
P
9
1
9
3
2
7

FLAM
april/mei/ jun i  2019
Vlaams-Brabant 

EEN VR IJZ INNIG & HUMANISTISCH T IJDSCHRIFT 
U IT VLAAMS-BRABANT

2604 28

VROEGTIJDIGE 
ZORGPLANNING

GESPREKKEN 
VAN MENS  
TOT MENS

RELIGIE  
VERSUS  
VRIJDENKEN

"BIJ EEN MOREEL CONSULENT KAN JE 
ZONDER RESERVES ALLES OP TAFEL 
GOOIEN. DAT LUCHT OP!"
Melina Clijsters, vrijzinnig humanistisch consulent



.  F lamboyant  .  apr i l/mei/ jun i  2019 
2

april/mei/juni 2019
Vlaams-Brabant 

EEN VR IJZ INNIG &  
HUMANISTISCH T IJDSCHRIFT  
U IT  VLAAMS-BRABANT

COLOFON
Flamboyant is het tijdschrift van de vrijzinnige verenigingen uit de provincie Vlaams-Brabant en verschijnt driemaandelijks.
V.U. René Van Audenhoven - Tiensevest 40 - 3000 Leuven
Interim hoofdredacteurs: Brian Vatteroth en Vladimir Sartor
Redactie: Didier Deswert, Etienne Maes, Britt Ballings, Veerle Magits, Luc Veroeveren, Joseph Hombroeckx

De redactie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de persoonlijke opinies die in de artikels aan bod komen.

Dag lezer van Flamboyant

Dit tijdschrift sturen we je met plezier gratis.  
Je kan de vorige edities lezen en  
je online abonneren op  
www.vlaamsbrabant-demens.nu/flamboyant. 
Je kan lid worden van onze Vrijzinnige 
Gemeenschap door 12€ te storten op
BE72 0011 7775 6216 van HVV,  
met vermelding HVV lidgeld.  
Kijk op onze website voor meer details.

Wie Flamboyant niet meer wenst te ontvangen, 
kan dit mailen naar  
christel.vandervloed@demens.nu

3
 Voorwoord

4
 Een oprecht gesprek van mens tot mens

6
 "We geven zuurstof  aan het denkproces"

8
 Harari, van wetenschapper naar toekomstdenker

10
 Bijstand aan mensen op weg

11
 Lokaal Nieuws Vilvoorde

12
 Bijdragen aan veerkracht en zelfstandigheid

14
 Lokaal Nieuws Diest

15
 Selfie

16
 Beklemmende inventaris van een tot ziekenkamer omgebouwd universum

18
 Architect rené heyvaert (1929-1984), zijn tijd ver vooruit

20
 IMD Vlaams-Brabant. wie zijn ze? wat doen ze?

21
 GEZOCHT: Lokale reporters

22
 Weten dat je voor een ander van betekenis kan zijn

23
 Lokaal Nieuws Halle

24
 "Jongeren vinden steeds makkelijker de weg naar het JAC"

25
 Lokaal Nieuws Diest

26
 Religie versus vrijdenken

28
 Vroegtijdige zorgplanning Zorg Nu voor Later

30
 CAW Oost-Brabant, een organisatie in beweging 

33
 Lokaal Nieuws Diest 

34
 Verslavingsprobleem? Praten helpt

35
 Lokaal Nieuws Halle-Vilvoorde

36
 "Een ziekenhuis is een biotoop op zich"

38
 Tijd voor echte ontmoetingen

39
 Kalender



3

Dag lezer,

In de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing en in de 
huizenvandeMens staat de mens centraal. Er wordt zin gegeven aan 
zorg. Zorg is dan ook het jaarthema van deMens.nu met als slogan 
‘Denk voor jezelf, zorg voor elkaar’. Mensen moeten de vrijheid 
hebben om zelf  hun leven vorm te geven. Maar sterke mensen alleen 
maken nog geen warme samenleving. Niemand kan altijd alles alleen 
aan. Daarom helpen de vrijzinnig humanistische consulenten van 
de huizenvandeMens mensen op weg, verbinden ze hen met elkaar, 
zorgen ze ervoor dat niemand uit de boot valt... Kortom, ze zorgen 
voor mensen en voor de band tussen mensen. 

In deze en de volgende Flamboyants bieden we je graag een overzicht 
van de verschillende initiatieven die er op zorgvlak bestaan - binnen en 
buiten onze levensbeschouwing. 

Zo maak je kennis met de vrijzinnig humanistische begeleidingsgesprekken 
die in de huizenvandeMens worden aangeboden. Maar ook op 
tal van andere plaatsen zijn er moreel consulenten aan het werk: 
op de luchthaven van Zaventem, bij defensie, in ziekenhuizen, in 
gevangenissen, in woonzorgcentra … 

Verschillende locaties, diverse verhalen, één gemeenschappelijke 
uitgangspunt: er kan gepraat worden over alles waar de cliënt 
belang aan hecht. De vrijzinnig humanistisch consulent, de moreel 
consulent of  de vrijwilliger geeft zuurstof  aan het denkproces, 
luistert onbevooroordeeld en zegt niet ‘dat MOET je doen’. Hij geeft 
suggesties, ondersteunt de cliënt en zoekt samen met hem naar een 
oplossing die bij hem past. 
Een soortgelijke werking vinden we ook terug bij het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk (CAW) dat eerstelijnshulp biedt aan mensen 
met welzijnsvragen en -problemen. 

Niet enkel de zorg die we nu nodig hebben, is belangrijk. Met de 
Vroegtijdige ZorgPlanning kan je ook naar later kijken. Aan de hand 
van een aantal wilsverklaringen kan je nu al aangeven welke zorg 
jij later, op het einde van je leven, verlangt. En ook hier staan de 
vrijzinnig humanistische consulenten van de huizenvandeMens voor 
je klaar; want zo’n beslissingen neem je niet zomaar, daar wordt over 
nagedacht en over gepraat. 

We gaan dus veel schrijven over zorg dit jaar, maar uiteindelijk zijn 
het de daden die tellen. Zorg dus voor elkaar, doe eens iets extra voor 
een ander, zeg iets liefs, glimlach… met het kleinste gebaar bereik je 
vaak iets groots en hoe fijn is het niet om te horen “YOU MADE MY 
DAY”! Wel, jullie maken mijn dag, want jullie lezen deze Flamboyant 
die wij met veel zorg voor jullie hebben samengesteld. 

Take care ❤

Veerle Magits 
Vrijzinnig humanistisch consulent, huisvandeMens Halle
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Hoe heb jij het huisvandeMens leren kennen? 
Kwam je misschien al eens binnenwandelen? 

Of bezocht je een van onze activiteiten?  
Was je op zoek naar vrijwilligerswerk en 

vond je zo je weg naar ons? Of misschien deed 
een ongewone Barbie je halt houden voor een 
etalage in de Parijsstraat in Leuven en leerde 

je ons kennen via het project veelZIJdig?  
Er zijn 101 mogelijke scenario’s die maken  

dat jij nu dit tijdschrift in de hand hebt.  
En daar zijn we blij om. Want deMens.nu heeft 
als jaarthema 'Zorg' en in het huisvandeMens 
kan je terecht voor vrijzinnig humanistische 

begeleidingsgesprekken.  

