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Woord van de voorzitter
Beste sympathisant,
Met dit jaarverslag wil VVS u als betrokken overheid, giftgever of geïnteresseerde inzage
geven in de werking van het afgelopen jaar.
Het voorbije jaar 2019 werd sterk gemarkeerd door de 25ste verjaardag van Kamiano, de
werking voor dak- en thuislozen die gedurende deze kwart eeuw uitgegroeid is in Antwerpen
tot een ware thuishaven voor de “vrienden van de straat” zoals Sant’Egidio hen graag noemt.
Rond deze zwakste groep van onze samenleving is een enorm netwerk van solidariteit gegroeid, van peters en meters die de kost van maaltijden sponsoren, tot vrijwilligers die de
maaltijden verdelen, bedienen aan tafel of rondbrengen op straat, tot een klein professioneel
team dat dagelijks in samenwerking met de overheid en andere organisaties de moeilijke
zoektocht aangaat naar een dak boven het hoofd, verzorging voor zieken en een dagbesteding. Hartelijk dank aan de peters en meters van het eerste uur die hun vertrouwen schonken
toen de werking nog in haar kinderschoenen stond! Dank aan alle giftgevers van vandaag en
bedrijven die op vaak originele wijze hun bijdrage willen leveren aan een meer humane samenleving! Dank aan de Stad Antwerpen, onze enige subsidiërende overheid, voor haar ondersteuning die de eigen visie en werkwijze van VVS respecteert!
Afgelopen jaar zijn ook de wijkwerkingen van VVS sterk gegroeid: in Merksem, Linkeroever,
Borgerhout en Kiel-Hoboken is vanuit de werking met kinderen, jongeren en ouderen een
ware nieuwe intergenerationele vriendschap ontstaan, met bezoeken aan tal van woonzorgen dienstencentra. Dit helpt het sociale weefsel in moeilijke stadswijken weer op te bouwen,
waardoor uitsluiting en gebrek aan integratie een alternatief krijgen.
Tenslotte deden de jongeren van Sant’Egidio afgelopen zomer een beklijvende ervaring op,
wanneer ze samen met zo’n 700 jongeren uit verschillende Europese landen de concentratieen uitroeiingskampen van Auschwitz-Birkenau in Polen bezochten. Ze zetten er hun gezamenlijke strijd tegen elk antisemitisme, racisme en uitsluiting kracht bij en moedigden elkaar
aan om niet als afwachtende toeschouwers te leven, maar zelf met overtuiging en vindingrijkheid het verhaal van vrede in Europa mee te versterken.

Hilde Kieboom
Voorzitter
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25 jaar Kamiano: een huis voor de vrienden van de straat
Inleiding
Kamiano is het dak- en thuislozenrestaurant van de Gemeenschap van Sant’Egidio. 25 jaar geleden begon het als
een restaurant dat twee avonden per week zijn deuren opende voor mensen in nood. Ondertussen is het uitgegroeid tot een huis dat vrijwel dagelijks open is en waar jaarlijks meer dan 50 000 maaltijden worden aangeboden
aan de armsten van Antwerpen.
Elke woensdagavond en zaterdagmiddag is Kamiano Restaurant open voor een gratis warme maaltijd. Daar komen
gemiddeld 250 mensen over de vloer. Op andere weekdagen kunnen een honderdtal mensen met de meest complexe problematieken na een intakegesprek terecht bij Kamiano Onthaal voor een gratis ontbijt en lunch, een douche, medische verzorging en gerichte begeleiding (case management). Vrijwilligers trekken er bovendien twee
keer per week (of meer in geval van hevige koude) op uit met de Kamiano Mobiel met soep en broodjes op zoek
naar de zwakste daklozen.
Kamiano wil echter meer zijn dan een plek waar warme maaltijden worden aangeboden. Het is bovenal een plaats
waar mensen hun zelfrespect terugvinden en waar vriendschap en nabijheid centraal staan. Daarom worden de
mensen door de vrijwilligers aan tafel bediend en heerst er een familiale sfeer.
Vanuit haar 25 jaar ervaring met dak- en thuislozen wilde Kamiano een stap verder gaan in haar aandacht voor
menselijk potentieel. In september 2018 opende ze – in samenwerking met Kringwinkel Antwerpen - de tweedehandswinkel Laudato Si’ op de Antwerpse wijk Linkeroever. Dat streeft naar sociale tewerkstelling en integratie van
mensen die moeilijk zelf de stap kunnen zetten naar de reguliere arbeidsmarkt met een bijkomende focus op duurzaamheid en gemeenschapsopbouw.
Naar het voorbeeld van Antwerpen, werden de afgelopen jaren ook in Luik en Brussel Kamiano Restaurants opgericht.
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Wat betekent Kamiano voor jou?
“Voor mij betekent Kamiano een grote steun en zekerheid. De garantie dat ik twee
maal per week warm kan eten is heel belangrijk. Ook de steun van de vriendelijke
mensen die klaarstaan om me twee maal per week te helpen met mijn was. Kamiano
is voor mij een houvast in deze moeilijke periode in mijn leven.
(Patricia)

Koninklijk bezoek
Op 6 juni 2019 bracht Koningin Mathilde een bezoek aan de Gemeenschap van Sant’Egidio in Antwerpen naar
aanleiding van de 25ste verjaardag van haar dak- en thuislozenrestaurant Kamiano. Ze werd er enthousiast onthaald door honderden gasten van Kamiano, professionele en vrijwillige medewerkers en sympathisanten van de
werking.
De Koningin luisterde geboeid naar de verhalen van mensen die in Kamiano weer perspectief vonden in hun leven:
daklozen, verslaafden, psychisch zieken, ex-gevangenen, chronisch zieken, … Velen hadden de kans hun persoonlijke verhaal aan de Koningin te doen. Sommigen getuigden hoe de vriendschap en steun die ze in Kamiano ondervinden, hen helpen de drugverslaving te overwinnen of een nieuw leven op te bouwen.
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Colloquium met onthulling kunstwerk
De ervaring van 25 jaar inzet werd de aanleiding voor het colloquium “Kamiano - Een kwarteeuw gastvrij voor de
vrienden van de straat” met prominente sprekers die het geheim van Kamiano vanuit hun eigen professionele
insteek belichtten. Schepen Tom Meeuws, psychiater Dirk De Wachter, bijbeltheoloog Benoît Standaert, rector
Herman Van Goethem, federaal procureur Frédéric Van Leeuw en voorzitter van Sant’Egidio Hilde Kieboom namen
bij deze gelegenheid het woord.
In zijn groet zei Antwerps schepen voor sociale zaken Tom Meeuws: “Er is niemand in deze stad die met zo een
sociale precisie iedere keer weer het goede uit de mensen naar boven kan halen.”
Rector Herman van Goethem: “Armoede is vandaag het zwarte gat. Het onderwijs doet de socio-economische
ongelijkheid tussen mensen eerder toenemen dan afnemen. Wanneer 20% van onze samenleving niet mee deelt
in de groei van de welvaart, is dat een drama.”
Federaal procureur Frédéric van Leeuw: “De mensen van Kamiano zijn als tuiniers die bloemen proberen te laten
bloeien in de woestijn van onze steden. Soms met succes, soms niet, maar dat is niet het belangrijkste. Ze worden
gedreven door een cultuur van het optimisme. Om het met de mooie woorden van Michelle Obama te zeggen:
Kamiano “doesn’t settle for the world as it is, but works for the world as it should be” . Ze laten zich niet afschrikken
door de moeilijke levensverhalen en reacties van hun vrienden van de straat en ze helpen iedereen om terug de
mens in hen te zien.”
Benoît Standaert stond stil bij de Schrift en de figuur van Jezus Christus: “De openheid en de inclusiviteit is een
fundament van het evangelie. De armen verkondigen ons de blijde boodschap. Er is geen onderscheid tussen wie
geeft en wie krijgt. Voor het evangelie staat wie aan de rand staat centraal. ‘L’exclu devient élu’.”
Als laatste lid van het panel nam psychiater Dirk De Wachter het woord: “Kamiano laat de verborgen tranen van
deze wereld zien. In onze wereld schuiven we veel onder de mat. Kamiano gaat onder de mat kijken, voorbij de
structuren. Hoe kunnen we de ogen niet sluiten voor het onrecht van de wereld? Gevoeligheid en kwetsbaarheid
worden vandaag ten onrechte gepsychiatriseerd. Mensen komen naar mij en vragen een pil omdat ze gevoelig
zijn, terwijl het net de ongevoeligen zijn die ik liever zou zien komen. Maar hen zie ik te weinig.”
Hilde Kieboom sloot het colloquium af: “Kamiano wil zich niet verstoppen achter rigide structuren en systemen,
doch klopt aan aan het hart van velen in onze samenleving, om armen en zwakken niet voorbij te lopen. We hebben nood aan de hoop, die de tranen kan drogen.”
Na afloop volgde de onthulling van het kunstwerk “Kamiano 25” van Maud Aguirre y Otegui, zelf ook jarenlang
vrijwilliger bij Kamiano. Op het kunstwerk worden de werken van barmhartigheid afgebeeld: hongerigen spijzen,
dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden
begraven.
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Een terugblik uit 1994
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Humanitaire Corridor
Op 22 november 2017 ondertekende de gemeenschap van Sant’Egidio, in partnerschap met de hoofden van alle
erkende godsdiensten in België, een Intentieverklaring met de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van België
een akkoord over het inrichten van een humanitaire corridor.
Op basis van deze overeenkomst werden in 2018 150 Syrische vluchtelingen vanuit Turkije of Libanon met een
humanitair visum naar België overgevlogen. Tijdens de duur van de asielprocedure werden ze niet door Fedasil
opgevangen, maar wel door religieuze organisaties en gemeenschappen in heel België. De katholieke bisdommen, in samenwerking met Caritas, stonden in voor het gros van de opvang. Maar ook de protestantsevangelische, orthodoxe en anglicaanse kerken, de joodse en islamitische gemeenschappen dragen concreet bij
aan de opvang. Zo is dit project een unieke vorm van interkerkelijke en interreligieuze samenwerking.
De 150 Syrische vluchtelingen werden geïdentificeerd op basis van “kwetsbaarheid”. Het gaat voornamelijk om
gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek. Er
werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. Het gaat om een gemengde groep uit alle geloofsgemeenschappen.
Het model van de Humanitaire Corridor werd naast België ook reeds toegepast in onder meer Italië en Frankrijk.
Voor Sant’Egidio is dit het enige zinvolle en menselijke alternatief voor het zwalpende Europese vluchtelingenbeleid van vandaag. Grenzen worden gesloten, vluchtelingen worden afgeschrikt of teruggedreven, … Alleen wie
daadwerkelijk voet op Europese bodem kan zetten, krijgt de kans om asiel aan te vragen. In de praktijk gaat het
vaak alleen om de overlevers, de sterksten, terwijl de zwaksten achterblijven of omkomen tijdens de tocht. Een
echt humaan asielbeleid geeft prioriteit aan de zwaksten en de meest beschermwaardigen.

Een balans:
3.000 naar Europa (vooral Italië)
54 vanuit Lesbos
1.891 uit Libanon (waarvan 150 in 2018 naar België)
623 uit Ethiopië
90% families
40% minderjarigen
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Een jaar later: het verhaal van Farah en Nadeem
Farah
Ik ben Farah. Ik kom uit Syrië. Ik ben 24 jaar. Vanaf mijn 18 jaar wilde ik in Europa studeren. Maar het was oorlog in
Syrië. Ik studeerde één jaar in Syrië. Toen moest ik naar Libanon vluchten. Ik dacht: mijn droom zal nooit waar
worden. Het leven in Syrië tijdens de oorlog was heel moeilijk. Het leven als vluchteling in Libanon, ook. Gelukkig
leerde ik Sant’Egidio kennen. Samen met mijn broer en zijn gezin kon ik naar België komen met de humanitaire
corridors. Mijn leven is helemaal veranderd. Ik leer Nederlands op school. Ik begon te werken in de koffiebar Amici
als vrijwilliger. De Amici zijn onze vrienden met een beperking. In de bar kreeg ik een opleiding tot barista. Ik leer
veel Nederlands samen met de Amici. Ik ben blij met hun vriendschap. Ik heb meegedaan aan een wedstrijd van
koffiemerk Vascobelo voor barista's. Ik heb daarvoor een nieuwe koffie gecreëerd, de Syriccino. Met mijn koffie
heb ik de wedstrijd gewonnen. Ik heb een reis naar Colombia gewonnen en een certificaat gekregen. Elke zaterdag ga ik met de jongeren van Sant’Egidio op bezoek bij de bejaarden op Linkeroever. De bejaarden zijn heel
vriendelijk. Ons bezoek maakt de bejaarden gelukkig. En zij maken mij blij. Ik ben nu twee jaar in België. Binnenkort ga ik studeren. Ik zie mijn droom waar worden. Samen met Jongeren van Vrede heb ik nóg een droom: wij
willen dat er overal vrede is. Wij willen dat alle mensen samenleven. Daarom werken wij aan de vriendschap met
de Amici en de bejaarden, en met veel andere mensen. Ik droom van een toekomst van vrede.

