevol 

samenleven ondanks alle verschillen mogelijk is. 

 

Samenleven in diversiteit 
 



 

44 

Vredeswandeling op Nieuwjaarsdag – 1 januari 2017 
 
Op zondag 1 januari stapten een 

400-tal mensen van verschillende 

overtuigingen en leeftijden mee op 

tijdens de vredeswandeling. Onder 

hen verschillende joden, moslims en 

ongelovigen. Aan het einde van de 

wandeling werden enkele toespra-

ken gehouden. Zo getuigde onder 

andere een moslima wiens zoon vier 

jaar geleden naar Syrië vertrok om 

er te gaan vechten. Ook Schepen 

van Cultuur en Erediensten Caroline 

Bastiaens nam het woord. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interfaith Harmony Breakfast –  3 februari 2017
  

Op vrijdag 3 februari namen 15 ver-

tegenwoordigers van verschillende 

religies deel aan een ontbijtontmoe-

ting in het teken van de Interfaith 

Harmony Week. Het interreligieuze 

ontbijt vond plaats in het kader van 

de ‘Interfaith Harmony Week’, een 

initiatief dat gelanceerd werd door 

Koning Abdullah II van Jordanië en 

dat ondersteund wordt door de 

Verenigde Naties. Heel de eerste 

week van februari worden wereld-

wijd initiatieven georganiseerd om 

de ontmoeting tussen de godsdien-

sten te bevorderen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oecumenisch gebed voor de martelaren en de vrede – 11 april 2017 
 
Op dinsdag 11 april 2017 herdacht 

Sant’Egidio de christelijke martela-

ren van onze tijd met een oecume-

nisch gebed. Er werd ook gebeden 

voor de slachtoffers van de oorlog 

in Syrië en Libië en andere plaatsen 

waar christenen worden vervolgd.
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Refugees Welcome - 20 mei 2017
 

In deze complexe tijden gaan velen 

op de vlucht voor oorlog en geweld, 

op zoek naar vrede en stabiliteit. 

Heel wat mensen sterven onder-

weg, of komen terecht in vluchtelin-

genkampen aan de grenzen van Eu-

ropa. Vanuit Antwerpen wilde 

Sant’Egidio een positieve en sterke 

boodschap laten klinken en organi-

seerde op 20 mei 2017 een feeste-

lijke namiddag met muziek, dans en 

ontmoetingen onder de noemer 

“Refugees Welcome”. Een 300-tal 

vluchtelingen uit de Rode Kruis 

Asielcentra van Linkeroever, Lint en 

Sint-Niklaas namen hieraan deel. 

Daarnaast namen ook de kinderen 

van de School van Vrede van Linker-

oever, de Friends, de Jongeren voor 

Vrede, de leerlingen van de twee 

taalscholen, de bejaarden en aller-

hande wijkbewoners (autochtoon 

en allochtoon) deel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internationale Vredesontmoeting  “Wegen van Vrede”  -  10 tot 12 september 2017
 

Van zondag 10 september tot dins-

dag 12 september vond in Münster 

en Osnabrück, Duitsland, de Inter-

nationale vredesontmoeting “We-

gen van Vrede. Religies en culturen 

in dialoog” plaats. Het is een drie-

daagse topbijeenkomst met verte-

genwoordigers van de wereldreli-

gies en personaliteiten uit de poli-

tieke, culturele, academische en so-

ciaal-economische wereld. 

 

Bij de deelnemers waren er beteke-

nisvolle buitenlandse figuren als Ah-

med El-Tayyeb, de groot-Imam van 

Al-Azhar, de bekende soennitische 

universiteit van Caïro (Egypte); Ma-

hamadou Issoufou, president van 

Niger, een cruciaal land voor de be-

heersing van de migrantenstromen 

en de terreurbestrijding; Johannes 

X, patriarch van het Grieks-ortho-

dox patriarchaat van Antiochië en 

het gehele Oosten; Moshe Dagan, 

directeur van het Opperrabbinaat 

van Israël; José Alejandro Solalinde 

uit Mexico, een symboolfiguur van 

de strijd tegen de drugskartels en 

maras; Kardinaal Dieudonné Nzapa-

lainga uit de Centraal-Afrikaanse 

Republiek, een land dat aan een 

bloedige burgeroorlog ten prooi is 

en waar Sant’Egidio actief bemid-

delt in het uitstippelen van een weg 

naar vrede; Al-Haj U Aye Lwin,  ver-

tegenwoordiger van Rohingya uit 

Birma. Daarnaast waren er nog tal 

van andere prominenten, vaak uit 

regio’s die getekend zijn door con-

flicten en spanningen. 