>>

door de juiste vragen te stellen. Omdat de vrijzinnig 
humanistisch consulent niet emotioneel betrokken is 
bij je verhaal en omdat zij of  hij gebonden is aan het 
beroepsgeheim, kan je zonder reserves echt eens alles op 
tafel gooien. Dat lucht op! 

Na een kennismakingsgesprek wordt er in een 
huisvandeMens een reeks van 5 gesprekken opgestart. 
Dat is maar een leidraad. Misschien heb je die  
5 gesprekken niet nodig of  kan je er net wat extra 
gebruiken. Consulenten die niet verbonden zijn aan 
een huisvandeMens, kunnen een onbeperkt aantal 
gesprekken aangaan met hun cliënten.

Waarom zou je een afspraak maken met 
een vrijzinnig humanistisch consulent?

Omdat je met vragen zit. Omdat je over je leven wilt 
nadenken. Omdat je vastgelopen bent, het niet meer 
ziet zitten, niet weet hoe je verder kan… Wanneer 
je een verdriet te verwerken krijgt. Wanneer je je op 
een knooppunt in je leven bevindt en met iemand van 
gedachten wilt wisselen. Of  gewoon omdat het je zou 
opluchten of  goed zou doen. Dat kan ook.

Waar kan je terecht voor een  
VHB-gesprek?

Met een uitgebreid team van professionele consulenten 
en vrijwilligers verzorgen wij deze vorm van morele 
bijstand in de huizenvandeMens, in woonzorgcentra, 
in ziekenhuizen, in gevangenissen, op de nationale 
luchthaven, bij defensie… Voor wie niet tot bij ons kan 

EEN OPRECHT GESPREK   
VAN MENS TOT MENS
Vrijzinnig humanistische begeleiding 

Iedereen die een gesprek met ons wil aanvragen, 
kan dat. Er zijn geen voorwaarden waar je aan 
moet voldoen om bij ons op een stoel of  in 
de zetel neer te ploffen en alles eens van je af  
vertellen. Of  ja, misschien toch eentje: je moet 
minstens 16 jaar zijn. Maar ook dat moet je met 
een korreltje zout nemen: uiteraard helpen we  
ook (ouders van) jongere kinderen graag om zich 
te oriënteren in het hulpverlenerslandschap.  
Met welke vraag je dus ook zit, kom hem stellen …  
and we’ll take it from there.

Wat is een vrijzinnig humanistisch 
begeleidingsgesprek?

De vrijzinnig humanistische begeleidingsgesprekken -  
of  kortweg VHB-gesprekken - behoren tot de kerntaken 
van elk huisvandeMens. 

In een VHB-gesprek luisteren wij, de vrijzinnig 
humanistisch consulenten, op een open manier naar 
jouw verhaal. Over het verhaal dat je brengt, wisselen 
we vervolgens gedachten uit, met een groot respect voor 
ieders overtuigingen of  eventueel geloof. Het is een 
nabij zijn zonder oordelen. 

We kunnen een klankbord zijn, maar ook perspectief  
verruimend werken. Daarbij vertrekken we niet vanuit 
een therapeutisch denkkader en zoeken we dus ook 
geen pasklare oplossingen. We vertrekken wel vanuit 
een zingevingskader en helpen je aan nieuwe inzichten 

×  THEMA ZORG ×
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komen, zijn er de huisbezoeken. Waar je dus ook bent, 
wij zijn er voor jou.

Wil jij graag op gesprek komen in een 
huisvandeMens? 

Dan volstaat het om de telefoon te nemen en ons te 
bellen voor een afspraak. Je kan uiteraard ook mailen 
als je dat fijner vindt. In de meeste huizen zijn er geen 
wachtlijsten en zal je snel terecht kunnen voor de eerste 
verkennende babbel.

- Verblijf  je in een instelling zoals een 
revalidatiekliniek, een woonzorgcentrum, 
een gevangenis, …? Dan kan je aangeven aan het 
personeel dat je een gesprek wenst met een vrijzinnig 
humanistisch consulent. In sommige instellingen 
is een consulent aangesteld en zal deze je komen 
bezoeken. In andere gevallen kan de instelling het 
dichtstbijzijnde huisvandeMens contacteren om een 
gesprek aan te vragen. 

- Ben je opgenomen in een ziekenhuis? Dan vind 
je de contactinformatie in de onthaalbrochure.

Hoe dan ook, waar je ook bent (in Vlaanderen of  
Brussel): we zoeken naar een oplossing om in te kunnen 
gaan op jouw vraag.

Melina Clijsters

In het huisvandeMens ontvangen wij je doorgaans 
overdag tussen 9.00 en 16.30 uur. Let wel op: de 
kleinere filialen zijn niet elke werkdag open.  
Als je toch besluit om op goed geluk langs te 
komen, check dan eerst even de openingsuren en 
loop bij ons binnen. Zo kan je minstens al de sfeer 
opsnuiven en zal je zien dat onze kantoren gezellig 
zijn ingericht en een warme uitstraling hebben.  
Je zal misschien zelfs eerder het gevoel hebben dat 
je ergens bij iemand thuis op bezoek geweest bent, 
dan dat je bij een instantie informatie bent gaan 
inwinnen. Al wie praten wil: kom langs! De koffie 
staat klaar. Wil je er melk of  suiker bij? Een koekje 
krijg je sowieso.

EEN OPRECHT GESPREK   
VAN MENS TOT MENS
Vrijzinnig humanistische begeleiding 
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In het begin was de SMBG gebaseerd op pure 
vrijwilligerswerking, maar sinds 2007 zijn er ook 
plaatsen bijgekomen voor bezoldigde moreel 
consulenten. Op dit moment zijn er over heel België 33 
vrijwilligers actief  en 13 bezoldigde consulenten. Zelf  
werk ik voltijds als bezoldigde moreel consulent, alle 
anderen deeltijds. In totaal dekken we 9 voltijdse jobs."

Hoe gaat deze dienstverlening in zijn werk?

"Men leert onze werking vaak kennen via brochures 
over de consulenten en aalmoezeniers. Zo komen de 
gevangenen al wat te weten over wat ons aanbod is. 
Daarbuiten leren ze ons ook kennen via mondelinge 
communicatie. Als ik bijvoorbeeld een gesprek heb met 
iemand, en onderweg naar de cel houdt iemand mij 
tegen en zegt: “Wie ben jij eigenlijk? Ik heb jou hier nog 
niet gezien?” dan leg ik kort uit wat ik doe en wat ik kan 
bieden. Als gevangenen dan een gesprek willen, kunnen 
ze me een rapportbriefje schrijven waarin ze dit vragen, 
of  we maken op dat moment al een afspraak."

Waarover gaan deze gesprekken en hoe 
verlopen ze?

"In het begin zeg ik hen altijd: “Ik heb gesprekken over 
zingeving, en zingeving gaat over alles wat jij van belang 
vindt om over te praten!” Veel moet ik daar dan niet 
meer aan toevoegen. De meeste mensen die langskomen 
voor een gesprek willen hun verhaal kwijt, of  zitten 
ergens mee en willen hierover kunnen praten. Ik luister 
dan naar hen en ondersteun hen in het zoeken naar de 
oplossing die het best bij hen past."