Nadeem
Mijn naam is Nadeem. Ik kom uit Syrië. In de stad Tabqa had ik een drukke praktijk als orthodontist, maar door de
oorlog werd de situatie daar onhoudbaar. Ik moest vluchten. In het dorp van mijn voorouders leerde ik mijn vrouw
Clara kennen. We trouwden en kregen een zoontje Lucas, maar toen bereikte de oorlog ook ons dorp en moesten
we weer op de vlucht. Weer alles achterlaten… We gingen naar Saudi-Arabië waar ik gelukkig mijn beroep mocht
uitoefenen. Daar werd onze tweede zoon geboren. Maar toen werd Lucas ziek. Hij bleek leukemie te hebben.
Buitenlanders worden in Saudi-Arabië niet behandeld. Dus lieten we voor de derde keer alles achter en trokken
naar Libanon. Het waren vreselijke dagen. We moesten zo snel mogelijk een dokter vinden en financiële steun. Als
Lucas niet meteen chemotherapie kreeg, zou hij het niet halen. Tot onze grote opluchting vonden we een ziekenhuis dat ons wou helpen. Maar in Libanon mocht ik niet werken. Het leven voor Syrische vluchtelingen in Libanon is
heel hard. En dat met een ziek kind. Toen hoorden we over het bestaan van de Humanitaire Corridors van
Sant’Egidio. Zij hebben ons geholpen om naar België te komen. Dat was de redding voor Lucas en voor ons hele
gezin! We trachten nu ons leven opnieuw op te bouwen. De kinderen gaan naar school, Clara en ik volgen Nederlandse les, en Lucas gaat elke week naar het ziekenhuis voor zijn behandeling. Wij zijn gelukkig omringd door
goede vrienden die ons steunen en ons helpen onze weg te vinden in ons nieuwe vaderland. Dankzij hen is onze
toekomst weer hoopvol. Ik heb nog één droom: ooit weer mijn beroep weer mogen uitoefenen… Zo kan ik mij
nuttig maken in België en mijn dankbaarheid tonen door op mijn beurt mensen te helpen.
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The Imam and the Pastor in België
Op 5 en 6 november 2019 waren imam Muhammad Ashafa en pastor James Wuye uit Nigeria te gast in ons land
om hun opmerkelijke verhaal te brengen. Als leiders van radicale christelijke en islamitische jongerenbewegingen
stonden ze jarenlang als vijanden tegenover elkaar. Na hun wonderbaarlijke verzoening trekken ze als vrienden
rond met een boodschap van vrede, verzoening en interlevensbeschouwelijke verstandhouding.
In de jaren 1990 waren Wuye en Ashafa de radicale aanvoerders van jongerenmilities die elkaar bevochten, in de
context van het groeiende etnische en communautaire geweld in Kaduna, in Noord-Nigeria. In de confrontaties
gingen vele huizen en gebouwen in vlammen op, en werden velen gewond en vermoord. Aan beide zijden klonk
de roep om wraak. In de daaropvolgende botsingen leden beide leiders persoonlijke verliezen. Imam Ashafa verloor twee broers en zijn geestelijke vader in het conflict. Pastor Wuye verloor niet alleen een goede vriend, ook zijn
rechterhand moest worden geamputeerd.
Toen gebeurde iets ongelooflijks. Bij toeval ontmoetten de twee aartsvijanden elkaar en raakten in gesprek. Uiteindelijk drong het besef door dat ze hun gemeenschappen en godsdienst beter konden beschermen door zich
met elkaar te verzoenen. Na verloop van tijd richtten de twee mannen het Interfaith Mediation Center op. Dat is
een interreligieuze, grassrootsorganisatie die de kloof tussen christenen en moslims in Nigeria tracht te overbruggen. Ze organiseren onder meer trainingsprogramma’s om voormalige militieleden tot vredesactivisten om te vormen. En in geval van etnisch-religieus conflict elders in Nigeria trekken ze erop uit om te gaan bemiddelen. Hun
model van interreligieuze dialoog en verzoening wekte ook elders aandacht en geldt als een ‘good practice’ van
interreligieuze dialoog.
Sinds enkele jaren getuigen ze samen, zowel binnen als buiten Nigeria, om mensen en groepen die van elkaar
verschillen te leren hoe ze met elkaar in het reine kunnen komen en vreedzaam kunnen samenleven.
Op dinsdag, 5 november 2019 spraken ze in Leuven over “From Hatred and Violence to Reconciliation and Peace
Making. Pastor James and Imam Muhammad from Nigeria”. Een 650-tal studenten namen deel. De conferentie
werd geopend door burgemeester van Leuven Mohammed Ridouani en Professor Jan De Volder.
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Op woensdag 6 november 2019 getuigden ze voor meer dan 800 leerlingen van middelbare scholen in Theater
Elckerlyc. Daarenboven volgden 200 leerlingen de getuigenis op school via een LIVE stream door plaatsgebrek in
het overvolle theater.
Diezelfde avond brachten ze ook op de Universiteit van Antwerpen hun getuigenis voor hogeschool- en universiteitsstudenten.

LIVE
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School van Vrede
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.
Voorstelling van de werking
De School van Vrede organiseert huiswerkbegeleiding en vrijetijdsbesteding voor kansarme kinderen in vier moeilijke stadswijken. De meeste van deze kinderen hebben te maken met een grote achterstand 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 aandacht.
Leer- en gedragsproblemen kunnen in het geval van deze kinderen niet los worden gezien van hun sociale, materiële en emotionele achtergrond. Om deze kinderen meer kansen te geven in onze samenleving, willen de Scholen
van Vrede heel concrete hulp bieden. Er worden regelmatig huisbezoeken gedaan zodat de situatie van elk kind
zo goed mogelijk kan worden opgevolgd. Tijdens deze bezoeken wordt er onder andere gesproken over het belang van onderwijs en over het belang van een geweldloze opvoeding. Indien nodig wordt er ook contact opgenomen met de scholen, leerkrachten, CLB’s en andere organisaties op wijkniveau om op deze manier de hulp te
optimaliseren. Er worden geregeld nieuwe kinderen aangemeld via CLB's, begeleiders van jeugdorganisaties,
leerkrachten, opvoeding ondersteunende organisaties en instellingen..
In de Scholen van Vrede wordt er in een familiaal klimaat samen gediscussieerd, gespeeld, gefeest en gereisd. Er
wordt ook regelmatig gewerkt rond bepaalde projecten die gericht zijn op wat er in de wereld dichtbij en veraf
gebeurt. Naast huiswerkbegeleiding heeft de School van Vrede ook tot doel om door middel van ontspannende
activiteiten de kinderen een ruimere culturele bagage mee te geven. De werking in verschillende buurten verloopt
telkens volgens een gelijkaardig stramien: een half uur onthaal of afhalen van de kinderen thuis door vrijwilligers,
een uur studie en huiswerkbegeleiding, een uur combinatie van spel, animatie en vredesopvoeding.
Het belang van gezonde voeding loopt als een rode draad door de werking. Er wordt geregeld met de kinderen
samen gegeten, meestal bij aanvang van de werking. Ofwel in de vorm van een ontbijt of een lunch. Er wordt ook
steeds fruit aangeboden. Geregeld wordt met de kinderen gesproken over het belang van gezonde voeding en
goede tandhygiëne.
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Werking 2019
De continuïteit van de werking van de Scholen van Vrede blijft gehandhaafd. In 2019 waren dit werkingen in Merksem, Hoboken, Linkeroever en Borgerhout. Opnieuw namen veel jongeren een engagement op waardoor ook
meer kinderen van de doelwijken konden worden bereikt. Coaching en ondersteuning van deze vrijwilligers blijven
essentieel en daarvoor werden speciale vormingsmomenten voorzien. VVS krijgt steeds meer aanvragen van jongeren om in de kinderwerking een sociale stage te doen. Sommigen van hen maken de overstap van stagiair naar
vrijwilliger en blijven ook na afloop van hun stage in de School van Vrede actief.
In de zomervakantie werden vier zomerkampen georganiseerd. 300 kansarme kinderen namen deel aan deze
vakanties waar vriendschap, inzet voor anderen, gezonde voeding, hygiëne, ontspanning en persoonlijke aandacht
centraal stonden. Tijdens deze vakantie stond het thema van de ecologie centraal. Twee groepen bezochten het
natuurreservaat Het Zwin en werden rondgeleid door ervaren gidsen die op een gepassioneerde manier de wonderen van de natuur aan de kinderen toonden.
In het tweede deel van 2019 zijn er verschillende samenwerkingen gestart op vlak van animatie voor de kinderen.
Een aantal scholieren kwamen bijvoorbeeld spelletjes die ze zelf creëerden met de kinderen doen. Er werd ook
meer aandacht besteed aan de actualiteit door nieuws te projecteren en uit te leggen aan de kinderen.

Kerstmis 2019
Ook met Kerstmis wil VVS een ereplaats geven aan de kinderen van de School van Vrede. In december vonden in
Merksem, Hoboken, Linkeroever en Borgerhout kerstfeesten plaats voor meer dan 400 kinderen en hun families.
Tijdens dit samenzijn kregen de gasten een feestelijk driegangenmenu aangeboden, werd er een feest met muziek, toneel en spelletjes georganiseerd en tenslotte kregen alle aanwezigen een kerstcadeau. Meer dan 250
vrijwilligers zorgden voor bediening, animatie en geschenken. Deze geschenken werden vanaf september door de
Jongeren voor Vrede ingezameld via solidariteitsacties op hun scholen.
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Het Land van de Regenboog
Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich
willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Ze dromen
van een wereld met meer vrede en solidariteit met armen en zwakken. Ze bespreken actuele
gebeurtenissen en laten zich inspireren door het voorbeeld van grote figuren als Franciscus,
Gandhi, Martin Luther King, Damiaan, …
Deze beweging is ontstaan bij de Gemeenschap van Sant’Egidio in Rome en is nadien wereldwijd verspreid, ook in
België. Kinderen van 5 tot 12 jaar van alle sociale achtergronden zijn welkom. Door regelmatige samenkomsten en
activiteiten groeien ze in het beleven van waarden zoals respect voor iedereen (ongeacht leeftijd, huidskleur of
overtuiging), eerbied voor de natuur, vriendschappelijke omgang over alle grenzen heen en bijzondere aandacht
voor de armen dichtbij (in de eigen buurt of stad) en veraf (kinderen in Afrika, Aids-zieken…enz.).

Vriendschap tussen jong en oud
Respect voor wie oud is, staat centraal in de werking van het Land van de Regenboog. Regelmatig gaan de kinderen op bezoek in een woonzorgcentrum 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 willen de kinderen van het Land van de Regenboog niemand uitsluiten en bruggen
slaan naar wie van een ander land komt, een ander geloof heeft of gewoon een beetje anders is.
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Respect voor de natuur
De kinderen willen zich inzetten voor de natuur. Ze proberen niets te verspillen en de natuur niet te vervuilen.

Werking 2019
In 2019 is de werking van het Land van de Regenboog uitgebreid met nieuwe kinderen uit het centrum van Antwerpen. 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 andere 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 residentie
Sint-Jozef in de Hemelstraat. Met Kerstmis, op 25 december, gingen de kinderen bij de bejaarden op bezoek. De
kinderen hebben het kerstverhaal uitgebeeld, tot grote vreugde van de ouderen die de kerstliederen spontaan en
erg enthousiast begonnen meezingen.
Ook in 2019 namen de kinderen van het Land van de Regenboog deel aan de vakantie van de School van Vrede.
Dit jaar in Nieuwpoort aan zee.
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De Friends
De Friends zijn groepen jongeren van 12 tot 15 jaar die op regelmatige basis bejaarden in
woonzorgcentra 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.
Voorstelling en doelstelling
Net als de School van Vrede bereikt ook Friends jongeren van verschillende 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 waarden als respect voor anderen, voor de eigen leefomgeving, voor de natuur,… centraal staan. De
werking wil hen via vormende en recreatieve activiteiten kansen bieden om hun leefwereld te verruimen en
vriendschap en solidariteit te leren kennen als alternatieve waarden voor het recht van de sterkste.
Sinds september 2000 gaan de Friends wekelijks op bezoek bij eenzame ouderen in woonzorgcentra en organiseren ze 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 belang 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 geven vriendschap waar de bejaarden veel geluk uit halen. Door de
jongeren leren de ouderen zich ook thuis te voelen in de veranderde maatschappij, te midden van nieuwkomers.
Op deze manier wordt er een brug geslagen tussen de verschillende generaties, wat geen evidentie is in wijken
waar het wantrouwen tussen jong en oud het samenleven vaak bemoeilijkt. Dit project bevordert ook de goede
verstandhouding tussen de verschillende culturen in de wijk.

Werking 2019
20

Net als vorige jaren blijft ook in 2019 de continuïteit in de Friendswerking gehandhaafd en wordt ze uitgebreid. Zo
namen doorheen het jaar een 150-tal jongeren tussen 12 en 15 jaar deel aan de Friendswerking. De jongeren
groeien enerzijds door uit de Scholen Van Vrede, waar ze vroeger hulp kregen met huiswerk. Anderzijds zijn er
ook veel nieuwe jongeren die via andere kanalen zoals scholen en groepen komen. Friendsgroepen zijn er in
Antwerpen-Centrum en in de wijken Hoboken, Merksem, Borgerhout, Berchem en Linkeroever. Ze bezoeken wekelijks ouderen in Antwerpse woonzorgcentra. Daarnaast zijn er een tiental Friendsgroepen in Antwerpse scholen
die samenkomen rond uiteenlopende thema’s.
Nieuwe samenwerkingen werden opgestart met scholen en woonzorgcentra in de wijken. In Linkeroever werd er
een samenwerking op gebouwd met wzc Regatta en het Sint-Annacollege. In Hoboken gaan de Friends van het
Don Boscocollege op bezoek bij de ouderen van wzc Hollebeek. Ook de leerlingen van het Sint-Lucascollege in
Antwerpen-Centrum staken hun handen uit de mouwen voor de ouderen.
In februari organiseerde Sant’Egidio een Friendsday rond het thema klimaat. Hiervoor zakten 100 jongeren tussen
12 en 15 jaar af naar Laudato Si’. De jongeren kregen er een rondleiding, een lezing over klimaat en meer info over
de ‘Youth for Climate’ actie. Daarnaast kregen ze ook een getuigenis te horen van enkele personen die in Laudato
Si’ werken, ze getuigden over hoe ook menselijke talenten vaak worden “verspild” in onze maatschappij.
In april namen een 150-tal friends deel aan de paasactie voor ouderen. De jongeren zamelden paaseieren in op
hun scholen en gingen op Pasen naar verschillende rusthuizen om deze uit te delen aan eenzame ouderen.
In mei organiseerden de Friends van Antwerpen-Centrum in samenwerking met het Onze-Lieve-Vrouwecollege
een uitstap voor de ouderen van wzc OLVA. Een stoet van jongeren en ouderen trok op 20 mei door de straten
van Antwerpen richting de Antwerpse Kathedraal. Daar kregen ze een rondleiding en werd er stilgestaan bij het
kunstwerk “Diasporalia” over vluchtelingen.
Een honderdtal Friends namen deel aan de zomervakanties van VVS. Thema dit jaar was: ecologie. Tijdens de
vakantie werd er vooral gewerkt rond “upcycling”. De jongeren namen oude kleren mee en daar werd met creativiteit een tweede leven aan gegeven.

Kerstmis 2019
Meer dan 150 jongeren tussen 12 en 15 jaar zamelden in hun scholen geschenken in voor de kerstfeesten van
Sant’Egidio. De geschenken werden samen ingepakt op school en verschillende leerlingen namen ook deel aan de
kerstfeesten. Alle Friendsgroepen kenden door deze acties een groei.
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Jongeren voor Vrede
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.
Voorstelling en doelstelling

Met deze jongeren wil de vereniging nog een stap verder gaan. Naast de onderlinge vriendschap en het onmiddellijk inspelen op gebeurtenissen in de samenleving, nemen ze allen een concreet engagement op om actief mee te
werken aan een vredevolle samenleving. Sommige jongeren gaan op huisbezoek bij eenzame bejaarden, sommigen helpen op regelmatige basis in het huis voor ouderen Simeon en Hanna, anderen worden begeleider of zelfs
eindverantwoordelijke van een School van Vrede, van groepen Friends,… ieder naar eigen vermogen en interesse.
Het is de bedoeling dat elke jongere een verantwoordelijkheid krijgt binnen de organisatie.
Doorheen het jaar worden de Jongeren voor Vrede geregeld uitgenodigd om te getuigen in scholen waardoor ook
andere jongeren geïnteresseerd zijn om mee te helpen.

Werking 2019
Groepen van Jongeren voor Vrede zijn aanwezig in Hoboken, Merksem, Borgerhout, Linkeroever, Berchem en het
centrum van Antwerpen. Ze komen wekelijks samen in hun wijken om kansarme kinderen te helpen met hun huiswerk en eenzame ouderen te bezoeken. Daarnaast helpen ze ook mee bij de organisatie van verschillende evenementen
van
Sant’Egidio
(vredeswandeling,
iftar,
debatavonden,...).