Uit ons land namen aan de ontmoe-

ting deel: Johan Bonny, bisschop 

van Antwerpen; Jean-Pierre Delville 

bisschop van Luik; Hilde Kieboom, 

verantwoordelijke van Sant’Egidio 

in de Lage Landen en ondervoorzit-

ter van Sant’Egidio op internationaal 

vlak; federaal procureur Frédéric 

Van Leeuw sprak op een panelge-

sprek over terreurbestrijding. 

 

Voorts reisden meer dan honderd 

vrijwilligers van de Gemeenschap 

van Sant’Egidio van België naar 

Münster af om de ontmoeting bij te 

wonen en logistieke ondersteuning 

te verlenen. 
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Herdenkingswandeling slachtoffers WOII - 17 september 2017
 

Op zondagavond 17 september 

2017 vond een herdenkingswande-

ling plaats voor de meer dan 15.000 

joden die tijdens WO ll uit de stad 

werden gedeporteerd. Ook andere 

slachtoffers van de nazi-waanzin, 

zoals de Roma en Sinti, werden her-

dacht. De circa 300 deelnemers 

droegen kaarsen met zich mee en 

bordjes met daarop de namen van 

de concentratiekampen, als een si-

nistere waarschuwing, want “wie 

vergeet, is gedoemd te herhalen”. 

 

Voor de vijfentwintigste keer al nam 

Sant’Egidio het initiatief voor deze 

wandeling. Die kent een groeiende 

deelname van jongeren en nieuw-

komers, “want de herinnering aan 

Auschwitz is een kwestie van ‘ge-

deeld burgerschap’, een ijkpunt 

voor de opbouw van een democra-

tisch Europa dat zijn minderheden 

respecteert”, zei Jan De Volder, ini-

tiatiefnemer van de herdenking. De 

wandeling vertrok aan de Sint-Caro-

lus Borromeuskerk waar pastoor 

Hendrik Hoet, kenner van de Joodse 

cultuur en voortrekker van de dia-

loog, de deelnemers toesprak, want 

het initiatief staat ook uitdrukkelijk 

in het teken van de joods-christe-

lijke vriendschap.

Bridges for Peace -  26 september 2017
 

Begin 2017 besliste het Comité ‘To-

gether in Peace’ samen met de 

Brussels staatssecretaris Bianca De-

baets om een nieuw project op te 

zetten dat zich op de jongeren richt 

en hen over levensbeschouwelijke 

grenzen heen meer met elkaar in 

contact wil brengen. Het project, 

dat de naam Bridges for Peace 

kreeg, vond plaats op dinsdag 26 

september 2017.  

 

250 Nederlandstalige en Franstalige 

Brusselse jongeren tussen 16 en 18 

jaar brachten op 26 september een 

bezoek aan de huizen van verschil-

lende levensbeschouwingen: een 

katholieke kerk, een protestantse 

kerk en een evangelisch centrum, 

een moskee, een Huis van de Mens 

(vrijzinnigen) en een synagoge. Tij-

dens de bezoeken stelden de verte-

genwoordigers van de verschillende 

deelnemende huizen hun religie of 

levensbeschouwing voor in een ses-

sie van telkens een halfuur.  

Bridges for Peace was een unieke 

kans om jongeren in contact te 

brengen met de veelheid aan over-

tuigingen in Brussel. Kennis en ont-

moeting zijn immers cruciaal in tij-

den waar angst en negativiteit over-

heersen. Door in dialoog te treden 

met de andere bevorder je een cul-

tuur van het ‘samen-leven in res-

pect’.  

 

Voor een volledig persoverzicht en 

beeldmateriaal, zie: www.togethe-

rinpeace.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.togetherinpeace.be/
http://www.togetherinpeace.be/
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Humanitaire Corridors – 22 november 2017
 

Op woensdag 22 november 2017 

bereikte het comité Together in 

Peace met staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie Theo Francken een 

akkoord over humanitaire corridors 

naar België.  