"WE GEVEN ZUURSTOF 
AAN HET DENKPROCES"
Een gesprek met Jürgen De Weweire, moreel consulent SMBG 

Hoe is de Stichting voor Morele Bijstand 
aan Gevangenen (SMBG) ontstaan en 

waaruit bestaat ze?

"De SMBG bestaat al meer dan 50 jaar. Oorspronkelijk 
is ze opgericht voor de vrijzinnig humanistische 
gevangenen, omdat er in de gevangenis wel 
katholieke aalmoezeniers waren maar geen geestelijke 
verzorgers voor de niet-gelovigen. Nu is dat ruimer 
en kan iedereen die dat wil, terecht bij een moreel 
consulent. Veel mensen zijn namelijk ‘interreligieus’ of  
‘interlevensbeschouwelijk’, wat wil zeggen dat ze niet 
per se ‘katholiek’ of  ‘moslim’ zijn maar een eigen mix 
van verschillende overtuigingen aanhangen. Op deze 
manier leren ze het vrijzinnig humanisme kennen.

×  THEMA ZORG ×
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Doe je je job graag?

"Ja, dit is echt mijn ding. Ik vind het heel boeiend om 
naar mensen te luisteren. Je kan zo’n gesprek eigenlijk 
een beetje vergelijken met een film. Je kan je in een film 
soms zodanig inleven in het hoofdpersonage, dat alles 
rondom je weg is. Het voelt alsof  jij dit bent. Maar toch 
heb je nog altijd een bepaalde afstand. Dat is ook zo in 
een gesprek. Je leeft je in in die persoon zijn verhaal, 
je probeert te voelen wat hij voelt, maar je kijkt altijd 
nog vanuit jezelf. Zo borrelen er ook nieuwe ideeën in 
je op die je dan weer kan teruggeven aan die persoon. 
Hiermee kan die persoon dan weer tot nieuwe inzichten 
of  ideeën komen. Dat intrigeert mij."

V.S.

 

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen 

zoekt     

een vrijwillig moreel consulent(e) 

 
        Iemand uit Leuven of omstreken, met een breed gevoel voor humor 

en een zwaar tekort aan ego.  U draagt de humanistische waarden in het hart, 
de levenservaring die u opbouwde heeft u ontdaan van de allergrootste vormen 
van naïviteit (zonder ooit cynisch te zijn geworden).  Vrij Onderzoek is een 
principe dat u tot kompas dient om het leven te richten,  bij mensen wiens anti-
religiositeit samenvalt met hun levensbeschouwelijke identiteit ervaart u een 
tekort aan diepgang.  Een luisterend oor aanbieden zit u bij wijze van spreken in 
de genen, maar u geeft even gemakkelijk uw mening zonder daarbij in enige 
tactloosheid of kortzichtigheid te vervallen.  U denkt dat het u niet afschrikken 
zal om alleen met een gevangene op cel te zitten, na een proefperiode waarin u 
uitsluitend individuele gesprekken voert zult u bereid zijn groepsactiviteiten te 
ontplooien.  U zult gecoacht worden door de moreel consulent werkzaam in de 
strafinrichting van Leuven Centraal.  Er wordt een engagement op lange termijn 
gevraagd, gelieve u dus te onthouden als het maar is om op je CV te zetten. 
Geïnteresseerd? Mail dan naar  jurgen.deweweire@just.fgov.be    PS: Dat u het 
woord ‘vrijwilliger’ lachwekkend vindt omdat u ervan overtuigd bent dat er niet 
zoiets als een vrije wil bestaat, is allesbehalve een minpunt. 

Ben je dan een soort van psycholoog?

"Neen, ik ben geen psycholoog. Ik denk dat een 
psycholoog het gesprek veel meer leidt en bepaalt ‘dit 
gaan we doen.’ Wij, als moreel consulenten, zijn een 
stuk minder directief. Wij gaan het gesprek niet echt 
leiden. Wij stellen wel vragen, maar op een manier die 
zuurstof  geeft aan het denkproces van de cliënt zelf. 
Ik ga nooit zeggen: “Dat moet je doen!” Ik sta achter 
het zelfbeslissingsrecht, mensen moeten hun keuzes 
zelf  kunnen maken van hoe men met iets wilt omgaan. 
Ik kan wel enkele suggesties geven of  mogelijkheden 
aanduiden, maar daarbij geef  ik zelf  geen voorkeuren 
aan. Het mooie is trouwens dat als ik een vijftal 
mogelijkheden aangeef, ze meestal zelf  op een  
zesde komen."
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BOEKBESPREKING

Stof tot nadenken

Harari onderkent in het heden drie grote 
probleemgebieden: klimaatwijziging, nucleaire oorlog 
en technologische ontwrichting.

Hij analyseert deze problemen in 21 hoofdstukken 
(lessen), ondergebracht in vijf  delen. De bedoeling van 
zijn boek is om:

- de lezers te stimuleren om over zijn voorgestelde 
oplossingen "dieper na te denken en (hen) handvaten 
aan te bieden waarmee eenieder zijn stem kan laten 
horen in de debatten van deze tijd". Het verwijt van 
sommige recensenten dat hij, door zijn succesvolle 
boeken goeroe-aspiraties gekregen zou hebben, kan 
hierdoor in vraag gesteld worden.

- helderheid te brengen in een wereld die overspoeld 
wordt met irrelevante informatie, want "helderheid is 
macht" - zo luidt ook de eerste zin van "21 lessen", en 
die helderheid wil Harari bieden. Zijn kracht schuilt 
erin dat hij multidisciplinair werkt, van oudheidkunde 
tot neurologie, filosofie en artificiële intelligentie. 
Met een meesterlijke en toegankelijke schrijfstijl 
ga je vlot mee in zijn verhaal. Hij slaagt erin om 
een paar problematische karakteristieken van onze 
huidige wereld helder samen te vatten in een paar 
bladzijden. Die helderheid betekent echter al te vaak 
oversimplificatie. Ideeën als "Mondiale problemen 
vergen mondiale oplossingen" kunnen we allemaal wel 
zelf  bedenken.

Geleefd door algoritmen

De hoofdstukken waarin Harari de data-economie 
en de toenemende automatisering van onze levens 
bespreekt, zijn sterke hoofdstukken. In een krachtige 
metafoor noemt hij de digitale consumenten even naïef  
als de oorspronkelijke bewoners van Amerika, die hun 
kostbare land aan de conquistadores gaven in ruil voor 
waardeloze kralen. Volgens Harari kan de discussie over 
het eigendom en de bescherming van data wel eens 
‘de belangrijkste politieke uitdaging van ons tijdperk  
worden’.

De enorme hoeveelheid gegevens waarover 
techbedrijven beschikken, bieden hen een steeds groter 
inzicht in onze gewoonten en gedachten. Amerikanen 
kijken samen elke dag 8 miljard keer naar hun 
smartphone, waarbij ze telkens belangrijke informatie 
prijsgeven. Met al die gegevens kunnen algoritmen onze 
levens steeds beter voorspellen en beslissingen in onze 
plaats nemen. De toekomst zal niet zozeer een strijd zijn 
tussen mens en machine, maar tussen trage individuen 
en supersnelle netwerken.