Jongerenontmoeting in Breendonk
Op zaterdag 23 februari 2019, kwamen een honderdtal jongeren tussen 15 en 25 jaar samen voor een jongerenontmoeting in het Fort van Breendonk om de grootste menselijke tragedie, de Shoah, te herdenken.
In de voormiddag kregen de jongeren een ontroerende rondleiding aan het fort waar circa 3.600 joden, politieke
gevangenen en zigeuners in hechtenis werden gehouden.
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In de namiddag volgde een uitwisseling tussen de jongeren. Ieder vroeg zich af hoe dit had kunnen gebeuren en
wat de jongeren moeten doen opdat niemand nog gediscrimineerd of vervolgd zou worden wegens zijn fysische
kenmerken, geloof of cultuur.
De lezing van professor van de KU Leuven Jan De Volder bood hierop een antwoord. Hij moedigde de jongeren
aan om joodse en andere mensen te leren kennen, want vooroordelen zijn het gemakkelijkst wanneer men iemand
niet kent. Hij stuurde de jongeren met een opdracht naar huis: “We spreken vandaag over slechte lucht. De lucht
die we inademen is inderdaad slecht, het is een lucht van haat, vooroordelen en racisme. Daar doen de Jongeren
voor Vrede niet aan mee. De Jongeren voor Vrede sluiten vriendschap met wie anders is. Ze willen samen het
verschil maken!”
Op het programma stond ook een ontmoeting met Regina Sluszny, een overlevende van de Holocaust, die getuigde over hoe ze als kind door een mirakel aan de dood ontsnapte.
De dag werd afgesloten met een kaarsenceremonie ter nagedachtenis van de 6 miljoen slachtoffers van de Shoah.
Ook werd er een vredesmanifest voorgelezen door zes jongeren: “Wij engageren ons om in onze steden te werken aan de dialoog tussen mensen en verschillende geloofsovertuigingen om een samenleving op te bouwen
waarin respect, vriendschap, solidariteit en de kunst van het samenleven de toekomst verzekeren.”
Na een minuut stilte werd er een teken van vrede uitgewisseld tussen de deelnemende jongeren.
Deze dag was een belangrijke les voor de jongeren die beseften dat ze niet veroordeeld kunnen blijven om enkel
toeschouwers te zijn, ze beseften dat elk van hen, hoe jong ook, een marge heeft om mee het verschil te maken.
Dat is wat de jongeren van de Gemeenschap van Sant’Egidio zich ook doorheen het jaar hebben voorgenomen:
door de vriendschap met minstens één migrantenkind, één zigeunerkind, één dakloze, één bejaarde willen zij het
verschil helpen maken.
Deze ontmoetingsdag was een opstap naar de Europese jongerenontmoeting “A Global Friendship to live together
in Peace” in Auschwitz/Krakau.
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Zomer in Solidariteit in Lesbos
Van 1 tot 21 juli organiseert VVS jaarlijks vakanties met kinderen uit kansarme wijken, jongeren, ouderen, nieuwkomers, vluchtelingen en mensen met een beperking. Meer dan 700 mensen namen in 2019 deel aan deze vakanties.
Maar solidariteit gaat bij VVS niet op vakantie! In juli en augustus trokken 150 mensen van de Gemeenschap van
Sant’Egidio van over heel de wereld naar de Egeïsche eilanden Lesbos en Samos om hulp te bieden in de vluchtelingenkampen. De vrijwilligers organiseerden er maaltijden voor honderden vluchtelingen, cursussen Engels, activiteiten voor kinderen en jongeren. Ook uit België besloten enkele jongeren van Sant’Egidio om hun zomervakantie
te besteden in het teken van solidariteit met de vluchtelingen die vastzitten op Lesbos, een schandvlek voor Europa.

Internationale jongerenontmoeting in Auschwitz
700 Jongeren voor Vrede uit zestien Europese landen, waarvan een honderd uit België, namen in juli deel aan drie
dagen van ontmoetingen, reflecties, uitwisselingen, bezoeken en vriendschappen rond het thema “A Global
Friendship to Live Together in Peace” in Polen.
Op het programma stond onder meer een bezoek aan het concentratiekamp van Auschwitz, een stille mars in het
vernietigingskamp van Birkenau en een getuigenis van overlevende Lidia Maksymowicz, overlevende van het
concentratiekamp Auschwitz-Birkenau en slachtoffer van medische experimenten door de nazi’s.
Tijdens een bloemenceremonie aan het monument voor de slachtoffers van vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau
riepen de jongeren op tot meer herinnering en vrede: “Alleen wie het verleden niet kent, is gedoemd het te herhalen. Wij, jongeren van Global Friendship, kennen de verschrikkelijke geschiedenis van Europa op deze plek, en
willen iedere dag bewerkers van vrede, peacemakers, zijn.”
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Jongeren voor Vrede vieren verjaardag prinses Elisabeth
Eind oktober vierde Kroonprinses Elisabeth haar achttiende verjaardag. Daarvoor werden tachtig van haar leeftijdsgenoten uit heel België uitgenodigd om mee te vieren op het Koninklijk Paleis in Brussel. Ook drie jongeren
van Sant’Egidio waren aanwezig. Cristale, Harrison en Lotte zetten zich wekelijks in voor kansarme kinderen in de
School van Vrede of bezoeken eenzame ouderen in rusthuizen. Door de vriendschap met mensen in nood ontdekten ze het belang van solidariteit als een bouwsteen voor vrede. Cristale kreeg de mogelijkheid om haar getuigenis
als Jongere voor Vrede ook te brengen op de ceremonie. Hieronder haar getuigenis.

Beste Prinses Elisabeth,
Mijn naam is Cristale Mandiangu. Ik ben 17 jaar oud en net als u word ik dit jaar 18. Ik ben geboren in
België, maar mijn ouders zijn afkomstig uit Congo. Dankzij mijn ouders, die de moed hadden om naar
België te vluchten, heb ik het geluk gehad hier op te groeien. Het was niet simpel en jarenlang hebben
we moeten vechten tegen de illegaliteit. Mijn vader deed er alles aan om ons de toekomst te geven die
we verdienden. In 1999 ontmoette hij zo Sant’Egidio en deed hij als eerste mee aan het kerkasiel dat ze
organiseerden voor hun vrienden zonder papieren. Dankzij mijn vader en Sant’Egidio sta ik hier vandaag. Sinds mijn 12de maak ik immers deel uit van de Jongeren voor Vrede. Dat zijn jongeren van onze
leeftijd die de wereld willen veranderen door kleine stappen te zetten: een eenzame oudere te bezoeken of een kind helpen met zijn huiswerk in de School van Vrede.
U, ik en alle 18-jarigen die vandaag hier zijn hebben het geluk gehad op te groeien in een land waar
vrede heerst. Zoals we dagelijks in het nieuws horen is dat voor velen spijtig genoeg niet het geval.
Veel jongeren zijn op de vlucht voor oorlog en geweld en velen onder hen overleven die vlucht niet.
Velen van hen zijn ook 18 jaar of zouden 18 jaar zijn geworden. Velen van hen dragen dezelfde kleren
en hebben dezelfde spullen als wij, ze hebben ook dezelfde dromen en wensen, velen van hen willen
net als ik geneeskunde studeren… , maar omdat ze geboren zijn in een ander land hebben ze een ander lot namelijk dat van oorlog en soms zelfs dat van de dood. Mijn droom is dat deze jongeren mogen
opgroeien in vrede, dat ze de kansen krijgen die wij krijgen en niet als een bedreiging worden gezien.
En ik wens dat ook u een Jongere voor Vrede mag zijn en dat u dat ook zal uitdragen in uw toekomst
als onze Koningin.
Gelukkige verjaardag, joyeuse anniversaire, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.

Kerstmis 2019
Tijdens Kerstmis sluiten de Jongeren voor Vrede aan bij de kerstfeesten voor kinderen, ouderen, Amici, daklozen,
vluchtelingen en gevangenen. Tijdens deze feesten helpen ze mee bij organisatie, bediening, animatie en begeleiding. Vanaf september zetten de jongeren kerstacties op bij familieleden of op hun scholen om kerstgeschenken
in te zamelen voor de armen.

25

OUDEREN
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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 vier kansarme wijken en in woonzorgcentra.

Inleiding en doelstellingen
Dankzij de vooruitgang van de wetenschap leeft de gemiddelde mens langer dan ooit tevoren. De vergrijzing
plaatst onze maatschappij voor nieuwe uitdagingen. Met het toenemen van de welvaart is ook de eenzaamheid
toegenomen, zowel bij ouderen als bij jongere generaties. Reeds van bij het begin heeft de ouderenwerking van
VVS steeds de stem van de ouderen willen laten klinken en een antwoord willen geven op de noden van de ouderen.
Aanvankelijk waren het hoofdzakelijk studenten en jongvolwassenen die hulp en nabijheid schonken aan ouderen.
In de demografische veranderingen valt echter op hoe het aantal 65-plussers toeneemt. Ze zoeken vaak een engagement om zich zinvol in te zetten in de samenleving. Hierdoor ontstond in 1999 de beweging ‘Leve de Ouderen!’, een solidariteitsbeweging voor 65-plussers die ervan overtuigd zijn dat niemand te oud of te zwak is om iets
te kunnen betekenen voor iemand anders. De essentie ligt in het menselijk nabij zijn van de oudere enerzijds, en in
het ontwikkelen van netwerken rond wie eenzaam is of hulp nodig heeft anderzijds.
In woonzorgcentra gaan vrijwilligers op bezoek bij ouderen om zo de eenzaamheid te verlichten. Ze brengen bewoners in contact met elkaar om zo het samenlevingsklimaat in het woonzorgcentrum te bevorderen. Bij thuiswonende ouderen bieden de vrijwilligers naast nabijheid ook hulp voor praktische noden. Waar nodig implementeren
ze de professionele zorg en/of coördineren ze de mantelzorg. Zo neemt ‘Leve de Ouderen!’ de wens van ouderen
ernstig om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
De beweging ontwikkelde zich in de wijken Hoboken, Merksem, Borgerhout, Antwerpen-centrum en Linkeroever.
Wekelijkse contacten en regelmatige afspraken dragen bij aan het smeden van persoonlijke vriendschappen, het
zich verdiepen in precaire situaties en het uitbouwen van een netwerk van solidariteit in de wijken.
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Intergenerationeel project en ontmoeting met migranten
Het intergenerationeel project is een samenwerking tussen ‘Leve de Ouderen!’ enerzijds en de ‘Friends’ en ‘Jongeren voor Vrede’ anderzijds. Allochtone jongeren gaan op bezoek bij Belgische ouderen in woonzorgcentra en
dienstencentra. Ze organiseren er feesten en brengen in groepjes bezoeken aan individuele ouderen. Ze maken
het mogelijk om ouderen uit woonzorgcentra te laten deelnemen aan de activiteiten van ‘Leve de Ouderen!’ in de
omgeving. Ouderen ontdekken nieuwe horizonten en een hernieuwde zin in hun leven. Zo ontdekken ze dat ze
nog een belangrijke rol hebben te spelen in de maatschappij. Anderstalige jongeren leren Nederlands in de omgang met ouderen en ontdekken in hen vaak de grootouders die ze verloren zijn op hun weg naar een betere
toekomst. Zo komt de verzoening tussen verschillende generaties tot stand.
Op dezelfde manier is er ook een samenwerking tussen ‘Leve de Ouderen!’ en de beweging ‘Volkeren van Vrede’.
In de verschillende wijken gaan ze mee ouderen bezoeken in woonzorgcentra of staan ze in voor praktische hulp
aan hulpbehoevende ouderen thuis. Het samenbrengen van mensen van verschillende generaties en culturen
draagt bij aan een groeiend onderling vertrouwen en herstelt zo het vaak zwaar beschadigd sociaal weefsel van de
wijk.

Wijkwerking 2019
Merksem
Elke zaterdag komen een 30tal ouderen van Merksem
samen voor koffie en vriendschap. Sommigen komen
zelfstandig naar het lokaal in
de Sint-Bartholomeusstraat,
de zwaksten worden opgehaald door volwassenen, elke
week ook verschillende bewoners van WZC Melgeshof.
Onder de volwassenen zijn
ook een aantal personen van
niet-Belgische origine, vooral
enkele Congolese vrouwen,
die graag hun steentje bijdragen aan de maatschappij.
In februari vierden 120 genodigden Maria Lichtmis bij een pannenkoekenfeest met kinderen, jongeren, ouderen en
nieuwkomers.
In april gingen een 20-tal ouderen mee de straat op om in de wijk een palmtak als teken van vrede uit te delen aan
de buurtbewoners. Samen met een 25-tal jongeren en ‘Friends’ werden zowel in WZC Sint-Bartholomeus als in
WZC Melgeshof telkens ongeveer 200 ouderen bezocht om hen dit teken van vrede te schenken.
In mei was er het wijkfeest samen met de andere werkingen van Sant’Egidio Merksem: het wijkfeest begon met
een vredeswandeling op de Bredabaan, gevolgd door een feest met verschillende getuigenissen in zaal Bart.
De ouderen gingen op vakantie naar Westmalle met 45 personen: vooral ouderen, maar ook volwassenen en hun
kinderen en/of kleinkinderen beleefden er vijf dagen in een familiaal klimaat.
Het jaarlijkse herfstconcert met als titel ‘Oude en nieuwe Antwerpenaren ontmoeten elkaar’ was een succes: een
120-tal aanwezigen zongen liedjes mee met een accordeonist, en er werd gedanst door jong en oud.
Kerstmis 2019 vond plaats in de Sint-Bartholomeuskerk waar ouderen en volwassenen van de wijk, en ook de
‘Amici’ samen kerstmis vierden met ruim 200 aanwezigen. De avond ervoor (op kerstavond) vierden kinderen en
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jongeren met hun families kerstmis in dezelfde kerk, met wel 300 genodigden. Voor ieder was er een heerlijke
maaltijd en een geschenk.

Linkeroever
Ouderen en andere volwassenen kwamen
tweewekelijks samen voor ontmoeting en gezelschap.
Het in 2018 opgestarte project ‘Praat met Mij’
schakelde een versnelling hoger door wekelijks
samen te komen: Nederlandstalige ouderen en
anderstalige nieuwkomers oefenen het Nederlands en leren zo elkaars cultuur beter kennen.
Langs Laudato Si’ komen wekelijks nieuwe
mensen in contact met de werking.
Een 15-tal jongeren bezoeken wekelijks de
ouderen van WZC ’t Zand.
Sinds oktober gaat tweewekelijks een nieuwe
groep Friends (20-tal scholieren van 13-15jaar)
naar WZC Regatta voor feest en ontmoeting.
Een 10-tal ouderen worden aan huis bezocht en ondersteund door volwassenen van verschillende culturen en
nationaliteiten.
Voor het eerst werd er een wijkvakantie georganiseerd met de kinderen van de School van Vrede, De Friends,, de
Jongeren voor Vrede en de ouderen. Een 60-tal mensen namen deel aan deze familievakantie.
Via Laudato Si’ kwamen in 2019 wekelijks nieuwe mensen kennismaken met de werking van de ouderen. Het is
opvallend hoe eenzaamheid en psychische fragiliteit toenemen in onze stad en mensen op zoek doet gaan naar
gezelschap.
400 buurtbewoners en vrijwilligers vierden op 25 december samen kerstmis: ouderen, jongeren en kinderen uit de
wijk en ook vluchtelingen uit het asielcentrum van Linkeroever.