 

Op basis van deze overeenkomst 

zullen in 2018 150 Syrische vluchte-

lingen vanuit Turkije of Libanon met 

een humanitair visum naar België 

kunnen afreizen.  In ons land kun-

nen ze dan asiel aanvragen en een 

nieuwe toekomst uitbouwen. Tij-

dens de duur van de asielprocedure 

worden ze niet door Fedasil opge-

vangen, maar wel door religieuze 

organisaties en gemeenschappen in 

heel België. De katholieke bisdom-

men, in samenwerking met Caritas, 

staan in voor het gros van de op-

vang. Maar ook de protestants-

evangelische, orthodoxe en angli-

caanse kerken, de joodse en islami-

tische gemeenschappen dragen 

concreet bij aan de opvang. Zo is dit 

project tevens een unieke vorm van 

interkerkelijke en interreligieuze sa-

menwerking. 

 

De 150 Syrische vluchtelingen zijn 

geïdentificeerd op basis van “kwets-

baarheid”. Het gaat voornamelijk 

om gezinnen met kinderen, maar 

ook om enkele ouderen of personen 

met een bijzondere medische pro-

blematiek. Er werd ook gekeken 

naar eventuele banden met ons 

land. Het gaat om een gemengde 

groep uit alle geloofsgemeenschap-

pen. Het project wordt in 2018 uit-

gevoerd, maar op 22 december 

2017 kwamen reeds enkele families 

over van Libanon. 

 

Voor Sant’Egidio is dit het  enige zin-

volle en menselijke alternatief voor 

het zwalpende Europese vluchtelin-

genbeleid van vandaag. Grenzen 

worden gesloten, vluchtelingen 

worden afgeschrikt of teruggedre-

ven, … Alleen wie daadwerkelijk 

voet op Europese bodem kan zet-

ten, krijgt de kans om asiel aan te 

vragen. In de praktijk gaat het vaak 

alleen om de overlevers, de sterk-

sten, terwijl de zwaksten achterblij-

ven of omkomen tijdens de tocht. 

Een echt humaan asielbeleid geeft 

prioriteit aan de zwaksten en de 

meest beschermwaardige. 

 

Voor een volledig persoverzicht en 

beeldmateriaal, zie: 

http://www.sante-
gidio.be/event/ook-belgie-
opent-humanitaire-corridor-
voor-syrische-vluchtelingen/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.santegidio.be/event/ook-belgie-opent-humanitaire-corridor-voor-syrische-vluchtelingen/
http://www.santegidio.be/event/ook-belgie-opent-humanitaire-corridor-voor-syrische-vluchtelingen/
http://www.santegidio.be/event/ook-belgie-opent-humanitaire-corridor-voor-syrische-vluchtelingen/
http://www.santegidio.be/event/ook-belgie-opent-humanitaire-corridor-voor-syrische-vluchtelingen/
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Trialoog, jongerentrialoog en quadriloog 

Als antwoord op de uitdaging van 

het samenleven in Vlaanderen en 

Europa organiseert Sant’Egidio in 

verschillende scholen getuigenissen 

over dialoog en vrede. Zo getuigt de 

Antwerpse trialoog (een imam, een 

rabbijn en een priester) al meer dan 

10 jaar in scholen dat vrede tussen 

alle religies mogelijk is en dat we 

steeds moeten zoeken naar wat ons 

verbindt. 

 

Begin 2017 besloot Sant’Egidio om 

ook een jongerentrialoog op te rich-

ten. Dat is een uniek initiatief van 

dialoog tussen drie jongeren van de 

monotheïstische godsdiensten: is-

lam, jodendom en christendom. Elk 

vanuit hun eigen levensbeschouwe-

lijke achtergrond gaan ze met el-

kaar in gesprek over geloof, samen-

leven, dialoog tussen jongeren en 

de wereld van morgen. Ze getuigen 

in verschillende middelbare scholen, 

hogescholen en universiteiten over 

de vriendschap onder elkaar en over 

hoe iedere jongere kan meewerken 

aan een meer harmonieuze stad en 

samenleving.  