Harari laat hierbij ook zijn licht schijnen over 
het filosofisch vraagstuk van de vrije wil. Met zijn 
aanhankelijkheid aan de biowetenschappen en de 
kunstmatige intelligentie is het daar volgens hem slecht 
mee gesteld. Zeker omdat we denken dat in onze 
‘liberale‘ wereld de wil vrijer is dan ooit. Maar onze 
zelfsturende auto’s zullen uitgerust kunnen worden 
met aanpasbare ethische instellingen, gebaseerd op het 

Zijn kracht schuilt 
erin dat hij

multidisciplinair werkt,
 van oudheidkunde 

tot neurologie, 
filosofie en artificiële

intelligentie. 

HARARI,  
VAN WETENSCHAPPER 
NAAR TOEKOMSTDENKER

Harari is docent geschiedenis aan de 
Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.  

Hij is de auteur van de wereldwijde 
bestsellers "Sapiens" (2011) en 

 "Homo Deus" (2015). Nu brengt hij een nieuwe 
publicatie op de markt: "21 lessen voor de 

21ste eeuw" (2018). 
>>
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werk van de grootste filosofen, meent hij. Biometrische 
sensoren zullen onze gevoelens juister interpreteren dan 
wij dat zelf  kunnen.

We hoeven gelukkig niet te rekenen op deze 
klokkenluider om vrijheid te bewerkstelligen en te 
beschermen. Er is onderwijs, er zijn structuren, 
er is ethiek, er is recht. We weten dat elke vrijheid 
‘gesitueerd‘ is en dus door omstandigheden wordt 
gestuurd. Hoe meer we weten wat ons bepaalt, hoe 
beter we met die bepaaldheid om kunnen gaan.

Fake news. 

Bij andere thema’s kun je een aantal prikkelende ideeën 
of  geslaagde bon mots terugvinden. Zo legt hij voor 
onderwijs de nadruk op kritisch denken, communicatie, 
samenwerking en creativiteit. Hij wil dat scholen geen 
vakidioten voortbrengen, maar teruggrijpen naar het 
klassieke ideaal van bildung.

Nationalisme, populisme en religie worden door hem 
niet gespaard. Zo mengt hij zich vol overgave in het 
debat over fake news. Dat doet hij vanuit het perspectief  

dat hij al in ‘Homo sapiens’ beschreef, namelijk dat de 
maatschappij bij elkaar wordt gehouden door fictieve 
creaties als geld, natie en godsdienst. ‘Als duizend 
mensen een maand lang een verzonnen verhaaltje voor 
waarheid aannemen, noemen we dat fake news. Als 
miljoenen mensen het duizend jaar geloven, noemen we 
het godsdienst.’

Alle verhalen die ons een identiteit geven en ons doen 
opgaan in een groter geheel - of  dat nu nationalisme, 
kapitalisme of  religie is - moeten we wantrouwen, is zijn 
boodschap. Ze draaien ons een rad voor ogen, ook al is 
het een economisch lucratief  rad of  geeft het ons leven 
tijdelijk zin. Zelf  beoefent Harari Vipassana-meditatie, 
twee uur per dag en bovendien één of  twee volle 
maanden per jaar. Bij deze vorm van meditatie gaat 
het om de observatie van de eigen geest; iets dat hij zijn 
lezers ook aanbeveelt in het slothoofdstuk. Vertrouw niet 
het grote verhaal, maar zoek de betekenis uitsluitend bij 
jezelf  en je wiegende ademhaling. Bij dit ‘ken uzelve‘ als 
de oplossing voor de ‘Lessen‘ kunnen heel wat vragen 
worden gesteld. Zo kunnen de liefdadigheidsacties van 
de één procent superrijken niet op tegen structurele 
maatregelen zoals een goede sociale zekerheid. Zouden 
hogere belastingen voor hen en/of  een basisinkomen 
geen betere oplossing zijn?

Toch meen ik dat dit boek uw aandacht verdient. Het is 
vrij-zinnige lectuur van een vrij-zinnige auteur. En om 
met de woorden van Harari te besluiten: ‘Vragen die je 
niet kan beantwoorden, zijn doorgaans veel beter voor 
je dan antwoorden die je niet in vraag kan stellen.’ 

E.M.

Alle verhalen die ons
een identiteit geven 
en ons doen opgaan in
een groter geheel 
moeten we wantrouwen

HARARI,  
VAN WETENSCHAPPER 
NAAR TOEKOMSTDENKER
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Bijstand aan  
mensen op weg
Een gesprek met Karl Laurent,  
moreel consulent op de luchthaven van Zaventem

Karl Laurent werkt al sinds 1982 op de luchthaven 
in Zaventem. Eerst bij een handlinggroep, dan voor 
een luchtvaartmaatschappij en nu, al sinds 1997, 
als moreel consulent. Uitleggen wat een moreel 
consulent doet, is niet altijd even evident. En een 

moreel-consulent-op-de-luchthaven is al helemaal 
een raar beest! Zeker omdat er zo maar één 

rondloopt op deze aardbol. Hoog tijd dus om hem  
wat beter te leren kennen!

>>

Onderweg

"Vaak zijn buitenstaanders wat verbaasd dat mensen die 
reizen morele bijstand zoeken. Ik denk dat dit komt omdat het 
nemen van een vlucht vaak nog uitsluitend geassocieerd wordt 
met verre vakanties of  met nuchtere zakenlui. Maar mensen 
nemen natuurlijk ook om tal van andere redenen het vliegtuig. 
Bijvoorbeeld bij ingrijpende of  tragische gebeurtenissen in hun 
leven. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan plotse overlijdens in 
de familie- en vriendenkring, maar ook een plotse relatiebreuk of  
zakelijke tegenslag doet mensen reizen."

Perspectief geven

"Zo was er een jonge man, laten we hem Pieter noemen, die bij 
me langskwam als cliënt-van-één-uur. Zijn partner had zichzelf  
gedood terwijl hij in het buitenland was. Dit was voor hem als 
een volslagen verrassing gekomen, zonder verwittigingen of  
tekens aan de wand. Nadat hij eerst een kwartier zijn woede 
en verdriet uitschreeuwde tegen een god waarin hij - volgens 
eigen zeggen - zeker niet geloofde, begon hij daarna zichzelf  
de schuld te geven: 1000 redenen, 1000 had-ik-maar's, 1000 
als'en. Hieruit samen een weg zoeken, terug naar de oppervlakte, 
zodat de cliënt een kijk krijgt op reële verantwoordelijkheden en 
perspectieven is voor mij praktisch humanisme."