Hoboken
Wekelijks kwamen een 25-tal ouderen en vrijwilligers samen in de wijk Hoboken. Ook werden er stappen ondernomen tot ontmoetingen met nieuwe ouderen in dienstencentrum Portugesehof, WZC Lichtenberg en WZC De
Hollebeek.
Lichtmis werd een pannenkoekenfestijn in samenwerking met
de parochie van de OLV-Geboortekerk. Ouderen, kinderen,
Friends en jongeren zaten samen aan tafel. 150 mensen van
alle leeftijden en culturen namen deel. In de maand april kwam
‘Leve de Ouderen’ naar buiten met een wijkfeest in het park bij
het Gravenhof. Er was heel wat te beleven zoals, muziek en
zang, volksspelen vergezeld van een hapje en een drankje. De
nadruk lag deze namiddag op de ontmoeting met passanten
en buurtbewoners. Ook de vriendschap tussen jong en oud,
het samen spelen, stond centraal.
In juli trokken een dertigtal ouderen naar Westmalle om samen
met nieuwkomers en vrienden uit Berchem en AntwerpenCentrum vakantie te houden. Nieuw bij deze editie was de deelname van een groepje van tien ouderen en vrijwilligers uit Amsterdam. Zij kwamen leren van onze jarenlange ervaring in het organiseren van een familiale vakantie
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met aandacht voor de persoonlijke zorgen van elke deelnemer en het scheppen van een vertrouwelijk klimaat. De
uitstapjes, spel- en muziekactiviteiten werden door iedereen gewaardeerd, evenals de tijd en aandacht voor een
fijn gesprek. Een bezoek aan de Abdij van Westmalle en mooie wandelingen in de omgeving mochten zeker niet
ontbreken.
Naar jaarlijkse traditie organiseerde ‘Leve de Ouderen!’ en ‘Volkeren van Vrede’ een herfstconcert met de titel
‘Oude en nieuwe Antwerpenaren ontmoeten elkaar’. Een 80-tal Belgische ouderen en volwassenen van verschillende culturen en nationaliteiten ontmoetten elkaar bij koffie en versnaperingen voor een namiddag vol accordeonmuziek en meezingers.
Een groepje ouderen ging naar het optreden van het Antwerpse seniorenkoor ‘Jong van hart’ in De Singel.
Kerstmis 2019 was opnieuw een succes met ruim 220 aanwezigen voor een viergangendiner en geschenken op
25 december.

Borgerhout

In de wijk Borgerhout worden een 30-tal ouderen
ondersteund door vrijwilligers. De focus ligt op
ouderen die nog zelfstandig wonen. Wie niet
mobiel genoeg is wordt thuis opgehaald. Ouderen ondersteunen elkaar ook onderling door
samen boodschappen te doen of bij administratieve taken. Andere activiteiten ter ondersteuning
van zelfstandig wonende ouderen zijn: frequente
telefoongesprekken, begeleiden van ouderen
naar de dokter, hen thuis of in het ziekenhuis
bezoeken, contacten uitbouwen met de buren en
eventuele familieleden, …
In juli gingen 25 ouderen en volwassenen, vergezeld door een familie van Syrische vluchtelingen,
op vakantie in Ciney.

Elke maand vond er een ontmoeting plaats tussen de ouderen, de jongeren en de kinderen van de ‘School van
Vrede’: ze vierden samen verjaardagen, leerden elkaar beter kennen en verdiepten zich in lokale, nationale en
internationale gebeurtenissen.
In de Sint-Willibrorduskerk in Borgerhout vond er op 25 december een kerstfeest plaats voor 200 kansarmen en
waren er 60 vrijwilligers in de weer om iedereen een mooie kerst te bezorgen.

Berchem
In WZC Sint-Anna en WZC Ruytenburg werden tweewekelijks een 50-tal ouderen samengebracht door een 20-tal
Friends en een vijftal volwassenen vrijwilligers. Wie niet kon deelnemen aan de gemeenschappelijke activiteiten
kon rekenen op een bezoekje op de kamer. De Friends organiseerden geregeld namiddagen met muziek en dans
met als hoogtepunt het kerstfeest met ruim 150 deelnemers. Acht ouderen namen deel aan de vakantie van ‘Leve
de Ouderen!’ in Westmalle.

30

WZC Simeon en Hanna, huis voor ouderen
Simeon en Hanna is een huis voor zeven zwakke bejaarden die hun laatste dagen in rust en
vriendschap willen beleven. Ze worden er omringd door een 60-tal vrijwilligers, waaronder vele

Voorstelling en werking 2019
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 gekregen voor onbepaalde duur. In het huis voor ouderen kunnen 7 hulpbehoevende ouderen
terecht. In dit project zijn een aantal krachten bezoldigd: een directeur-animator, een verpleegkundige, een zorgkundige en een hygiënische assistente. Zij worden bijgestaan door een 60-tal vrijwilligers van de vereniging 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 vervullen in een andere, meer respectvolle manier van omgaan met de hoogbejaarde medeburgers, door hun verlangen naar familiale geborgenheid tegemoet te treden en te kijken naar wat nog wel
mogelijk is in plaats van alle gebreken te benadrukken. Deze alternatieve woonvorm 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 antwoorden gezocht op de persoonlijke noden van elke bewoner, rekening houdend met hun
verleden. De vele vrijwilligers brengen de wereld dichterbij met hun verhalen en ervaringen, ook voor hen die
misschien niet meer buiten kunnen.
In 2019 trok Simeon en Hanna opnieuw een 50-tal scholieren en studenten aan voor stages en projecten allerhande. De meesten ervaren hun tijd in Simeon en Hanna als positief. Ze beschrijven vaak hoe ze een negatief beeld
hadden van hulpbehoevende ouderen, maar hoe de huiselijkheid en de keuze voor een mooie woonomgeving
bijdragen aan de waardigheid van de oudere en dat ze zich opgenomen voelen in het familiaal klimaat.
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Simeon en Hanna kreeg veel bezoekers over de vloer. Enerzijds komen mensen kennismaken of bellen onverwacht aan om informatie in te winnen. Anderzijds organiseert het huis geregeld activiteiten waarop familie, vrienden en ook buurtbewoners worden uitgenodigd. Zo trok de jaarlijkse ‘Zomer van Simeon en Hanna’ dit jaar wekelijks een 35-tal personen aan ondanks de hete temperaturen. Ze uitten zich heel uitdrukkelijk over de gezelligheid,
maar ook over het feit dat ze anders niet goed weten waar naartoe te gaan in de zomer
Lichtmis, het feest van Simeon en Hanna met de bekende pannenkoeken, werd in het huis gevierd samen met een
30-tal kinderen van het Land van de Regenboog en een 40-tal ouderen. Al deze aspecten zorgen ervoor dat VVS
in steeds ruimere kringen een meer hoopvolle visie op de ouderdom kan verspreiden, en een ander beeld kan
tonen van hoe met zwakkere ouderen om te gaan.
Sinds mei vinden er elke maandag open huis momenten plaats om de gelegenheid te bieden aan ieder die wil om
bij een tas koffie of thee te komen kennismaken met het huis. Wekelijks komen een 10-tal mensen over de vloer.
In het najaar werd er een nieuw project opgestart tussen het Onze-Lieve-Vrouwecollege, De Dames en Simeon en
Hanna. Tweewekelijks werkten een 30-tal leerlingen twee lesuren rond eenzaamheid. Daarvoor werden in de klas
jongeren van Sant’Egidio uitgenodigd om over het thema in dialoog te treden met de leerlingen. Er werden vragen
en bedenkingen geformuleerd rond eenzaamheid. Het project werd afgesloten met enkele bezoeken door de
leerlingen aan de bewoners van Simeon en Hanna waarbij de vragen waaraan ze hadden gewerkt werden gesteld
en uitgewerkt. Het werden prachtige ontmoetingen tussen jong en oud over wat ze voor elkaar kunnen betekenen.
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DAK- EN THUISLOZEN
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Kamiano
Kamiano is een plek waar dak- en thuislozen welkom zijn met als belangrijkste troef
vriendschap en de vastberadenheid om een mens in moeilijkheden nooit op te geven.

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 aanpassing 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 25 jaar Kamiano werd heel wat knowhow opgebouwd. Met de maatschappelijke veranderingen doorheen de jaren evolueerde Kamiano mee in het bieden van antwoorden op nieuwe noden. Van bij aanvang werden
er gratis warme maaltijden aangeboden. Sinds 2011 is ook Kamiano Mobiel actief waar twee keer per week vrijwilligers erop uittrekken met een bakfiets met soep en broodjes. Begin februari 2014 werd Kamiano Onthaal opgericht waarbij sterk kon worden ingezet op individuele begeleiding 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 eerstelijnszorg, wasmachines, douchemogelijkheid, enz.
Een plek waar ieder die aanklopt zich in de eerste plaats thuis mag voelen, een plaats waar menselijke nabijheid,
luisterbereidheid en respect centraal staan. Een persoonlijke aanpak op maat in de begeleiding is van cruciaal
belang. Dankzij de vriendschappen 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.
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Kamiano Restaurant
Inleiding
Kamiano werd in de loop der jaren een referentiepunt voor velen: voor mannen en vrouwen, dak- en thuislozen,
personen met een psychische, drugs of alcohol gerelateerde problematiek, ouderen met een laag inkomen, exgevangenen, personen met een instellingsverleden, gezinnen met kinderen, mensen met een invaliditeitsuitkering,
al wie worstelt met een hoge schuldenlast of een schorsing van de werkloosheidsuitkering, mensen die ambtelijk
geschrapt zijn of wachten op een OCMW-uitkering, voor al wie geen enkele vorm van inkomsten heeft of voor wie
de eenzaamheid zwaar weegt,…

Werking 2019
Het is karakteristiek voor Kamiano dat het een thuis wil zijn waar mensen voor elkaar zorgen, het beste uit elkaar
naar boven halen en bovenal een plaats is waar wat onmogelijk lijkt mogelijk wordt. De werking is mogelijk door de
gratis inzet van een 250-tal vrijwilligers met diverse professionele achtergronden en leeftijden.
Binnen Kamiano Restaurant wordt er getracht doortastend te werken vanuit het aanvoelen dat mensen kansen
nodig hebben, soms meermaals en onvoorwaardelijk, om hun krachten terug te vinden. Daarom staan persoonlijke
contacten en vriendschappen centraal waarbij de vrijwilligers tijd maken voor ontmoetingen. Dit heeft geleid tot
inhoudelijke en persoonlijke gesprekken. Ook de samenwerking tussen de verschillende subwerkingen werpt zijn
vruchten af. Bezoekers die intensief worden opgevolgd binnen Kamiano Onthaal en/of werken in Laudato Si’ worden sneller opgevangen en komen op die manier minder in acute crisissituaties terecht. Hun netwerk is uitgebreid
waardoor er sneller ingegrepen wordt. Er ontstaat ruimte om het leven in een breder perspectief te zien en krachten te ontwikkelen om de zorg van veiligheid en primaire behoeften te overstijgen.
In 2019 heeft Kamiano Restaurant 19.660 gratis maaltijden verstrekt. In 2018 waren dat er 19.027.
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Kamiano Mobiel
Inleiding
Kamiano Mobiel rijdt tweemaal per week uit om mensen die op straat vertoeven op te zoeken. Dat gebeurt op
maandagavond en zondagnamiddag. Het is voor wie dakloos is een referentiemoment in een vaak chaotisch leven.
De vrijwilligers ontmoeten op jaarbasis een 300-tal individuele dak- en thuislozen op het vaste parcours Groenplaats-Meir-De Keyserlei-Astridplein-Centraal Station-Kievitplein. Grotendeels gaat het om mannen. Onder hen zijn
er heel wat door Kamiano Restaurant en Kamiano Onthaal gekend. Met wie nog niet gekend is trachten de vrijwilligers contact te maken door het aanbieden van een beker soep en een broodje. Een vriendelijk gesprek en de
continuïteit van de wekelijkse ontmoetingen geven de meest kwetsbare mannen en vrouwen op straat vertrouwen
waardoor ze zich openstellen voor een eventuele doorverwijzing naar diverse organisaties in de stad.
Meestal gaat het om mannen die dakloos zijn. Soms huren ze tijdelijk een studio of kamertje. Maar vaak geraken ze
niet gewoon aan een leven tussen vier muren. Hun vrienden zijn wel nog dakloos en aan de ingang van het Centraal Station of op de Groenplaats vinden ze elkaar terug. Daar ontplooit zich hun dag en laten ze de uren aan zich
voorbijgaan.

Werking 2019
Kamiano Mobiel brengt op een avondtoer warme soep en broodjes naar een 50-tal daklozen. Tijdens de permanente nachtopvang Victor 4 en de winterwerking Victor 5, georganiseerd door de Stad Antwerpen in samenwerking met het OCMW en tal van andere organisaties waaronder Kamiano, vermindert het aantal bedeelde porties.
Kamiano Mobiel gaat erop uit om de moeilijk bereikbare groep van daklozen te vinden en hen toe te leiden naar
Kamiano Restaurant, Kamiano Onthaal of naar andere hulpverleningsdiensten. Daarnaast blijven de vrijwilligers
alert voor de nieuwe sociale en maatschappelijke problemen die vaak ook zichtbaar worden in het straatbeeld.
De personen die worden bereikt, hebben het vaak moeilijk om zich te handhaven gewone sociale stuaties. Zij
zoeken de eenzaamheid op en blijven buiten de reguliere zorgverlening. Het gaat hier vooral om mensen met
psychische problemen en zwaar verslaafden. Hen wekelijks vriendelijk aanspreken haalt hen uit hun isolement,
vervreemden
anoniem
bestaan.
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Kamiano Onthaal
Inleiding
Kamiano Onthaal is in februari 2014 gestart in samenwerking met het OCMW en Stad Antwerpen. De focus ligt op
eerstelijnszorg, specifiek voor de allerzwaksten. Het centrum kan rekenen op stedelijke subsidies waarin een team
van zes professionele werkkrachten de werking onder zijn hoede neemt, ondersteund door een 50-tal vrijwilligers.
De organisatie stelt de menswaardigheid, vriendschap en volwaardig lidmaatschap in de samenleving voorop.
Door de bezoekers te wijzen op hun sociale grondrechten, plichten maar ook op de eigen verantwoordelijkheid,
wil Kamiano Onthaal bijdragen aan de heropbouw van hun levenskwaliteit. Dit is de eerste stap naar een volwaardige re-integratie die zowel voor het individu als de samenleving noodzakelijk en zinvol is. Daarom ligt de aandacht
op het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid door zorg op maat aan te bieden. De primaire of
secundaire noden waarmee dak- en thuislozen naar de hulpverlening van VVS komen zijn voornamelijk van materiële, medische of socio-psychologische aard.
Het centrum hanteert een integrale aanpak. Kamiano Onthaal staat open voor dialoog en communicatie, zowel
voor de gasten als voor maatschappelijke instanties. Deze laagdrempelige intensieve zorg en de mogelijkheid om
snel in te grijpen waar nodig, vormen een sterke troef.