 

Op donderdag 14 december 2017 

organiseerde Sant'Egidio in samen-

werking met het Centrum Pieter Gil-

lis, een conferentie op de Universi-

teit Antwerpen met als titel "de uni-

versiteit als ruimte voor interlevens-

beschouwelijke ontmoeting". Een 

“quadriloog” van vier Antwerpse 

studenten ging met elkaar in ge-

sprek. Ieder vanuit zijn eigen le-

vensbeschouwelijke achtergrond, 

respectievelijk het christendom, de 

islam, het jodendom en het vrijzin-

nig humanisme spraken ze over ge-

loof en ongeloof, samenleven en di-

aloog tussen studenten "on cam-

pus". 
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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 de wieg 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 leven’. 

Sant’Egidio lanceerde ook de inter-

nationale dag van Steden tegen de 

Doodstraf die ieder jaar op 30 no-

vember 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 verschillende steden 

in België zich hierbij aangesloten. 

Wereldwijd doen meer dan 2.000 

steden mee aan deze actie. Door 

een monument uit te lichten, een 

andere symbolische actie, of een 

conferentie, belichten ze hun hoop 

dat de doodstraf spoedig wereld-

wijd wordt afgeschaft. Centrum van 

de actie is het Colosseum in Rome, 

dat al sinds het jaar 2000 op 30 no-

vember in een bijzondere kleur 

wordt gezet. 

 

In 2017 werd Annemarie Pieters van 

de Antwerpse Gemeenschap van 

Sant’Egidio verkozen tot vicevoor-

zitter van de “World Coalition 

against the Death Penalty 

(WCADP)”, die 150 organisaties ver-

enigt die ijveren voor de wereld-

wijde afschaffing van de doodstraf. 

In 2017 hield het bestuur van de 

WCADP zijn bestuursvergadering in 

het huis van Sant’Egidio in  Antwer-

pen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Strijd tegen de doodstraf – Cities for Life 
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Getuigenis Marietta Jaeger  
 
Jaarlijks organiseert VVS op en rond 

30 november conferenties tegen de 

doodstraf in het kader van de we-

reldwijde actie “Cities for Life – Ste-

den tegen de doodstraf”. Meer dan 

2000 steden in 100 verschillende 

landen op de vijf continenten na-

men dit jaar deel aan deze actie. 

Door een monument uit te lichten, 

een andere symbolische actie, of 

een conferentie, belichten ze hun 

hoop dat de doodstraf spoedig we-

reldwijd wordt afgeschaft. 

 

Dit jaar werd Marietta Jaeger uitge-

nodigd om in het teken hiervan te 

getuigen. Deze moedige vrouw - 

wier dochter werd ontvoerd en ver-

moord - weigerde mee te gaan in de 

logica van de wraak, vocht tegen de 

executie van de dader en zet zich 

sindsdien onverdroten in voor de af-

schaffing van de doodstraf in de 

Verenigde Staten en de rest van de 

wereld. 

 

Jaeger bracht haar pakkend verhaal 

op verschillende plaatsen in België. 

Haar programma zag er als volgt 

uit: 

 

- Op woensdag 29 november 2017, 

getuigde ze voor een 300-tal Ant-

werpse leerlingen van het secundair 

onderwijs in Theater Elckerlyc.  

- Op woensdagavond 29 november 

2017, gaf ze een conferentie voor 

studenten van de KULeuven. 

 

- Op donderdag 30 november 2017, 

getuigde ze in het Stadhuis van Me-

chelen. Daar werd met de symboli-

sche ‘druk op de knop’ het Mechels 

Stadhuis verlicht. 

 

- Op donderdagavond 30 november 

2017, getuigde ze voor Antwerpse 

universiteits- en hogeschoolstuden-

ten op Karel de Grote Hogeschool. 