Rust brengen

"De gesprekken kunnen bijzonder intens zijn. Als moreel 
consulent op de luchthaven heb ik vaak maar een korte tijd 
waarin ik met iemand die ik totaal niet ken tot resultaten moet 
kunnen komen. Vaak kan ik dan alleen maar luisteren en 
vragen stellen, weer luisteren en meer vragen stellen, dingen 
proberen klaar te krijgen. Soms ben ik al blij als ik enige rust kan 
induceren, zodat de man of  vrouw tenminste kan verder reizen. 
Dikwijls stopt het daar en blijf  ik na zo’n kort maar intensief  
contact op mijn honger zitten: de ongekende cliënt komt binnen, 
er is de verknoping die - misschien net vanwege de anonimiteit 
- soms erg diep gaat, en de cliënt is weer weg. Geen follow-up, 
geen nieuws. Mensen die verdwijnen op hun eigen pad...  
Een enkele keer krijg ik achteraf  nog een mailtje of  briefje.  
Dat doet dan ontzettend veel deugd." 
 
 
 
V.S.

Eigen mensen en transitpassagiers 

"Als ik moet uitleggen wat ik doe, begin ik meestal met te 
vertellen waar mijn collega-consulenten in de verschillende 
centra zich mee bezig houden. Ik voeg eraan toe dat ik zo 
ongeveer hetzelfde doe. Case closed en het is nog waar ook. 
Hoewel, niet helemaal, of  tenminste: niet helemaal volledig. 
Enerzijds ontmoet ik cliënten die, net als ik, werken in de 
kleine stad die onze luchthaven ondertussen is. Anderzijds is 
er ook een andere groep: de transitpassagiers. Dat zijn mensen 
die onderweg zijn naar een bestemming en een tussenstop 
moeten maken in Brussel. Meestal moeten ze hier dan 1 à 2 uur 
wachten, en sommigen maken daarvan gebruik om me op te 
zoeken."

×  THEMA ZORG ×
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NIEUWS

YARNBOMBERS FLEUREN  
DE STAD OP

De bedoeling van yarnbombing is om de stad warmer, 
vrolijker, kleurrijker en zachter te maken. Het voordeel van 
deze moderne vorm van graffiti is dat de versierde objecten 
niet beschadigd worden. 

Sinds november 2018 is er in Vilvoorde een Yarnbombing 
groep actief  met de steun van het huisvandeMens 
Vilvoorde.

×  V ILVOORDE ×

Voor het Holebi Filmfestival maakten zij 
regenbogenvlaggen en transgendervlaggen waarmee ze 
de bomen voor CC het Bolwerken en het Vrijzinnige 
Centrum versierden. Voor Valentijnsdag haakten ze 
slingers met harten en bloemen voor enkele bomen in het 
Hanssenspark. Nu werkt de Yarnbombing groep aan een 
installatie voor de lente.

In het begin sprak de Yarnbombing groep elke 
woensdagnamiddag af. Dan was iedereen welkom in het 
huisvandeMens voor het Yarnbombing Café. Haken, 
breien, ideeën uitwisselen, nieuwe technieken leren …  
het kon allemaal in een gezellige sfeer bij een tas koffie of  
thee met een koekje erbij. Omdat de woensdagnamiddag 
niet voor iedereen goed uitkomt, zal er in toekomst  
een maandelijks Yarnbombing café op een avond in  
de week doorgaan. 

Yarnbombing - of 'wildbreien' in het 
Nederlands - is een vorm van tijdelijke street 

art. 'Yarn' betekent garen. En het inpakken 
van een voorwerp wordt 'bombing' genoemd. 

Yarnbombers versieren met hun kleurrijk 
haak- of breiwerk bomen, straatmeubilair, 

lantarenpalen, kunstwerken, … 

>>

Zin om mee te doen? Alle info vind je op de Facebook 
groep van Yarnbombing Vilvoorde: 
www.facebook.com/yarnbombing.vilvoorde
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BIJDRAGEN AAN 
VEERKRACHT EN 
ZELFSTANDIGHEID
Een gesprek met Emmanuel Reynaerts,  
moreel consulent Defensie

Stel: je ben actief als vrijwillig vrijzinnig-
humanistisch consulent én je bent 

reserveofficier bij de Marine. Je krijgt de 
kans om voltijds aan de slag te gaan als 

moreel consulent bij Defensie. Wat doe je 
dan? Die opportuniteit met beide handen 
grijpen, toch? Dat is ook wat Emmanuel 

Reynaerts deed, in 2012. "Ik was toe aan een 
zinvolle(re) invulling van mijn leven en denk die 

hiermee gevonden te hebben."
>>

Emmanuel Reynaerts werkt vanuit Doornik, zijn 
voornaamste plaats van tewerkstelling. Van daaruit 
bedient hij de Marinekazerne van Sint-Kruis 
(Brugge), de kwartieren van Zeebrugge en Den 
Helder (Nederland) en ook de schepen van de Marine. 
Daardoor is hij sinds 2012 in verschillende periodes 
meer dan 6 maanden aan boord van een Belgisch 
militair schip geweest.

Wat is er specifiek aan de begeleiding in 
jouw werkveld?

"Mijn cliënten werken allemaal voor Defensie. Het 
zijn zowel burgers, als militairen met een bureaujob en 
militairen met een operationele functie. Het kader is dus 
heel specifiek, maar voor de rest is diversiteit troef. Dat 
merk je ook aan de gesprekken die ik voer. Die kunnen 
over van alles gaan. Privébekommernissen, professionele 
vragen, twijfels over de loopbaan, … Vaak hebben mijn 
gesprekspartners dezelfde bekommernissen en vragen 
als 'gewone' burgers, maar sommige onderwerpen 
zijn echt specifiek verbonden aan de job. Heimwee 
bijvoorbeeld, maar ook zingeving, morele dilemma’s, 
gemis van hun naasten tijdens zendingen, lang woon-
werkverkeer, onzekerheid naar aanleiding van de 
sluiting van bepaalde kazernes, …"

Wat wil je betekenen voor de mensen die je 
begeleidt?

"Ik probeer mijn cliënten inzicht te geven in hun 
situatie zodat ze zelf  beslissingen kunnen nemen die 
passen bij hun leven en hun waarden. Ik hoop bij te 
dragen tot het opbouwen van meer veerkracht en meer 
zelfstandigheid."

Is er een verhaal dat je niet snel zal 
vergeten?

"Onlangs kwam er iemand langs met een carrièrekeuze. 
Zo stelde hij het toch voor in het begin. Het was al 
avond en we waren bijna alleen in het kwartier.  
De sfeer was dus vanzelf  rustig en sereen. Ideaal voor 
een grondig gesprek. Zijn vraag kwam onmiddellijk: 
moest hij zijn functie binnen Defensie verder uitoefenen 
of  moest hij voor iets anders gaan? Eigenlijk deed hij 
zijn job wel graag, maar hij was de jaarlijkse test beu. 
Een paar jaar geleden slaagde hij er niet onmiddellijk 

×  THEMA ZORG ×
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voor en sindsdien gaf  die test hem altijd stress. Uit het 
gesprek bleek hoe belangrijk hij het vond om te slagen 
voor testen. Als kind had hij niet veel kunnen studeren 
en dat was een groot gemis. Sinds hij in het leger zat, 
was hij altijd succesvol geweest. Nu stond hij op een 
paar jaar van zijn pensioen. Dus hij wou zijn reputatie 
hoog houden, vooral voor zichzelf. Hij wou zich nog 
altijd recht in de ogen kunnen kijken. Dat hield hem 
recht. 