Werking 2019
In Kamiano Onthaal kunnen dak- en thuislozen terecht op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag.
De gasten krijgen ’s ochtends een ontbijt en ’s middags een lunch aangeboden. Ondertussen wordt er doorlopend
thee en koffie geserveerd en kunnen ze gebruik maken van de hygiënische voorzieningen, verpleegkundige zorgen, administratieve en sociale begeleiding.
Om de gasten een eerste vorm van structuur te geven worden de maaltijden op vaste uren geserveerd. Ze krijgen
een gevarieerd ontbijt van 9u30 tot 10u30. Nadien wordt er koffie en thee met een koekje aangeboden, in afwach-
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ting van de warme lunch om 11u30. Die wordt geserveerd tussen 11u30 en 12u30. De lunch wordt verzorgd door de
leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs, De Leerexpert uit Deurne. Tussen ontbijt en middagmaal
kunnen onze gasten gebruik maken van de hygiënische voorzieningen (douchegelegenheid, scheercabine, kapper, pedicure, kledingaanbod en was- en droog mogelijkheden), verpleegkundige en psychische zorg, sociale- en
administratieve begeleiding.
Dit aanbod moedigt de gasten aan zichzelf persoonlijk goed te verzorgen waarbij het verhogen van zelfredzaamheid centraal staat. Een goede lichaamsverzorging is immers een essentieel psychosociaal element. In de eerste
plaats voor het eigen gevoel van zelfwaarde en persoonlijk comfort maar ook om aanvaard te worden door de
omgeving. Begeleiding bij lichaamshygiëne is dan ook geen overbodige luxe.
De medische zorgverlening bestaat uit twee luiken. Het eerste luik omvat de eerstelijnszorg, gaande van wondzorg, het meten van de bloeddruk, voetverzorging en toedienen en opvolging van de basismedicatie. Het tweede
luik omvat de meer structurele zorgverlening met name het opvolgen van opnames in psychiatrische voorzieningen en de contacten met de medische organisaties. Er is een intensieve samenwerking met de organisatie ‘Dokters Van De Wereld’ om zorg voor elke cliënt toegankelijk te maken.
De sociale begeleiding legt de focus op de individuele en de empowerende aanpak van elke gast. Via persoonlijke
gesprekken wordt er samen gezocht naar tewerkstelling, nachtopvang, huisvesting, dagbesteding, stabiliteit, … Een
onmisbaar aspect is het samen werken aan sociale netwerken en relaties om een stabiele toekomst meer kans te
geven.
In 2019 werd er gestart met het aanbieden van psychiatrische consultaties in de eigen werking. Deze consultaties
hebben de doelstelling om een eerste contact te leggen met psychiatrische zorgverlening waarbij het vertrouwen
in deze zorgverlening kan groeien en er mogelijks een opstap kan gebeuren naar verdere psychiatrische omkadering indien noodzakelijk binnen eerste of tweedelijnszorg.
Vanuit de nood aan zingeving voor anderstaligen is Kamiano Onthaal gestart met een aanbod Nederlandse conversatielessen op dinsdagvoormiddag. Leerkrachten geven op vrijwillige basis extra tijd en aandacht voor trauma’s
en levensgeschiedenissen tijdens de Nederlandse les. Deze aanpak geeft een positieve ontwikkeling in de persoonlijke begeleiding. Op het einde van het schooljaar wordt er een diploma uitgereikt. Elk jaar staat er ook een
culturele uitstap op het programma die de Belgische cultuur meer concreet maakt. Het gaat hier niet louter om het
aanbieden van een taalcursus. Ook het vertrouwen dat hierdoor opgebouwd wordt is een belangrijke doelstelling.
Indien de gasten een vraag hebben naar activering, wordt deze hulpvraag in kaart gebracht. Sociale vaardigheden
en arbeidsvaardigheden vormen het kompas. Er wordt zowel binnen als buiten de eigen organisatie gekeken welk
aanbod aansluit bij de wens van de gasten. In de eigen organisatie heeft Kamiano Onthaal de mogelijkheid om
door te verwijzen naar Laudato Si’ om verder de mogelijkheden naar sociale participatie, traject- en arbeidsactivering te bekijken.
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In cijfers
Kamiano Onthaal heeft 146 intakes afgenomen in 2019. Er werden 9.565 bezoekers geteld. Dagelijks werd een
verse warme maaltijden bereid door een 20-tal leerlingen. 8.405 van de gasten waren mannen. Maar ten opzichte
van andere jaren lijkt er een stijging in het aantal vrouwelijke bezoekers te zijn. In 2016 waren dat er 10% en in 2018
en 2019 respectievelijk 18% en 17%. Het zijn vrouwen met een complexe problematiek door een combinatie van
dakloosheid, verslaving, psychiatrische problemen, prostitutie, zware gedragsproblemen door trauma, …
Meer dan de helft van de bezoekers (61% mannen en vrouwen) was tussen 31 en 50 jaar. Het aantal jongeren (1830 jaar) blijft stabiel, maar wordt gekenmerkt door een hoge complexiteit van de dossiers. Het zijn jongeren met
een ingewikkelde levenssituatie en een multi-problematiek. Er zijn vaak psychiatrische problemen in combinatie
met verslavingsafhankelijkheid, mentale beperking,… Ze komen uit problematische opvoedingssituaties waardoor
ze moeilijk overeind blijven en een beperkt sociaal netwerk hebben.
Opmerkelijk is het stijgende aantal 65 plussers. In het jaar 2017 was er niemand in deze leeftijdscategorie. In 2019
waren dat er acht. Door processen van individualisering, netwerkvervaging en foute keuzes ontstaan er psychosociale problemen met dakloosheid tot gevolg. Voor deze doelgroep wordt er steeds samenwerking gezocht met
onder meer het Zorgbedrijf en begeleid wonen in het Domus-project. Ook via Kadans (ketenaanpak voor daklozen)
ontstaat er een toegangspoort voor chronisch daklozen met een grote zorgafhankelijkheid.
De grootste groep bezoekers werd gevormd door Belgen (50%), dat is een stijging van 14% tegenover 2017. Daarop volgden de Oost-Europeanen. De grootste vertegenwoordiging binnen deze doelgroep zijn Polen. Een belangrijk element is het bekijken van toekomstmogelijkheden in samenwerking met de Poolse organisatie Barka die
werkt aan de re-integratie van Poolse daklozen in verschillende Europese landen. Kamiano speelt hierbij een brugfunctie. 4% van de niet-Europeanen is afkomstig uit het Midden-Oosten. Het gaat hierbij om mensen die gevlucht
zijn omwille van oorlog of vervolging om hun christelijk geloof. 18% van de niet-Europanen is afkomstig uit Afrika.
Het zijn vluchtelingen, al dan niet in procedure. Velen van hen leven in een onzekere verblijfssituatie. Hierbij was
Kamiano een meerwaarde door gerichte informatie te geven over juridische procedures in België.
Kamiano Onthaal merkte een stijgende tendens van gezinnen met en zonder verblijfsrecht die zich aanmelden met
specifieke primaire behoeften en noden zoals voedsel, kleding en medische consultaties. Een andere tendens is
het gebrek aan sociale netwerken en maatschappelijke bindingen. Er is tijd, energie en vertrouwen nodig om deze
mensen terug op weg te helpen, op de weg van re-integratie. Velen worden ondersteund door de wijkwerkingen
van VVS en vinden op die manier een langdurige stabiliteit door het uitbouwen van hun netwerk van vrienden en
door herstel van sociale en familiale contacten.
Om zorg op maat te bieden aan mensen met een grote verscheidenheid aan problematieken werd er samengewerkt met tientallen organisaties.
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Kamiano Plus
In het ziekenhuis, in een instelling of in de gevangenis
De zorg van Kamiano gaat ook uit naar gasten die ziek zijn, in therapiecentra verblijven of van hun vrijheid beroofd
zijn. Een equipe van vrijwilligers legde zich toe hen regelmatig te bezoeken op de plek waar ze verblijven of te
schrijven. Deze contacten bleken een antwoord te zijn op de vereenzaming door gebrek aan contacten en familiale
banden. De band met de buitenwereld behouden is van enorm belang. Verpleegkundigen, begeleiding 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 een som van zijn problemen.

Afscheid van overledenen
Ook in 2019 werd Kamiano geconfronteerd met het overlijden van een 30-tal armen, waaronder veel jonge mensen. De afscheidsmomenten vonden plaats in kerken, funeraria, het crematorium, de strooiweide, … Ook tijdens
deze momenten merkte Kamiano een mooie, belangrijke 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 organiseert
Kamiano elk jaar op 1 november een herdenkingsviering voor alle overledenen vrienden van Kamiano in de SintCarolus Borromeuskerk in Antwerpen.
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De families en vrienden van de overledenen, de gasten van Kamiano, de vrijwilligers en andere organisaties worden daarvoor uitgenodigd. Deze viering betekent troost voor de families die vaak geen afscheid konden nemen en
helpt
ook
de
vrijwilligers
om
te
blijven
denken
aan
deze
vaak
vergeten
mensen.

Woonzorg
Een groot en terugkerend probleem waar dak- en thuislozen mee in aanraking komen zijn de hoge huurkosten
voor woningen. Op de sociale huurmarkt is het aanbod onvoldoende en op de privémarkt zijn de prijzen te hoog:
het is een uitzondering een eenvoudige studio te vinden onder de €400, terwijl men vanaf €600 wel een degelijke
gezinswoning of appartement kan vinden. Degelijke woningen zijn in Antwerpen, in vergelijking met andere Europese grootsteden, redelijk betaalbaar, goedkope woningen zijn niet meer te vinden of ze bevinden zich in slechte
staat. In het kader van deze problematiek heeft VVS afgelopen jaar de samenwerking verdergezet met de vzw
Vrienden van Bethlehem die tegen lage prijzen woningen verhuurt aan mensen in nood. In 2019 heeft VVS enkele
mensen van Kamiano via deze weg aan een betaalbare woning kunnen helpen. Kamiano werkt ook samen met het
Domus-project. In 2019 konden dankzij dit project enkele personen een betaalbare woonst krijgen.

The Martin Luther King House
Vanuit de ervaring en de noden die er in Kamiano aan het licht komen, startte VVS in juli 2018 een nieuw pilootproject: “The Martin Luther King House“.
Dit is een kleinschalige collectieve woonvorm waar chronisch zieke personen die dakloos waren een thuis kunnen
vinden. Deze samenwoonst herbergt momenteel zeven bewoners van verschillende afkomsten en culturen. Omwille van hun precaire sociale situatie hadden ze geen enkele mogelijkheid hun chronische ziekte onder controle te
krijgen. Door de veiligheid, de dagelijkse structuur en de begeleiding die deze samenwoonst aanbiedt is er geen
enkele acute opname meer nodig gebleken. Integendeel, de gezondheid van elke bewoner blijkt in zijn geheel te
verbeteren zowel op fysisch, sociaal en psychologisch vlak. De personen worden actiever en sommigen worden
ingeschakeld op verschillende domeinen ( vrijwilligerswerk, arbeid, doorstroom naar zelfstandige woonst,....).

Sociale stages en vormingen in Kamiano
Bij een eerste kennismaking met de organisatie krijgt elke vrijwilliger een uitgebreide rondleiding en toelichting.
Vanaf dan wordt een taak toegewezen volgens aanleg of eigen keuze. Het kan gaan om een onthaalfunctie, 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 opgedane kennis van de meest ervaren vrijwilligers doorgegeven worden. Dit gebeurt doorheen het jaar in de dagelijkse werking maar ook tijdens de specifieke vormings- en feestmomenten die
georganiseerd worden. Binnen die momenten wordt er steeds getracht de persoonlijke vriendschap en het respect
voor elke arme te benadrukken.
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Ook in 2019 boden zich delegaties van parochies, serviceclubs, vrouwenverenigingen, teambuilding-projecten van
bedrijven en advocatenkantoren,… aan om te helpen in Kamiano.

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 momenten zoals verjaardagen, het vinden van een nieuwe woonst, verzoening met familie, het einde van een afbetaling, … 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 feestmomenten een belangrijke waarde.

Netwerkondersteuning
Ook in 2019 heeft VVS gewerkt aan de uitbreiding van haar werkingen in de verschillende wijken van Antwerpen.
De introductie binnen de wijkwerkingen van de gasten van Kamiano die een woonplaats vonden binnen deze
wijken is een humane en efficiënte manier om mensen, die vaak weinig sociale contacten hebben, (sociaal) te
integreren in hun nieuwe woonomgeving. Tegelijk heeft het zich inzetten voor anderen een belangrijk impact: het
herstelt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen en geeft vaak opnieuw vreugde en zin in het leven. Tijdens de
zomervakantie werden enkele gasten uitgenodigd op de vakanties van de wijkwerkingen van VVS. Gedurende 5
dagen genoten ze van natuurwandelingen, versbereide maaltijden, gezelschapsspellen, een filmavond en samenzijn.

Kerstmis 2019
In Antwerpen vond het kerstfeest van Kamiano in 2019 naar jaarlijkse gewoonte plaats in de Sint-Carolus Borromeuskerk aan het Hendrik Conscienceplein. Op dit kerstfeest werden meer dan 300 gasten ontvangen met een
driegangenmenu en een gepersonaliseerd geschenk. Ongeveer 250 vrijwilligers waren op een of andere manier 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 kerstdag ook kerstfeesten georganiseerd in de gevangenissen
van Merksplas en Antwerpen. Ook op deze kerstfeesten werden een kerstmenu en kerstgeschenken aangeboden.
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Laudato Si’
Laudato Si’ is een innovatief socio-ecologisch initiatief dat streeft naar integratie en activering van kwetsbare mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Bovendien focust
Laudato Si' ook op duurzaamheid, via hergebruik en recyclage, en op gemeenschapsopbouw

Inleiding
Via Kamiano komt VVS in contact met tal van mensen uit de zogenaamde kansengroepen: mensen in armoede,
mensen van vreemde origine, mensen met een arbeidshandicap, ongekwalificeerde jongeren, maar ook mensen
met een psychosociale problematiek, mensen met medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen. In
Kamiano Onthaal wordt sinds 2015 getracht om de meest dringende problemen in orde te brengen: er wordt intensief gezocht naar een degelijke woonst, er wordt administratieve, medische en psychosociale ondersteuning geboden.
Vele van deze mensen proberen opnieuw hun leven op te bouwen en aansluiting te vinden bij de samenleving.
Werk vinden is hierbij van cruciaal belang, maar velen vinden de opstap of de aangepaste vorm niet om dit te verwezenlijken. Het ontberen van volwaardig werk zorgt voor de nodige praktische problemen en een daling van het
gevoel van eigenwaarde.
Tegen 2020 streeft Vlaanderen ernaar om 76% van de Vlamingen tussen 20 en 64 jaar aan het werk te krijgen.
Kansengroepen vormen hierbij een grote uitdaging. Uit de ervaring van VVS met cliënten van Kamiano Onthaal
blijkt dat persoonlijke begeleiding, vorming en maatwerk hierbij essentieel zijn. De stap naar de reguliere arbeidsmarkt is namelijk vaak te groot om in één keer te nemen. Om zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen aan
het werk te helpen wil VVS laagdrempelige en concrete alternatieven ontwikkelen als brug naar het reguliere arbeidscircuit en de herintegratie in de samenleving.
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Daarom opende VVS op 15 september 2018 Laudato Si’ op de Antwerpse wijk Linkeroever, een project dat streeft
naar sociale tewerkstelling en integratie van kansengroepen op de arbeidsmarkt met daarenboven een focus op
duurzaamheid en gemeenschapsopbouw. Concreet werd er een atelier opgebouwd waar tweedehands kleding
wordt gesorteerd, is er een naai- en hersteldienst, wordt er aan huisraad en decoratie een tweede leven gegeven
en is er een verhuis- en klusjesdienst voor kansarmen. Een gezellige, laagdrempelige coffee corner staat ook ter
beschikking. De locatie kreeg op deze manier een functie als ontmoetingsruimte waar verschillende soorten mensen met elkaar in contact kunnen komen. Dit beantwoordt aan een reële nood in de wijk Linkeroever.