 

Hoewel de doodstraf sinds 1966 is 

afgeschaft in België bleek uit een re-

cent onderzoek van Radio 1 dat 

meer dan de helft van de Vlamingen 

de doodstraf steunt. Daarom vindt 

VVS het belangrijk om in het bijzon-

der jongeren hierop attent te blijven 

maken. 
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Samenwerkingen 
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 Aartsbisdom Mechelen-Brussel 
 ACJCB 
 Ackermans & Van Haaren NV 
 Adviescentrum migratie 
 Afrant 
 Afrikaans Platform  
 AG Insurance 
 Ahmadiyya moslimgemeenschap 
 Amnesty International 
 Amos 
 Antwerps integratiecentrum de8 
 Antwerpse Raad van Kerken (ARK) 
 AP Hogeschool 
 Apotheker Lescrinier 
 Bakkerij Goossens 
 Bakkerij Van Opstal 
 Bank Delen N.V. 
 Barka 
 Bisdom Antwerpen  
 B’nai B’rith 
 BNP Paribas Fortis Foundation 
 Brillenbus 
 CAW Antwerpen 
 C-dienst 
 Centrum Geestelijk Gezondheidszorg (An-

dante, Vagga) 
 Centrum Pieter Gillis  
 Centrum voor kinderzorg en gezinsonder-

steuning 
 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 
 Chiro 
 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 
 Dienstencentrum De Fontein 
 Dienstencentrum De Zeelbaan 
 Dienstencentrum Portugesehof  
 District Antwerpen 
 Dokters van de Wereld 
 Domus-project 
 Don Bosco-jeugd 
 Duvel Moortgat NV 
 Elegast 
 Eyes for the World  
 Executief van de Moslims van België 

 Famcat 
 Fedasil 
 Fedasil Loket vrijwillige terugkeer 
 Fedasil opvangcentrum voor asielzoekers in 

Broechem 
 FOD Justitie (strafbemiddeling)  
 Forum Asiel en Migraties (FAM) 
 Forum der Joodse Organisaties 
 Free Clinic 
 Gasthuiszusters van Antwerpen vzw 

 
 Gidsen Vlaanderen 
 Groene zorg Vlaanderen 
 Het Beschermingscomité van de Antwerpse 

gevangenis 
 Hiberniaschool Antwerpen 
 Huis van het Nederlands 
 IJD  
 Inside-Outside 
 Inspiration vzw 
 JAC  
 Jeugddienst 
 Jeugddorp vzw - Kaizen  
 Jisr Al Amana Instituut   
 Joodse scouts Hanoor Hatzioni  
 Juridische dienstverlening  
 Kadans – Ketenaanpak 
 Kappersschool Instituut Sint-Maria  
 Karel de Grote Hogeschool 
 KBC Bank NV 
 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte-

kerk Hoboken 
 Kerkfabriek Sint-Carolus Borromeuskerk 
 Kerkfabriek Sint-Bartholomeuskerk Merk-

sem 
 Kerkfabriek Sint-Lucaskerk Linkeroever 
 Kerkfabriek Sint-Willibrorduskerk Antwer-

pen-Noord 
 Kids  
 KLJ 
 Konhef vzw 
 Koning Boudewijnstichting 
 Lessius Hogeschool  
 Levensadem 
 Lokale Politie Antwerpen 
 Magazijn Broechem  

 Mahara 
 Memisa 
 Mobilant 
 Moryah Synagoge 
 Multiversum 
 Mutualiteiten 
 Netwerk voor jeugdpastoraal  
 OCMW Antwerpen 
 OGGPA vzw 
 Ontwenningscentra (Adic, Stuivenbergzie-

kenhuis verslavingszorg)  
 Onze-Lieve-Vrouwecollege Antwerpen 
 Opvoedingswinkel Kerkstraat 
 Parket van de Procureur Des Konings te Ant-

werpen  
 Pax Christi Vlaanderen 
 Pegode 

 Penitentiaire inrichting van Antwerpen 
 Penitentiaire inrichting van Merksplas 
 Pleegzorg Provincie Antwerpen  
 Plusserswerkingen 
 Primavera vzw  
 Pro Petri Sede 
 Proxy Delhaize Glazen Huis Antwerpen 
 Psychiatrische ziekenhuizen 
 Rema  
 Residentie Sint-Jozef 

Samenwerkingen  
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 Rode Kruis opvangcentrum voor asielzoe-
kers Linkeroever, Lint en Sint-Niklaas 