Het gesprek duurde een tijdje, er vielen wat tranen, en 
we spraken over van alles. Maar plots viel het gesprek 
stil. De man keek mij recht in de ogen en zei dat het 
misschien tijd was om af  te ronden. Dat was ook zo.  
We waren al een paar uur bezig. 

Voor het buitengaan, draaide hij zich om en zei hij dat 
het gesprek echt aangenaam en boeiend was geweest. 
Het had hem deugd gedaan om te praten met iemand 
met militaire ervaring, iemand die hem kon en wou 
begrijpen. Zo'n gesprekken… they make my day!"

V.S.
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VIER MEE MET  
DE ZOMERZONNEWENDE 

De zonnewende, ook wel solstitium genoemd, is de 
jaarlijkse gebeurtenis waarbij de zon aan de hemel haar 
grootste positieve óf  negatieve afstand (declinatie) tot de 
hemelevenaar bereikt. De zon staat dan loodrecht boven 
één van beide keerkringen. De winterwende (midwinter) 
valt samen met de kortste dag en de zomerwende 
(midzomer) valt samen met de langste dag.   

Al sinds mensenheugenis is de zonnewende een memorabel 
moment. In de prehistorie, lang voordat er klokken en 
kalenders bestonden, wisten onze voorouders al dat de 
zon een andere baan langs de aarde beschreef  naarmate 

×  D IEST ×

de seizoenen vorderden, en op een gegeven moment het 
hoogste punt had bereikt: een magisch moment.

De viering van midzomernacht werd in vroegere tijden 
gelinkt aan de zomerzonnewende. De mensen geloofden 
dat planten op midzomer geneeskrachtige en magische 
krachten hebben. Daarom plukten ze die nacht kruiden. 
Vreugdevuren werden ontstoken om zich te beschermen 
tegen duistere krachten. Men geloofde dat die vrij spel 
hadden vanaf  het moment waarop het aantal uren daglicht 
opnieuw afnam.

Later werd dit feest verchristelijkt tot de feestdag ter ere 
van de geboorte van  Johannes De Doper op 24 juni.

21 juni, de langste dag van het jaar, is ook de internationale 
dag van het humanisme. De dag staat symbool voor het 
optimisme dat het vrijzinnig humanisme kenmerkt: het 
vertrouwen in de mogelijkheden van de mens zelf  om zin 
te geven aan zijn bestaan. Ontzettend zinvol toch, om 
een schoon mens te zijn voor jezelf  en anderen op deze 
kleurrijke aardbol!

16 juni: Zomerzonnewendewandeling

Kom mee het humanisme vieren en neem deel aan de 
zomerzonnewendewandeling op zondag 16 juni 2019: een 
bezoek aan het Sint-Jansbergklooster in Zelem. Na het 
bezoek volgt een maaltijd waaraan ook niet-wandelaars 
kunnen aanschuiven.

Het Sint-Jansbergklooster is één van de best bewaarde 
kloosters in deze regio. Tot aan de Franse Revolutie 
leefden er strenge kartuizermonniken. Nadien woonde er 
een adellijke familie en werd het een 'hof  van plaisantie' 
(buitenverblijf). In de jaren '20 vond een beroepsschool 
onderdak in het klooster. Toen in 1991 de laatste zusters 
Dominicanessen het klooster verlieten, kwam het in 
privéhanden.

Luc Matthijs, de huidige eigenaar die van 1991 tot 2012 
ook allerlei evenementen organiseerde in het kasteel, zal 
ons meenemen op een boeiende reis door de geschiedenis 
van dit unieke gebouw. Aansluitend op het bezoek gaan we 
samen aan tafel op het terras van de gloednieuwe taverne 

Na de succesvolle vieringen van de 
winterzonnewende organiseren we 

dit jaar voor de tweede keer ook een 
zomerzonnewendewandeling. Dat we de zon 

centraal stellen, hoeft ons nog niet te herleiden 
tot de zonaanbidders zoals Wicca, paganisme 

en hedendaagse natuurreligies. 
Onze naturalistische verklaring blijft gelden en 
de symbolische duiding kunnen we gronden op 

vrij onderzoek.

>>
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In de rubriek ‘selfie’ stellen we elke editie  
een aantal vrijzinnige geesten voor.  

Onze medewerkers, vaste en vrijwilligers, 
vormen de echte kracht achter de vrijzinnigheid 

in onze provincie, vandaar dat  
we hen in de spotlights plaatsen.

SELFIE

Ik ben Kristof  Leën, 33 jaar en heb op 1 februari met 
enthousiasme de functie als moreel consulent in het 
huisvandeMens Tienen en Leuven opgenomen.

Als moreel consulent zal ik meewerken aan plechtigheden 
zoals huwelijken, het lentefeest en afscheidsplechtigheden. 
Daarnaast ga ik me inzetten om het vrijzinnige gedachtegoed 
te verspreiden in de verschillende regionen van het onderwijs. 
En ten slotte zal ik ook ondersteuning bieden aan vrijzinnige 
vrijwilligersorganisaties zoals de Tiense Vrijzinnige Kring.

Op culinair vlak is de zuiderse en oosterse keuken me niet 
onbekend en verdiep ik me graag in alle aspecten van de 
koffiecultuur. Je vindt me vaak in koffiebars en ik probeer zelf  
ook graag verschillende brouwprocessen uit. Daarnaast breng ik 
met mijn vrouw wel eens graag een bezoekje aan spellencafé The 
Playground of  spelen we op een ontspannende zondagnamiddag 
Pandemic, een spel waarin we de wereld van de ondergang 
moeten zien te redden. Gezelligheid troef.

Misschien tot binnenkort?

die pas in mei haar deuren opent. Het aperitief  wordt 
aangeboden door HV Diestse Vrijzinnigen. Het terras is 
een prachtige plek om te genieten van de schitterende tuin 
en van de boomgaard met oude fruitsoorten.  

We spreken af  om 14.30 uur op de parking van het 
klooster, Sint-Jansbergstraat 9 in Zelem. Het bezoek start 
om 15 uur stipt. 

Inschrijven kan tot 10 juni. Alle info over hoe je dat doet 
en wat de deelnameprijs is, vind je vanaf  1 juni op onze 
website: www.hvv-diestsevrijzinnigen.be.

19 juni: Midzomerfeest

Ook onze jongeren gunnen we een Midzomerfeest. Op 
woensdagnamiddag 19 juni van 14 tot 17 uur organiseert 
Carina voor de tweede keer een jongerenactiviteit naar 
aanleiding van midzomer en de dag van het humanisme. 

Alle ncz-leerlingen uit Diest en Zelem zijn van harte 
uitgenodigd op dit zomers event.

't Vrij Gedacht (M.Theysstraat 5) is dan 'the place to be' 
voor zomerse workshops en zuiderse lekkernijen.  
(Groot)ouders zijn intussen welkom voor een fris drankje  
of  een gezellige (vrijzinnige) babbel.

Deelname: 5 euro - ter plaatse te betalen

Lea Vanblerckom - Carina Jankowski  
E.M.

Meer info over deze activiteiten?