Doel
Het project focust op drie luiken:
1.

Ecologie: er wordt gewerkt aan een minder vervuilende stad waar de afvalberg actief wordt verkleind door het
stimuleren van hergebruik en recyclage.

2.

Duurzame tewerkstelling: Enerzijds biedt dit project een zinvolle dagbesteding aan de cliënten van Kamiano
Onthaal en wil het hun competenties (h)erkennen en ontplooiingskansen bieden om die competenties ten volle te benutten. Anderzijds wil het project de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt stimuleren door samen met de cliënt intensief werk te maken van elementaire beperkingen (zoals stiptheid, beleefdheid, aanvaarden van negatieve feedback en kritiek, organiseren,…) om zo groei mogelijk te maken.

3.

Sociale cohesie: Linkeroever staat in Antwerpen gekend als een “slaapwijk” waar er weinig leven op straat is.
Dit ziet men ook aan het feit dat er weinig mogelijkheid is om elkaar te ontmoeten. VVS heeft daarom een coffeecorner geïntegreerd in haar project om de wijkbewoners van verschillende culturen en standen met elkaar
in contact te laten komen. Op deze manier wil VVS ook mensen van de wijk sensibiliseren voor hergebruik.

Werking 2019
Bij haar opstart opende Laudato Si’ twee keer per week haar deuren. In mei 2019 verdubbelde het aantal openingsdagen. Laudato Si’ is van woensdag tot zaterdag open.
21 personen gingen in 2019 aan de slag in Laudato Si’. Er werden verschillende individuele doelstellingen behaald
op het gebied van stiptheid, netheid, collegialiteit, precisie en er werd gewerkt aan de veilige omgang met (gevaarlijke) producten, machines e.a.
Aanvankelijk startte Laudato Si’ met de tweedehandswinkel en de coffeecorner. Al snel opende ook een naai- en
herstelatelier waar men aan lage prijzen kleren kan laten aanpassen. Dankzij het succes hiervan kon er een kans
worden geboden aan een tweede kleermaker om in het project aan de slag te gaan.
Begin 2019 ging ook een verhuisdienst voor kansarmen van start. Laudato Si’ helpt hiermee kansarmen uit de wijk
Linkeroever bij verhuis. Een bestelwagen gaat daarnaast samen met de cliënten van Kamiano op donderdagen
eropuit om gebruikte spullen bij mensen thuis op te halen, zo wordt er nog actiever gewerkt aan hergebruik.
In april 2019 tekenden VVS en Kringwinkel Antwerpen in aanwezigheid van Vlaams Minister van Omgeving en
Natuur Koen Van Den Heuvel een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking richt zich op de opslag en
distributie van tweedehands goederen.
Er is een positieve evolutie te merken bij de cliënten die aan de slag zijn in Laudato Si’. Werk hebben heeft een
positieve invloed op hun zelfredzaamheid en welzijn. Elke persoon krijgt begeleiding op maat vertrekkende van
ieders talenten en competenties. Het verhoogt de persoonlijke ontwikkeling en maakt groei mogelijk.
De begeleiding die Laudato Si’ biedt is meer dan enkel werk gerelateerd. Er wordt ook gestreefd naar een positieve ontwikkeling in het persoonlijk leven van de cliënten.
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MENSEN MET EEN BEPERKING
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De Amici
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.
Inleiding
Samenleven met iedereen, dus ook met mensen met een verstandelijke of sociale beperking is al lang wereldwijd
een belangrijk deel van de werking van Sant’Egidio. Door het initiatief van de Amici – de beweging voor mensen
met een verstandelijke 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 elementaire verandering in de mentaliteit en cultuur. Door hun vertrouwen en openheid voor anderen laten ze zien dat het mogelijk is om in elke
levenssituatie blij te zijn als er genoeg vrienden in de buurt zijn.
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen een grote vreugde uitstralen als ze zich gewaardeerd voelen en
solidariteit ervaren. Hun handicap moet daarbij geen obstakel zijn, integendeel: het kan tot een andere, gevoeligere en diepere manier van waarneming van de wereld bijdragen. Leven aan de zijde van een mens met een beperking betekent een verrijking aan menselijkheid en kan een breder en dieper gevoel voor het leven laten groeien.
Want deze mensen bezitten een intuïtie 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, vriendschap 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 houding 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
gebrek aan waardering en inschakeling in het sociale weefsel. Hierop wil VVS een antwoord bieden met de beweging de Amici. Via de wijkwerking, de koffiebar 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.
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De Amici is een groep van een 35-tal jongeren en volwassenen met een verstandelijke of een sociale beperking.
Deze groep is zeer divers, zowel wat betreft leeftijd (de jongste is 17 jaar, de oudste 71) als van nationaliteit en
geloofsovertuiging. Essentieel voor de hele werking is het familiaal klimaat en het inzetten op de persoonlijke
vriendschap.

Wijkwerking 2019
Inleiding
De wijkwerking bestaat uit kunstateliers en het bezoeken van ouderen in woonzorgcentra. Belangijk voor de wijkwerking is dat deze plaatsvindt in de nabijheid van de woonplaats van de Amici. Dit biedt tevens een kans om mee
te bouwen aan de sociale cohesie in de wijk. Daarvoor nemen de Amici onder meer deel aan de activiteiten die
Sant’Egidio organiseert in de wijk.
In 2019 gingen de Amici op vakantie naar Amel. Onder meer een bezoek aan de kunstschilder Johannes Wickert
stond op het programma. De vakanties zijn vooral momenten van groei in onderlinge verbondenheid.

Atelierwerking
De atelierwerking heeft verschillende doelstellingen. Enerzijds worden tijdens deze momenten actuele en maatschappelijke thema’s verkend en uitgediept. Anderzijds geeft de atelierwerking de Amici de kans om hun visie in
beeld te brengen. Welke techniek wordt gebruik is erg individueel. Ieder krijgt de kans te experimenteren en zijn
vaardigheden verder te ontwikkelen. Sommige werken zijn persoonlijk, andere werken worden in groep gemaakt.
In 2019 werd gestart met een nieuw thema: Laudato Si’. Via dit thema wordt aandacht besteed aan de waarde van
onze wereld, klimaat, natuur… Maar ook aandacht voor de waarde van elke mens staat centraal. Rond dit thema
zullen de Amici gedurende twee jaar kunstwerken maken. Het thema werd ingeleid met enkele informatieve sessies op maat van mensen met een beperking, een bezoek aan de kringwinkel Laudato Si’ op Linkeroever en enkele brainstormsessies.

Bezoek aan eenzame ouderen
Zowel in Hoboken (wekelijks) als in Merksem (maandelijks) gaan de Amici op bezoek bij eenzame ouderen in rusten verzorgingstehuizen. Dit bezoek is een win-win voor beide partijen. De ouderen zijn gecharmeerd door het
enthousiasme en de hartelijkheid van de Amici. De Amici merken dat hun aanwezigheid echt een verschil maakt in
het leven van de ouderen. Tijdens de namiddag worden er onder meer spelletjes gespeeld, wordt er gezongen en
gepraat. Sommige ouderen worden op hun kamer bezocht.
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Kerstmis 2019
Jaarlijks wordt er Kerstmis gevierd met de Amici. Tijdens de voorbereiding daarvan werd met de Amici stilgestaan
bij wie zwak is in de maatschappij, bij wie hun hulp kan gebruiken en bij wie minder materiële mogelijkheden heeft
dan zij. In Hoboken hebben de Amici zelf een kerstfeest georganiseerd voor de bejaarden van het Woonzorgcentrum waar ze wekelijks op bezoek gaan. Om al deze ouderen cadeautjes te kunnen geven, hebben de Amici zelf
geschenken ingezameld.
De Amici vierden dit jaar Kerst op drie plaatsen: in Merksem, in Hoboken en op Linkeroever. In Merksem en Hoboken 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 tijdens het jaar op bezoek gaan. De aanwezigheid van jong en oud maakte het tot
een echt familiefeest.

Vorming van de vrijwilligers en thuisbegeleiding
Om zo goed mogelijk op een persoonlijke manier te werken met de mensen met een beperking is een krachtig
netwerk rondom hen noodzakelijk. Opvallend is dat bij verschillende Amici de thuissituatie niet optimaal is. Omdat
sommige Amici snel verouderen, is het aantal gezondheidsproblemen toegenomen. In 2014 werd gestart met het
intenser maken van de netwerken rond de personen met de grootste nood. Deze werking blijft noodzakelijk. VVS
heeft van alle personen die naar de werking komen contacten met de andere organisaties die hen begeleiden en
werkt nauw met hen samen.
VVS ondersteunt de Amici die thuis wonen ook via huisbezoeken. Er wordt o.m. samen met hen gegeten en sociale ondersteuning geboden. Ook tijdens de huisbezoeken staat de vriendschap centraal.
Ook in 2019 werd er geïnvesteerd in vorming. Om de ontplooiingskansen en de eigen persoonlijkheid van alle
begeleide Amici ten volle te stimuleren en te respecteren wordt er minstens eenmaal per trimester een interne
vorming voor de vrijwilligers georganiseerd.
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Inclusie op de werkvloer
Inleiding
Reeds vanaf de start van de werking spreken de Amici het verlangen uit om op een gewone manier te participeren
in de maatschappij en om te werken zoals elke volwassen burger. Velen beschikken over een vervangingsinkomen, sommigen gaan naar een dagcentrum. Toch verlangen 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 2017 is VVS met een nieuw initiatief gestart: Amici, Coffee & Books, een koffiebar in de Kammenstraat in Antwerpen. Dit initiatief werd in 2018 aangevuld met bak- en strijkatelier.

Kleine huishoudelijke en administratieve taken
Al vele jaren werkt VVS samen met Primavera – een voorziening voor opvang en begeleiding van volwassenen
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 helpen. 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. Sommigen zijn verantwoordelijk voor kleine huishoudelijke
taken zoals het wegbrengen van flessen of het plooien van de was voor Kamiano. Anderen voeren kleine administratieve taken uit zoals ondersteunende taken bij mailings (omslagen vullen en zegels kleven), het vernietigen van
oude documenten, folders kopiëren en plooien, potloden slijpen voor de Scholen van Vrede enz. De samenwerking wordt langs de verschillende kanten positief geëvalueerd en wordt de volgende jaren voortgezet.
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Amici, Coffee & Books
De hippe Kammenstraat leek VVS de perfecte locatie voor een nieuw pilootproject van “inclusie op de werkvloer”:
een koffiebar. Het project is behalve inclusief ook intergenerationeel. Inclusief omdat de Amici de koffiebar runnen
samen met professionelen en vrijwilligers. Intergenerationeel omdat het gebak gemaakt wordt door bejaarden
samen met de Amici.
Met het project streeft VVS op alle vlakken kwaliteit na. Het is belangrijk dat zowel de bediening als alle geserveerde producten kwalitatief hoog zijn. Daarom wordt voor iedere persoon met een beperking die in de bar werkt,
een opleiding georganiseerd. Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan regels van klantvriendelijkheid,
hygiëne, ergonomie, kennis over de producten en het koffiezetten …
Vanaf de start van de koffiebar was duidelijk hoe de opleiding en het werk het zelfbeeld van de Amici positief
beïnvloeden. In 2019 werken er 10 Amici in de koffiebar. De taken worden verdeeld op maat van de talenten van
eenieder. Wie een minimum kan lezen en schrijven, kan bestellingen opnemen. Anderen hebben als taak het opdienen en afruimen of het afwassen. Er wordt ook gekeken naar de veerkracht van de verschillende Amici en de
werkdruk die men aankan. Afhankelijk daarvan wordt een werkschema opgesteld. Wie meer werkdruk aankan
komt meerdere dagen werken, wie minder aankan komt één dag per week of om de veertien dagen. De koffiebar
is 4 dagen per week geopend.
Van bij de officiële opening op 1 juni 2017 blijkt het succes van de formule, die niet in het minst te danken is aan de
uitstraling en sympathie waarmee de Amici hun gasten onthalen en bedienen. De opbrengst van de koffiebar gaat
volledig naar de initiatieven voor de armen.

Bak- en strijkatelier
Al snel na de opstart van de koffiebar bleek dat de vraag naar werk groter was dan het aanbod. De profielen van
de mensen die naar werk vroegen waren heel divers. Niet voor elke persoon met een beperking is een drukke
koffiebar de ideale werkplek. Daarom is VVS in 2018 zowel met een bak- als strijkatelier gestart.
In het bakatelier maken twee Amici onder begeleiding samen met ouderen het gebak voor de koffiebar. Het aantal
Amici dat werkt in het strijkatelier is van twee naar vier verdubbeld. Zij zorgen ervoor dat alle was voor de koffiebar
en het uniform van wie opdient in de koffiebar gestreken is.
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Taalschool Yaguine en Fodé
Taalschool Yaguine en Fodé is een bekende plek in Antwerpen voor nieuwkomers die hun taalvaardigheid Nederlands willen verbeteren. Gratis aanbod van verschillende niveaus NT2 – van
beginners tot gevorderden en conversatie – zorgde voor een toename van het aantal studenten.

