
51 ste verjaardag Antwerpen 

 

Beste vrienden, 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid op deze 

verjaardagsviering van Sant’Egidio! Je remercie tout 

particulièrement Sa Béatitude le Cardinal Sako de sa 

présence et de ses paroles pleines d’espoir et d’affection. 

Votre présence est le signe de l’universalité de l’Eglise: les 

chrétiens de cette ville et de notre pays sont liés par le 

même amour de l’Evangile que vos fidèles en Irak qui 

vivent pourtant des temps difficiles. Tous ensemble nous 

sommes interpellés par les invivations du Pape François à 

construire une société inclusive et une fraternité humaine 

au service de la paix et du vivre ensemble. Avec votre 

présence, nous avons voulu marquer, ensemble avec notre 

évêque Monseigneur Johan Bonny, notre proximité et 

amitié avec l’Eglise chaldéenne et tous les chrétiens 

d’Orient.  

Afgelopen jaar werd een speciaal feestjaar door de 50ste 

verjaardag van Sant’Egidio wereldwijd, maar dit jaar is 

speciaal door verschillende nieuwe initiatieven, zoals onze 

tweede handswinkel Laudato si’ op Linkeroever, waar 

afgedankte spullen maar ook mensen in moeilijkheden een 

tweede leven krijgen. Minder vervuilen, minder 

wegwerpen, meer solidariteit en inclusie: op deze manier 

wil Sant’Egidio haar bijdrage leveren aan een zorgzamere 

omgang met mens en natuur.  

De vriendschap met de armen, of dat nu in Kamiano is, of 

in de scholen van vrede, of in de omgang met de ouderen 

in woonzorgcentra, de vriendschap leerde ons dat nooit 

iemand te arm is om iets te betekenen voor iemand anders. 

Ieder kan zijn bijdrage leveren aan dat netwerk van 

menselijke warmte dat iedereen nodig heeft om te 

overleven. De vriendschap leert ons om geen grenzen te 

trekken, geen deuren te sluiten, maar om bruggen te 

bouwen, en om met fantasie en vindingrijkheid elke dag 

het mooiste en edelste in ieder mensenleven naar  boven te 

halen.   

Ik dank de burgerlijke overheden van onze stad en ons 

land voor hun blijken van waardering voor deze 

ongewone, niet institutionele ziens en werkwijze.  

Ik dank jullie allen die op een of andere manier een 

bijdrage leveren aan de opbouw van dit netwerk van 

vriendschap en vrede. 

 