Vanaf  1 juni op 
http://www.hvv-diestsevrijzinnigen.be/

Of  neem contact op met Etienne Maes: 
etmaes@telenet.be of  etmaes@telenet.be
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Kantlijnen van maakbaarheid & verbeelding 

BEKLEMMENDE 
INVENTARIS VAN EEN 
TOT ZIEKENKAMER 
OMGEBOUWD UNIVERSUM

×  COLUMN OVER KUNST & MAATSCHAPPIJ ×

Een leer van de verlossing heeft slechts betekenis                                                                                     
wanneer wij uitgaan van de vergelijking leven = lijden 

(E.M. Cioran, Een kleine filosofie van verval, 2017:49)

het voorgoed wegtrekkende licht, wat dit einde nog 
droeviger maakt. Want … voor oude honden komt het uur dat 
ze niet meer kunnen opspringen als ze gefloten worden door hun 
meester, die in de vroege ochtend vertrekt met zijn stok in de hand. 
Dan blijven ze in hun hok of  in hun mand, hoewel ze niet aan de 
ketting liggen, en luisteren naar de zich verwijderende voetstappen. 
[Samuel Beckett, Malone sterft, 1965: 25] 

 

 

Vrij naar DE SCHREEUW van MUNCH

1. Kunst, zegt men, is een brede toegangspoort tot 
de leefwereld van dementerenden. Het zou in alle 
fases van de aandoening deuren openen, zegt men. 
Het zou die mensen een gevoel van eigenwaarde, 
vrijheid en emotionele verbondenheid schenken. 
Maar, vraag ik me wel eens af, wat als de 
kunstenaar zelf  dementeert? 

Wij schilderen voor onszelf  voortdurend totaalbeelden 
waarvan de volmaaktheid afdruipt en zingen onszelf  
hierbij doorlopend in slaap. Maar als je dan je 
kinderlijke fantasie nog eens een keertje durft boven te 
halen, hoeft het plots niet meer. En krijg ik het gevoel 
dat de leugens en de malversaties van het ooit als 
maakbaar omschreven mensenras elk resterend onsje 
scheppingsvermogen diep in mij voorgoed dreigt te 
doden.

Enfin. De gordijnen zijn nu strak gesloten en ik lig in 
bed. Een zoveelste hersenschim ebt langzaam weg. 
Ik kijk verward om me heen. Zie mij hier nu liggen, 
uitgeteld door een indigestie van vergeetachtigheid.  
Ach, wat kan het mij nog schelen. De kamer is lekker 
donker. Nooit meer yoga, biologisch eten en me 
bezorgd maken over het Parijse klimaatakkoord. Nooit 
meer naar Londen moeten liften. Dat zijn in kort 
bestek zowat de voordelen van hier door Dementia 
& Weltschmerz verlamd in bed liggen. Opgesloten in 
een bevroren korst. De grote dooi zal mij niet gauw 
verlossen, vrees ik. 

Ik kan de slaap niet vatten, maar dat geeft niet. Luister, 
want wie nu zijn oren spitst, hoort nu in de verte een 
heel zacht muzengesnik. Het komt ongetwijfeld vanuit 
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Vrij naar DE STERRENNACHT van VAN GOGH 
 

3. Kijk! Van Gogh is komen aanrennen door 
het spierwitte gangenstelsel. Hij is mijn kamer 
binnengestormd en zit nu uitgeput op de rand van 
mijn bed. Hij mompelt rustig voor zich uit dat hij 
al sinds jaren door de krochten van dit openbare 
ziekenhuis dwaalt. Hij kijkt me indringend aan, 
een paar tellen maar. Wat spookt er door die rare 
kop van hem? Waar is zijn linkeroor naartoe? 
Zijn gezichtsuitdrukking is krachteloos, zijn ogen 
bloeddoorlopen, maar zacht. Hij vraagt me om hem 
te vermoorden. Maak me af, smeekt hij, waartoe 
dienen al die pijnen? Ik ben geen dichter die er 
gebruik kan van maken of  er trots kan op zijn.  
Ik ben niets meer dan een rusteloze schilder, dus snij 
al dat woekerende kabaal gerust uit mijn kop.

Ach, er komt maar geen eind aan deze pikdonkere 
vlaag. De beerputten in mijn lijf  zijn akelig diep.  
Ik zal Vincent straks vragen een keukenmes te nemen  
en me uit dit afmattend bestaan te schillen. 
Waarschijnlijk niemand kan opgewekter door het 
pantser van mijn doodswens stoten dan hij. Ik heb jullie 
niets meer te bieden. Alsof  er in onze opengereten 
hersenen ook maar iets te lezen zou zijn dat erop 
wijst dat wij mensen zijn, geen gebruiksvoorwerpen. 
Maak van ons gerust twee dode zielen, doe ons maar 
samenvallen met onze administratieve betekenis in 
het register, want … Alleen het doodgaan vind ik echt, dan 
houdt het op, het is beslecht. Al wat voorafgaat is de schijn, 
om anders dan de dood te zijn. [Mark Insingel, Iets: 21 
liefdesgedichten, 2007: 7] 

Benny Madalijns

2. De spuit met chemische troep helpt niet. Een 
brandend ijzige koorts scheurt door mijn onderlijf. 
Geef  me toch vlug iets om het laatste restje 
leven uit te braken, en als dat niet lukt een extra 
laxeermiddel. Want de kamer staat in brand en 
men heeft mijn verfborstels gestolen. Ik moet hier 
weg, maar ben de regen dankbaar dat ik nu niet 
naar buiten hoef. Voor mij is het opperste geluk een 
verpleegster die me voorleest uit boeken in een op 
doek geschilderd veldhospitaal. In de coulissen van 
een waanzinnige, kleurloze tijd. 

Mijn pyjama is kletsnat. Ik raak die hoofdpijn maar 
niet kwijt. Mijn bloed jaagt naar uitwegen. Dit is een 
snertvertoning. Deze gevangenis weegt zoveel zwaarder 
dan de macht der gewoonte. Dit is je beurt afwachten, 
steeds weer opnieuw. Achteraan in een wachtrij 
terdoodveroordeelden. Door de willekeur van het 
onuitspreekbare aan een bed genagelde kunstenmakers, 
genekt door een weifelend inschattingsvermogen. 
Ik voel me zo verlaten dat mijn strot ervan gaat 
knellen. Mijn mond is droog, ik ben een naar rottende 
lelies ruikende vijver. Buiten lichten krachtig drie 
neonwoorden op: WALK THE LINE. Niet omdat het 
kan, maar omdat het moet. Wat zeg je? Heb ik dan toch 
wat geslapen? Wat zou het. 