Voorstelling en werking 2019
Voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben, is een enorme hefboom om te integreren in de Antwerpse
samenleving. Hoewel het aanbod Nederlands voor Anderstaligen (NT2) de jongste jaren grondig is verbeterd en
geprofessionaliseerd, maakt het aanhoudende succes van de taalschool van VVS duidelijk dat er behoefte is aan 1)
plaatsen waar gratis les wordt aangeboden; 2) lesmomenten die niet op werkdagen vallen – zoals zaterdag; 3)
mondelinge oefeningen en conversatie.
Daarom is VVS meer dan vijftien jaar geleden begonnen met het aanbod van conversatielessen Nederlands in de
taalschool Yaguine en Fodé. Yaguine Koïta en Fodé Tounkara werden in augustus 1999 dood aangetroffen op de
luchthaven van Zaventem in het landingsgestel van een Sabena Airbus. Ze kwamen uit het West-Afrikaanse Guinée-Conakry. Ze droegen een brief bij zich voor de Europeanen, waarin ze aandacht vroegen voor de schrijnende
situatie in hun land en hun wanhoopspoging om het Europese continent te bereiken verklaarden. ”U ziet dat wij
ons leven riskeren. Dat komt omdat wij te veel lijden in Afrika en wij u nodig hebben om te vechten tegen de armoede en de oorlog. Ondertussen willen wij studeren, en wij vragen u ons te helpen opdat wij in Afrika kunnen zijn
zoals jullie’’, 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 Atlas. Tot en met het jaar 2012 werden er alleen cursisten ingeschreven die elders
reeds een erkende opleiding volgden of hadden gevolgd en bijgevolg al een zekere basiskennis Nederlands hadden. Als dat niet het geval was, werd hen gevraagd zich eerst via het Huis van het Nederlands in te schrijven voor
een erkende cursus, en zich op een later tijdstip, met enige basiskennis, weer bij de taalschool aan te melden. Met
de jaren werd de vraag naar basislessen Nederlands steeds prangender. Sinds 2013 zijn daarom ook studenten
welkom die nog geen enkele kennis van het Nederlands bezitten.
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In tegenstelling tot de van overheidswege gesubsidieerde NT2-aanbieders is in de taalschool Yaguine en Fodé het
bezitten van officiële verblijfspapieren namelijk niet verplicht.
Vanaf 2018 wordt er ingezet op een extra groep die les volgt op dinsdagochtend vanuit het cliënteel van Kamiano
onthaal met een migratieachtergrond. Er is meer belangstelling voor dan in eerste instantie verwacht en vooral een
grotere trouw. Na drie maanden was het nodig om de groep te splitsen, enerzijds vanwege het aantal leerlingen,
anderzijds vanwege het verschil in niveau. Na de zomer van 2019 is er bovendien een extra groep bijgekomen die
volledig bestaat uit medewerkers van Laudato Si’ die geen Nederlands als moedertaal hebben. Behalve de gebruikelijke oefeningen in grammatica wordt ook veel aandacht gegeven aan de specifieke woordenschat die nodig is
om goed in het socio-ecologisch project te kunnen functioneren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de
zeer verschillende achtergronden en opleidingsniveaus.
Op zaterdag zijn er drie groepen van verschillend niveau. De landen van herkomst van de leerlingen weerspiegelen duidelijk de politieke actualiteit: in 2019 waren de grootste groepen leerlingen afkomstig uit Oekraïne en Marokko; net als in 2018 was er ook een groeiende groep leerlingen uit Syrië. Bovendien valt op dat er steeds meer
mensen uit Latijns-Amerika naar de taalschool komen. In 2019 waren er 200 studenten in de school ingeschreven,
en werden er 89 diploma’s afgeleverd.
Met de leerlingen van beide momenten, zowel de dinsdag als de zaterdag worden culturele uitstappen en ontmoetingen georganiseerd. Zo werd een zeer gesmaakt bezoek gebracht aan het Red Star Line Museum, het Rubenshuis en de Botanische tuin.
Ook in de wijk Merksem werd er een taalschool opgestart: “The Martin Luther King School“. Elke zaterdagnamiddag wordt gratis Nederlandse taalles aangeboden met de hulp van vrijwilligers. Het biedt ook ondersteuning bij de
integratie van nieuwkomers zoals bezoeken aan bekende musea en monumenten of wandelingen in natuurdomeinen of parken. Wekelijks nemen een 20-tal personen deel aan deze momenten.
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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.
Voorstelling en werking 2019
Volkeren van Vrede is een beweging van nieuwkomers in Antwerpen, van verschillende taalkundige en culturele
achtergrond die echter eenzelfde droom hebben: niet alleen hulpvrager zijn, maar met de eigen capaciteiten ook
zelf stappen zetten naar hun integratie en socialisatie. Ze tonen dat zij mannen en vrouwen zijn die als nieuwkomers een meerwaarde voor onze samenleving kunnen betekenen. Ze tonen met hun inzet dat migratie niet alleen
als een probleem, maar eerder als een kans en potentieel gezien moet worden. De leden van Volkeren van Vrede
zijn ervan overtuigd dat de onderlinge verschillen een rijkdom voor ieder zijn. Zij vinden dat respect voor de ander,
geweldloosheid, gerechtigheid, solidariteit en wederzijdse waardering geen illusie zijn maar net een geheim om
onze aarde te redden.
Meer en meer nieuwkomers die een aantal jaar geleden naar de bijeenkomsten van de beweging begonnen 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
bijeenkomsten in de verschillende wijken van Antwerpen kan men zich niet meer voorstellen zonder hun buitengewoon gewaardeerde hulp.
Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vluchteling die de Verenigde Naties hebben uitgeroepen op 20
juni, werd er een gebed voor alle vluchtelingen en nieuwkomers georganiseerd. Terwijl er kaarsen werden aangestoken, deden nieuwkomers van verschillende achtergronden en verschillende leeftijden voorbeden in hun eigen
taal voor wie omkwam op zee of in de woestijn op zoek naar een beter leven en werd er gebeden voor het einde
van de oorlogen in het Midden-Oosten en elders, en voor een gastvrij Europa. De grote belangstelling van de
nieuwkomers hiervoor, óók van degenen die geen of een andere godsdienstige overtuiging hebben, toont hoezeer zij hierdoor geraakt zijn.
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Juli en augustus waren maanden van vakantie met ouderen en de jaarlijkse uitstap voor alle leden van Volkeren
van Vrede en hun familieleden en vrienden. Dit jaar gingen ze op 21 juli naar Bokrijk. De keuze om de uitstap op de
nationale feestdag te doen, blijft een goede. Omdat heel veel mensen vrij zijn op die dag, was er veel interesse om
deel te nemen. Ze vertrokken met twee bussen met in totaal een honderdtal mensen, jong en oud. Het was prachtig weer en het domein nodigde niet alleen uit om al de verschillende gebouwen te bezoeken, maar ook om te
genieten van de activiteiten die er speciaal voor nationale feestdag waren georganiseerd. Het blijft uitzonderlijk om
te zien hoe een groep van zoveel verschillende nationaliteiten, culturen en overtuigingen samensmelt tot een
uitermate vriendschappelijk geheel.

Solidariteit met oude Antwerpenaren
De vriendschap en solidariteit tussen nieuwkomers en ouderen stond ook dit jaar centraal. Het is een belangrijke
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 bejaarden in
Merksem, Hoboken, Borgerhout en Linkeroever. 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 gewaardeerde bezoekers en vrijwilligers. Het is eigenlijk niet
mogelijk om zich de werking zonder hun aanwezigheid voor te stellen.
Ook werden in de verschillende Antwerpse wijken weer concerten georganiseerd rondom de bejaarde vrienden.
Het werd een prachtige ontmoeting tussen mensen van verschillende landen en culturen, waarbij de onderscheiden steeds meer verdwijnen en de verschillen niet meer belangrijk zijn; enkel de vriendschap en de sympathie
tellen.

Kerstmis 2019
Ook in 2019 organiseerde VVS kerstfeesten in asielcentra van het Rode Kruis in Lint en Sint-Niklaas. De bewoners
van het asielcentrum op Linkeroever werden net als in 2018 uitgenodigd om aan te sluiten op het kerstfeest met
kinderen, jongeren, ouderen en nieuwkomers in de wijk Linkeroever. Opmerkelijk was het aantal nieuwkomers van
de Volkeren van Vrede dat hun hulp hebben aangeboden. Een aantal onder hen verbleef vroeger zelf ook in een
asielcentrum.
Het was weer een feestelijke avond, met een hartverwarmende sfeer voor zowel de 350 bewoners als de 110 vrijwilligers in de verschillende centra.
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Samenleven in diversiteit
Interlevensbeschouwelijke dialoog en vredeseducatie zijn belangrijke topics voor
Sant’Egidio. De jaarlijkse initiatieven zoals de Interfaith Harmony Breakfast, de Vredeswandeling, de herdenking van de slachtoffers van de Shoah en de Antwerpse trialoog laten
zien dat vredevol samenleven ondanks alle verschillen mogelijk is.

Interlevensbeschouwelijke dialoog en vredeseducatie
Het vreedzaam samenleven van mensen met een verschillende levensbeschouwelijke 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 dialoog op gang en bouwt ze aan
een cultuur van ontmoeting en samenleven. Vlaanderen, en dan vooral de steden, is levensbeschouwelijk zeer
divers geworden: naast de traditionele aanwezigheid van de katholieke en protestantse kerken, de joodse gemeenschap en het vrijzinnig humanisme, wordt onze tijd gekenmerkt door de komst van migranten, vaak met islamitische, neoprotestantse of orthodox-christelijke achtergrond. Dit samenleven in verscheidenheid vraagt om een
nieuwe culturele synthese, waar Sant’Egidio veel in investeert.
De interreligieuze en interlevensbeschouwelijke activiteiten zijn in concentrische cirkels opgezet: dat begint bij
bilaterale initiatieven, zoals ten opzichte van de andere christelijke kerken (oecumene); de dialoog met de andere
monotheïstische godsdiensten (islam en jodendom) staat in een ‘trialoog’-aanpak; voorts is er een interreligieuze
dialoog waarbij ook de oosterse godsdiensten worden betrokken. Ten slotte is er de interlevensbeschouwelijke
dialoog, waarbij ook niet- of andersgelovige humanisten worden betrokken. Sant’Egidio gelooft dat de globalisering ons noopt tot een ‘nieuw humanisme’, waarbij gelovige en niet-gelovige humanisten de handen in elkaar
slaan. Met het oog daarop werd na de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs en de feiten van Verviers, in januari 2015, de werkgroep “Together in Peace” opgericht, waarbij alle in België officieel erkende erediensten en levensbeschouwingen vertegenwoordigd zijn op het hoogste niveau.
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Vredeswandeling op Nieuwjaarsdag
Op Nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari 2019, organiseerde Sant’Egidio naar traditie een wandeling om het nieuwe
jaar in te zetten in het teken van de vrede, in de stad en in de wereld.
De deelnemers droegen bordjes mee met daarop de landen waar oorlog of gewapende conflicten heersen (dit jaar
waren dat er 21).
Asielzoekers en vluchtelingen stapten ook mee op, onder meer bewoners van verschillende asielcentra en Syriërs
die in 2018 op een veilige en legale manier naar ons land zijn kunnen komen via de ‘humanitaire corridor’.
De wandeling eindigde voor de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, met enkele korte toespraken van Schepen Tom
Meeuws, Yvan Deckers, neef van Antwerps witte pater Charles Deckers die eind 1995 werd gedood door terroristen in Algerije en die in december 2018 werd zaligverklaard, en Jan De Volder, namens Sant’Egidio. Ook de jongerentrialoog van Sant’Egidio nam het woord en sprak een vredeswens uit.
Nadien werden witte duiven gelost als universeel vredessymbool.
De vredesmars stond in nauw verband met de vredesboodschap die paus Franciscus op Nieuwjaar in Rome uitsprak. In zijn vredesboodschap van 2019 wees de paus op de verantwoordelijkheid van iedere burger en politiek
mandataris om een toekomst van vrede voor te bereiden. Als steunbetuiging voor deze vredesboodschap organiseerde Sant’Egidio in meer dan tweehonderd steden wereldwijd op nieuwjaarsdag een activiteit in het teken van
de vrede. Die staat niet enkel open voor christenen, maar voor alle mensen van goede wil van alle gezindten.

Interfaith Harmony Breakfast
Op maandag 4 februari organiseerde de Gemeenschap van Sant’Egidio een ‘Interfaith Harmony Breakfast’ met
vertegenwoordigers van de christelijke kerken en monotheïstische godsdiensten die in België aanwezig zijn. Minister van Justitie Koen Geens nam deel aan de ontbijtontmoeting in Antwerpen met als thema “Gedetineerden en
hun spirituele noden – de rol van kerken en godsdiensten in gevangenissen”.
De ontmoeting paste in de ‘World Interfaith Harmony Week’, een initiatief van Koning Abdullah van Jordanië dat
ondersteund wordt door de Verenigde Naties om de eerste week van februari te wijden aan het harmonieuze
samenleven van de godsdiensten.
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Islamitisch-christelijke ontmoeting met iftar
Op zaterdag, 18 mei organiseerde Sant’Egidio een christelijk-islamitische dialoogavond in het huis van Sant’Egidio.
Sprekers waren Prof. Jan De Volder van de KU Leuven en imam Khalid Benhaddou voorzitter Platform van Vlaamse
imams. Ze gingen in dialoog over het document “Menselijke broederlijkheid voor wereldvrede en samenleven” dat
Paus Franciscus en groot-imam Al-Tayeb onlangs ondertekenden.
Jan De Volder: “Moslims en christenen vormen samen meer dan de helft van de wereldbevolking. Dat betekent dat
de vrede afhangt van onze godsdiensten. Als moslims en christenen in vrede samenleven is er reeds een grote
weg afgelegd naar een wereld in vrede. We hebben een deel van de sleutel naar vrede.“
Khalid Benhaddou: “We moeten afstappen van de clash-theorieën tussen christenen en moslims. Ze zijn fout en
achterhaald. Moslims en christenen moeten een verbindende rol spelen. Dat was ook de boodschap van Paus
Franciscus en imam Al-Tayeb in Abu Dhabi.”
Op het einde van de avond bood Sant’Egidio een iftarmaaltijd aan aan haar moslimvrienden om haar respect te
uiten voor het vasten en bidden waarmee moslims in deze tijd de Ene God eren.

Oecumenisch gebed voor de VN Wereldvluchtelingendag
Op 20 juni was het de Internationale Dag van de Vluchteling. Op die dag vragen de Verenigde Naties aandacht
voor al wie gedwongen worden hun land te verlaten, op zoek naar vrede en veiligheid.
Sant’Egidio organiseerde ter gelegenheid hiervan een oecumenisch en meertalig gebed met en voor vluchtelingen
in de Antwerpse Sint-Carolus Borromeuskerk.
In het bijzonder werd herinnerd wie omkwam tijdens de tocht op weg naar een beter leven. Sant’Egidio becijferde
dat het de laatste drie decennia om minstens 38.000 mannen, vrouwen en kinderen gaat die omkwamen tijdens
hun ‘tocht van de hoop’ richting Europa.

Herdenkingswandeling slachtoffers WOII
Op zondag 22 september 2019 vond in Antwerpen een herdenkingswandeling plaats ter herinnering aan de deportatie van joden tijdens WO II. Onder de noemer ‘Wie vergeet, is gedoemd te herhalen’ organiseerde Sant’Egidio
deze herdenkingswandeling in samenspraak en vriendschap met de Joodse gemeenschap. Naar schatting 250
mensen namen deel.
Na een minuut stilte voor de oorlogsslachtoffers werd het gebed voor de doden, het Kel Malei Rachamim, gebracht
door voorzanger Sam Spiegel van de Joodse gemeenschap. Daarna legden jongeren en ouderen van verschillende origine en geloofsovertuiging samen bloemen aan de voet van het monument. Om nooit te vergeten.
De wandeling eindigde aan het Monument van de Gedeporteerden aan de Belgiëlei, waar enkele toespraken
gehouden werden. Sprekers dit jaar waren kardinaal Jozef De Kesel, Opperrabbijn van Brussel Albert Guigui, Ant-
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werps schepen van Jeugd Jinnih Beels en Omar Oulal, een jongere van Sant’Egidio die deze zomer deelnam aan
de jongerenontmoeting in Auschwitz-Birkenau.
Kardinaal Jozef De Kesel: “Racisme en antisemitisme zijn een aanval op de menselijkheid van de mens. Het is
vandaag onze grote kans: een samenleving uit te bouwen waarin plaats is voor mensen en groepen van verschillende culturen en religies”
Brussels Opperrabbijn Albert Guigui richtte zich tot de vele aanwezige jongeren: “Aan jullie jongeren wil ik zeggen:
vergeet de geschiedenis niet. Het is aan jullie om het Europa van morgen op te bouwen. Een Europa van de vrijheid en van de waarden.”
Ook Antwerps Schepen van Jeugd Jinnih Beels sprak de aanwezigen toe en verontschuldigde zich in haar toespraak namens alle politieagenten voor de razzia’s op de joden waaraan de Antwerpse politie tijdens WO ll aan
heeft meegeholpen.
Namens de Jongeren voor Vrede van Sant’Egidio, die deze zomer deelnamen aan de jongerenontmoeting in
Auschwitz-Birkenau, nam Omar Oulal het woord: “Na ons bezoek aan Auschwitz en Birkenau hebben wij, als jongeren voor vrede een beslissing genomen: Dat wanneer wij zien hoe een volk tegen het ander wordt opgezet, dat
wij zullen opstaan en dat wij onze stemmen zullen laten horen. Dat wanneer men oproept tot haat, dat wij zullen
opstaan om de liefde en de solidariteit te verkondigen. Dat is mijn taak als moslim en als iemand die deel uitmaakt
van de gemeenschap van Sant’Egidio, maar vooral als mens, als iemand die deel uitmaakt van de menselijke familie.”