 Rouach  
 SaRa Netwerk 
 S.E.N. Steunpunt Expertise netwerken 
 Scouts den 2, 9 en 10 
 Sint-Lievenscollege 
 Sint-Ludgardisschool Antwerpen 
 Sociaal Centrum Sint-Andries 
 Sociale Kruidenier Hoboken en Merksem 
 Sociale Werkplaats - Kringwinkel 
 Stad Antwerpen 
 Steunpunt Jongerenwelzijn 
 Stichting Louise-Marie  
 Stichting Nicolas Cusanus 
 Tachkemoni school 
 TEJO  
 Therapeutische Gemeenschappen  
 Thomas More Hogeschool 
 Touw psychotherapie 
 Thuisbegeleidingsdienst Kadodder 
 Thuiszorgdienst Vleminckveld 
 Topix 

 Total Petrochemicals & Refining SA/NV 
 ‘t Sleuteltje 
 Unie Marokkaanse moskeeën van Antwer-

pen (UMIVPA) 
 Universiteit Antwerpen 
 Vascobelo 
 VDAB 
 Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
 Vredescentrum Provincie Antwerpen 
 Vrienden van Bethlehem vzw 
 Vriendschap Zonder Grenzen vzw  
 Werkgroep kansarme jongeren  
 Werkgroep oefenkansen NT2 vrijwilligers 
 Wijkgezondheidscentra 
 Within-without-walls 
 WZC Melgeshof 
 WZC Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen  
 WZC Sint-Anna Berchem 
 WZC ‘t Zand Linkeroever 
 Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 
 Zorgbedrijf Antwerpen 
 Zorgboerderijen 
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Projectsteun overheid

Giften particulieren, acties en
serviceclubs

Bedrijven en banken

Stichtingen en organisaties

Bijdragen huis voor ouderen

Verkoop koffiebar

In resultaatname giften verbouwingen

Onttrekking aan bestemde fondsen

Andere inkomsten

37%

 

De rekeningen, met een totaal aan kosten en opbrengsten van 1.511.770,35 € werden geauditeerd en goedge-

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

 
    
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

 
    Over te dragen negatief resultaat                              78.077,23 

 
 

Inkomsten Bedrag (€) Percentage (%) 

Projectsteun overheid 
554.542,05 37 

Giften particulieren, acties en serviceclubs 233.647,60  16  

Bedrijven en banken 214.857,60 14 

Stichtingen en organisaties 206.802,85 14 

Bijdragen huis voor ouderen 134.823,07  9 

Verkoop koffiebar 20.261,03 1 

     In resultaatname giften verbouwingen 81.153,69 5 

Onttrekking aan bestemde fondsen 13.175,00 1 

Andere inkomsten 52.507,46 3 

Totaal 
1.511.770,35  100 

Financieel overzicht 
 

16% 14% 

14% 

9% 

1% 
5% 

3% 1% 
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Verdeling van de uitgaven 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgaven Bedrag (€) Percentage (%) 

Daklozenwerking Kamiano 
634.297,00 40 

Ouderenwerking 
261.939,24 16 

Kinder- en jongerenwerking 
186.251,42 12 

Interculturaliteit 
69.521,73 4 

Andersvaliden/Koffiebar Amici 
191.754,88 12 

Administratie 
58.452,53 4 

Afschrijvingen 
179.663,54 11 

Belasting en financiële kosten 
7.967,25 1 

Totaal 
1.589.847,59 100 

 
 
 
 
 

19%

13%

Anders-validen

Administratie

Bestemde fondsen

Afschrijvingen

Belasting en financiele kosten

 

40%

16%

12%

4%

12%

4%

11%
1% Daklozenwerking Kamiano

Ouderenwerking

Kinder- en jongerenwerking

Interculturaliteit

Andersvaliden/Koffiebar Amici

Administratie

Afschrijvingen

Belasting en financiele kosten
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Balans 
 
 

Activa                                       Passiva   

Vaste activa 
                953.493,90 € 

Eigen Vermogen 
          1.648.204,30 €         

Vlottende activa 
             807.645,89 € 

Vreemd Vermogen 
          112.935,49 € 

Totaal           1.761.139,79 € 
Totaal       1.761.139,79 € 

 
 
 
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 2017 13 VTE in 

dienst, verdeeld over de verschil-

lende werkingen, maar vooral in Ka-

miano-onthaal en Simeon en 

Hanna. 

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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Vereniging voor Solidariteit vzw 

Lombardenstraat 28 
B-2000 Antwerpen 

Tel. +32 3 229.04.10 
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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