Jongere voor Vrede Omar Oulal (moslim) en Opperrabbijn van Brussel Albert Guigui

Internationale Vredesontmoeting “Vrede zonder Grenzen” in Madrid
Op zondag 15 september tot dinsdag 17 september 2019 vond de internationale bijeenkomst "Vrede zonder grenzen" plaats. De leiders van de belangrijkste wereldreligies en vertegenwoordigers van de politieke, sociaaleconomische en culturele wereld kwamen er samen.
De bijeenkomst werd geopend met een openingsceremonie in het "Palacio Municipal de Congresos", waar naast
de stichter van de Gemeenschap van Sant'Egidio Andrea Riccardi en kardinaal Carlos Osoro Sierra ook de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Faustin-Archange Touadéra, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties Filippo Grandi, de Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs, de opperrabbijn van Tel Aviv
Meir Lau, de Russisch-orthodoxe metropoliet Hilarion en de rector van de Al-Azhar Universiteit Mohammad AlMahrasawi het woord namen.
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Paus Franciscus bracht een boodschap over aan de deelnemers van de bijeenkomst, die tijdens de openingsceremonie werd voorgelezen. Een dertigtal rondetafelgesprekken werden er gehouden over actuele kwesties als
migratie, het milieu en het klimaat, de bescherming van minderheden en de situatie in onrustige regio's zoals het
Midden-Oosten.
Op dinsdag 17 september werd de bijeenkomst afgesloten met een gebed voor de vrede door de verschillende
religies, ieder op hun eigen gebedsplaats, die vervolgens in een grote vredesprocessie naar het plein voor het
Koninklijk Paleis trokken voor de slotceremonie. Vertegenwoordigers van de wereldreligies lanceerden er een
oproep tot vrede in de wereld. Volgend jaar vindt de bijeenkomst plaats in Rome.

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.
In 2017 richtte Sant’Egidio ook een jongerentrialoog op. Dat is een uniek initiatief van dialoog tussen drie jongeren
van de monotheïstische godsdiensten: islam, jodendom en christendom. Elk vanuit hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond gaan ze met elkaar in gesprek over geloof, samenleven, dialoog tussen jongeren en de wereld van
morgen. De jongerentrialoog groeide in 2018 met de deelname van een vrijzinnige jongere uit tot een jongerenquadriloog.
In 2019 gaf Uitgeverij Van In een nieuw leerwerkboek uit voor de richtingen ASO, TSO en KSO. Deze nieuwe reeks
wordt ‘Curieus - Vensters op andere levensbeschouwingen’ genoemd. De quadriloog van Sant’Egidio kreeg in het
boek een centrale rol. Bekijk hier het promofilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=YIs2JG2zzA&feature=youtu.be
Het concept werd uitgewerkt voor de eerste, tweede en derde graad van het secundair. In februari en maart begonnen de opnames hiervoor. De quadriloog kreeg op maat van elke graad vragen over hun persoonlijke geloofsbelevenis en hoe zij kijken naar dialoog en samenleven. Uitgangspunt zijn korte filmfragmenten met getuigenissen
vanuit de verschillende levensbeschouwingen.
Deze samenwerking biedt een uitstekende mogelijkheid om de boodschap van de jongerenquadriloog te verspreiden naar scholen in heel Vlaanderen.
Naast dit project was de quadriloog ook druk in de weer met getuigenissen in school. Dit jaar spraken ze in zes
scholen en bereikten ze in het totaal 860 middelbare scholieren.
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STRIJD TEGEN DE DOODSTRAF
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Strijd tegen de doodstraf – Cities for Life
Inleiding
Vanaf de tweede helft van de jaren 1990 is de Gemeenschap van Sant’Egidio zich actief beginnen inzetten in de
strijd tegen de doodstraf. Aanleiding daarvoor was de correspondentie van een van de leden uit Rome met iemand
die in de Verenigde Staten in de dodencel zat, Dominique Green. Het aantal mensen dat met ter dood veroordeelden schreef, groeide en daarmee ook de concrete inzet voor de gevangenen, door bezoeken, correspondentie,
juridische bijstand en de vraag naar verbeterde condities in de gevangenissen. Doorheen de jaren werd
Sant’Egidio zo een belangrijke speler in de strijd voor een universeel moratorium en de afschaffing van de doodstraf wereldwijd. 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 internationale dag van Steden tegen de Doodstraf die ieder jaar op 30 november plaatsvindt. Dit
is de verjaardag van de eerste afschaffing van de doodstraf door een staat, namelijk het Groothertogdom Toscane
in 1786.
Vanaf het begin van de actie ‘Cities for Life – Steden voor het leven’ in 2002 hebben verschillende steden in België zich hierbij aangesloten. 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 wereldwijd wordt afgeschaft. Centrum van de actie is het Colosseum in Rome, dat al sinds het jaar 2000 op 30 november in een bijzondere kleur wordt gezet.
Annemarie Pieters van de Antwerpse Gemeenschap van Sant’Egidio werd opnieuw verkozen tot vicevoorzitter van
de “World Coalition against the Death Penalty (WCADP)”, die ruim 160 organisaties verenigt die ijveren voor de
wereldwijde afschaffing van de doodstraf.
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Getuigenis Suzana Norlihan
Ter gelegenheid van de Werelddag tegen de Doodstraf op 10 oktober 2019 was de Maleisische moslima Suzana
Norlihan te gast in België op uitnodiging van Sant’Egidio.
Norlihan is een van de weinigen die in het openbaar spreekt over de doodstraf vanuit Aziatisch perspectief. Vanuit
haar eigen advocatenkantoor vecht de islamitische Norlihan voor een eerlijk proces voor cliënten die door anderen
niet geholpen worden, onder meer in doodstrafzaken.
Norlihan heeft niet alleen juridische kennis over het onderwerp, maar kent het ook uit persoonlijke ervaring: haar
broer werd namelijk in 2009 ter dood veroordeeld.
“Een verdachte is ook iemands zoon of dochter, vader of moeder. Als ik kan voorkomen dat iemand de doodstraf
krijgt, help ik niet alleen hem, maar een hele familie.”
In Antwerpen bracht ze haar getuigenis voor een 500-tal middelbare scholieren en hogeschool- en universiteitsstudenten.
De leerlingen van het middelbaar waren ook dit jaar zeer aandachtige luisteraars en duidelijk betrokken bij de
getuigenis. De harde reactie van enkelen toont wel dat het waardevol en noodzakelijk blijft om stemmen van vergeving te laten horen.
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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 (Andante, Vagga)
Centrum Pieter Gillis
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning
Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Chiro
Clara Fey
Comité bijzondere Jeugdzorg
Cordoba
COZA-overleg Stad Antwerpen
De Ark Vlaanderen
D.O.P. Op Maat vzw
De CGG
De Grijze Kat
De Hoeve
De Kringwinkel
De Leerexpert
De Loodsen vzw
De Stobbe vzw
De Vijver vzw
De Vliering
Dienstencentrum De Boskes
Dienstencentrum De Fontein
Dienstencentrum De Zeelbaan
Dienstencentra Klein Heide
Dienstencentrum Portugesehof
District Antwerpen
District Hoboken
District Merksem
Dokters van de Wereld
Domino
Domus-project
Don Bosco College
Duvel Moortgat NV
Elegast
Eyes for the World
Executief van de Moslims van België
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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
Heder
Het Beschermingscomité van de Antwerpse
gevangenis
Hiberniaschool Antwerpen
Huis van het Nederlands
Huizen van het Kind
Hofke van Thys
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-VrouwGeboortekerk Hoboken
Kerkfabriek Sint-Carolus Borromeuskerk
Kerkfabriek Sint-Bartholomeuskerk Merksem
Kerkfabriek Sint-Lucaskerk Linkeroever
Kerkfabriek Sint-Willibrorduskerk Antwerpen-Noord
Kids
KLJ
Konhef vzw
Koning Boudewijnstichting
Lessius Hogeschool
Levensadem
Linkeroever 2050
Lokale Politie Antwerpen
Magazijn Broechem
Mahara
Memisa
Mobilant
Moryah Synagoge
Multiversum
Mutualiteiten
Netwerk voor jeugdpastoraal
OCMW Antwerpen
OGGPA vzw
OLO
Ondo
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Ontwenningscentra (Adic, Stuivenbergziekenhuis verslavingszorg)
Onze-Lieve-Vrouwecollege Antwerpen
Opvoedingswinkel Kerkstraat
Parket van de Procureur Des Konings te
Antwerpen
Pax Christi Vlaanderen
Pegode
Penitentiaire inrichting van Antwerpen
Penitentiaire inrichting van Merksplas
Pius X
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Plusserswerkingen
Primavera vzw
Pro Petri Sede
Proxy Delhaize Glazen Huis Antwerpen
Psychiatrische ziekenhuizen
Rema
Residentie Sint-Jozef
Rode Kruis opvangcentra voor asielzoekers
Linkeroever, Lint en Sint-Niklaas
Rouach
Samana
SaRa Netwerk
S.E.N. Steunpunt Expertise netwerken
Scouts den 2, 9 en 10
Sint-Agnesinstituut
Sint-Annacollege
Sint-Jozefinstituut
Sint-Lievenscollege
Sint-Lucascollege
Sint-Ludgardisschool Antwerpen
Sociaal Centrum Sint-Andries
Sociale Kruidenier Hoboken en Merksem
Sociale Werkplaats - Kringwinkel
Stad Antwerpen
Steunpunt Jongerenwelzijn
Stichting Louise-Marie
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Stichting Nicolas Cusanus
Tachkemoni school
TEJO
Therapeutische Gemeenschappen
Tikvatenoe
Thomas More Hogeschool
Touw psychotherapie
Thuisbegeleidingsdienst Kadodder
Thuiszorgdienst Vleminckveld
Topix
Total Petrochemicals & Refining SA/NV
‘t Sleuteltje
Unie Marokkaanse moskeeën van Antwerpen (UMIVPA)
Universiteit Antwerpen
Vascobelo
VDAB
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Voluntas vzw
Vredescentrum Provincie Antwerpen
Vrienden van Bethlehem vzw
Vriendschap Zonder Grenzen vzw
Welzijnsschakel
Werkgroep kansarme jongeren
Werkgroep oefenkansen NT2 vrijwilligers
Wijkgezondheidscentra
Within-without-walls
WZC Hollebeek
WZC Regatta
WZC Sint-Jozef
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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Financieel overzicht
De rekeningen, met een totaal aan kosten en opbrengsten van 1.757.129,18 € werden geauditeerd en goedgekeurd door de bedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & C°.

Verdeling van de inkomsten

Giften particulieren, bedrijven,
organisaties

7%
1%
12%

46%

Overheidssubsidies

Inkomsten uit verkoop, huur en
bijdragen
Onttrekking aan bestemde fondsen

34%

Inkomsten

In resultaatname giften verbouwingen

Bedrag (€)

Percentage (%)

Giften particulieren, bedrijven, organisaties

808.364,87

46

Overheidssubsidies

600.244,94

34

Inkomsten uit verkoop, huur en bijdragen

205.730,68

12

In resultaatname giften verbouwingen

128.763,69

7

Onttrekking aan bestemde fondsen

14.025,00

1

1.757.129,18

100

Totaal
Resultaat

28.275,51
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13%

Administratie
Bestemde fondsen
Afschrijvingen

Verdeling van de uitgaven
19%

Belasting en financiele kosten

Daklozenwerking Kamiano
1%

12%
3%

Laudato Si'
Ouderenwerking/Simeon en
Hanna

32%

3%

Kinder- en jongerenwerking
Interculturaliteit

10%

Andersvaliden/ Koffiebar Amici
Administratie

11%
15%

Afschrijvingen

13%

Uitgaven

Belasting, financiële en andere
kosten

Bedrag (€)

Percentage (%)

Daklozenwerking Kamiano

573 787,71

32

Laudato Si’

262 315,21

15

Ouderenwerking/Simeon en Hanna

235 140,57

13

Kinder- en jongerenwerking

191 698,52

11

Interculturaliteit

177 168,42

10

Andersvaliden/ Koffiebar Amici

62 561,02

3

Administratie

48 358,24

3

Afschrijvingen

219 135,92

12

Belasting, financiële en andere kosten

15 239,08

1

1.785.404,69

100

Totaal
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Balans
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal

Passiva
944.188,05
952.611,6
1.896.799,65

Eigen Vermogen
Vreemd Vermogen
Totaal

1.746.485,53
150.314,12
1.896.799,65

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 werking van Sant’Egidio gedragen door de private stichting Sant’Egidio, waarin het
onroerend en financieel patrimonium van de Gemeenschap van Sant’Egidio werd ondergebracht.
De projecten van de Gemeenschap van Sant’Egidio met en voor de armen worden aan Vlaamse en Franstalige
kant opgevolgd door verschillende verenigingen zonder winstoogmerk. Op die manier wordt een onderscheid
gemaakt tussen het beheer en de exploitatie, met toepassing van het voorzichtigheidsprincipe van de bonus pater
familias.
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 projectwerking de strategie en de spiritualiteit die door
Sant’Egidio wereldwijd wordt uitgetekend.
De vzw VVS had in 2019 13,3 VTE in dienst, verdeeld over de verschillende werkingen, maar vooral in Kamianoonthaal en Simeon en Hanna.
Voor een goed begrip van de balans is het belangrijk voor ogen te houden dat de financiële middelen een momentopname zijn per 31 december, het moment waarop VVS vzw de meeste middelen heeft kunnen genereren,
grotendeels dankzij particuliere giften in aanloop naar Kerst en eindejaar. Die financiële middelen worden echter
aangewend om de kosten van het daaropvolgende werkjaar grotendeels te dekken.
Gezien de link tussen VVS vzw en de nationale en internationale bovenbouw van de Gemeenschap van
Sant’Egidio, en de solidariteitsafspraken en -engagementen die binnen dit grote geheel van toepassing zijn, dient
men in het kader van een financiële beoordeling van de vereniging hiermede rekening te houden.
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Organigram Sant’Egidio België

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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