De verpleegster keert zich naar me toe en geeft me 
een slokje water. Om haar hals tintelt een dun zilveren 
kettinkje met een hand van Fatima. Mijn kop voelt 
ijskoud aan. Er komen vrij vage herinneringen boven, 
maar ik kan niet inschatten of  ze echt zijn. Wanneer 
zou ze me voor het laatst ververst hebben? Ik vraag om 
nog wat meer water. Godverdomme, wie ben ik? Haar 
aan dit hospitaalbed gekluisterde zondebok? Neen, 
ik ben voor haar niet meer dan business as usual en die 
waarheid is ijskoud aandoenlijk. Alsof  Utopia voor 
een bedlegerige dementerende hoegenaamd bestaan 
kan. Hoe kun je je het leven van oude honden als ik 
inbeelden, als het jouwe al nauwelijks voorstelbaar is, 
slis ik haar toe? Ik ijl. In mijn wereld van lijden, is elke 
pijnscheut solipsist te midden van al het andere. De 
kracht waarmee de injectienaald binnendringt, werkt 
verlossend. Het op en neer bewegende pompje en het 
finale medicijn doen hun jeukende werk. De kracht 
van hardleerse doctoren en zorgverleners, tracht daar 
maar eens wijs uit te worden. Ik ben een kunstenaar, 
weet je wel, geen boekhouder die gewoontegetrouw zijn 
grijsgrauwe dagen wikt en weegt. Want … kunstenaar 
zijn betekent: niet rekenen en tellen; rijpen als de boom die 
zijn sappen niet opstuwt en die rustig in de voorjaarsstormen 
staat zonder bang te zijn dat er geen zomer zal volgen. De zomer 
komt toch. [Rainer Maria Rilke, Brieven aan een jonge 
dichter, 2004: 17] 

In mijn wereld van
lijden, is elke pijnscheut 
solipsist te midden van 
al het andere.
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De architectuur van René Heyvaert is rationeel. Hij 
experimenteert met vooruitstrevende bouwmaterialen. 
Hij bouwt horizontale huizen met elementaire 
middelen, geen franjes. Huizen die in de natuur opgaan, 
waarin je wakker wordt met het licht en de vogels. Zijn 
modernisme is huiselijk, warm en omringend. 

In 1958 bouwde hij in Destelbergen voor zijn broer 
een huis met goedkope materialen uit de industriële 
bouw, met vezel- en golfplaten. Het huis was bedoeld 
om maximaal 25 jaar te bestaan. Het huis staat 
er nog steeds. Vorig jaar werd het beschermd. Op 
de tentoonstelling kon je het huis op levensgrote 
schaal ervaren. De skeletstructuur paste juist in de 
tentoonstellingszaal. Een kapstok en brede gordijnen 
riepen de sfeer van de oorspronkelijke woning op. René 
Heyvaert’s architectonische oeuvre is beperkt,  maar 
wordt internationaal als avant-gardistisch beschouwd.

Kunst als poëzie

Vanaf  de jaren zeventig zal Heyvaert zich volledig 
richten op de beeldende kunst. Hij zal kunstenaar 
blijven, voor de rest van zijn leven. “’t Is een geschenk 
dat ik kreeg”, zei hij. “Ik weet niet van wie. Het is een 
verdriet dat niet te weten.”

Vanuit een unieke kijk op vorm, kleur en materiaal 
ontwikkelde de kunstenaar een eigen beeldtaal. 
Alledaagse objecten haalde hij uit hun context. Met 

een minimale ingreep ontdeed hij de objecten van 
hun functie. De objecten werden poëzie. Ze zijn 
aangrijpend, een stuk van het leven, niet van een 
theorie.

Heyvaert wil dat kunst de galerieën verlaat en een 
plaats krijgt in het echte leven. Hij is vooral bekend 
voor kunstwerken met materialen uit zijn omgeving. 
Eenvoudige, primaire dingen bracht hij bijeen: flesjes, 
plastiek, de kartonnen verpakking van een wasmachine. 
Hij verenigde die materialen tot poëzie. Ongezien.  
Hij keek op een aparte manier naar de dingen. 
Alledaagse voorwerpen werden kunst voor hem.  
“Ik wil iets maken dat mijn portret is” schrijft hij.  
Op die manier heeft zijn kunst iets autobiografisch. 

Gaandeweg ging zijn gezondheid achteruit. Je voelt aan 
de kunstwerken dat zijn lichaam niet veel meer aankon: 
aaneengeplakte luciferdoosjes, een toile cirée met 
uitgeknipte geometrische vormen. Traag en vertraagd, 
tot uiteindelijk niets meer ging.

ARCHITECT  
RENÉ HEYVAERT (1929-1984), 
ZIJN TIJD VER VOORUIT

×  CULTREFLEX ×

Architect-kunstenaar. Jong gestorven. 
Zijn tijd ver vooruit. Hij was een intelligent, 
tegendraads en weerbarstig man. Door 

andere kunstenaars bewonderd, bij het grote 
publiek onbekend. M-Museum Leuven focuste 
op zijn werk. Nog nooit kon je zoveel van zijn 

kunstwerken samen zien.
>>
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Eigenzinnig eenvoudig

Aan de hand van een 150-tal werken, een selectie van 
objecten, sculpturen, tekeningen, foto’s en mail art, 
bracht M-Museum een analytisch overzicht.  
De werken waren opgesteld op een manier waarop 
René Heyvaert zelf  zijn werk tentoonstelde:  
niet regulier museaal, wél vrij associatief, als een 
fundamenteel experiment. Een toile cirée, verknipt 
tot geometrische vormen, aan de muur. Een vork, 
ontdaan van de tanden. Twee takken, verbonden 
met een touwtje, contrasteren met de strakheid van 
de andere materialen. Blikjes kattenvoer kruisvormig 
bijeengebracht. Lege havermoutpapdozen van BRINTA 
in één grote mozaïektegel aan de muur. Minimale 
abstracte kunst. Kunstwerken en gebruiksvoorwerpen 
verstuurd met de post, bloot, zonder verpakking, 
postzegels direct op het voorwerp geplakt. Mail art.  
De eigenzinnige kunstenaar.

René Heyvaert, een grote naam in de architectuur en de 
beeldende kunst. Zijn oeuvre was een aantal maanden 
in het M-Museum te zien. Een grote naam en toch niet 
alom bekend. Ten onrechte. René Heyvaert, zijn tijd 
vooruit, een mens vooruit!

J.H.
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Greet Pittoors is een vrijzinnige nestrix met meer 
ervaring dan alle andere raadsleden gecombineerd. 
Emmanuel Reynaerts is moreel consulent voor 
de Belgische defensie en wil Halle ten allen koste tot 
vrijzinnig bastion omtoveren. En ten slotte ben ik, 
Sebastian Stevering, de secretaris van het IMD. Ik 
ben filosoof-socioloog en werk als statisticus voor een 
welbekende consumentenorganisatie. 

De raadsleden worden ondersteund door de 
personeelsleden en de wijze raad van Albert Stas, 
adjunct-directeur van deMens.nu.  
Heidi Hermans stelt de verslagen van de 
vergaderingen op, plant de nieuwe vergaderingen in, 
stelt de agendapunten op, en zo veel meer. Kortom,  
ze houdt de IMD-motor draaiende.  
Gagik Mouradian heeft ons in de tweede helft van 
vorig jaar versterkt en helpt mee om offertes aan te 
vragen en administratie in orde te brengen. Hij werkt 
samen met onze boekhouder, Michel Samson. 

IMD VLAAMS-BRABANT.  
WIE ZIJN ZE?  
WAT DOEN ZE? 

De Instelling voor Morele Dienstverlening Vlaams-
Brabant voorziet de huizenvandeMens, de Vrijzinnige 
Ontmoetingscentra en de lidverenigingen in Vlaams-
Brabant van de nodige financiële en materiële middelen 
om hen in hun werking te voorzien. De IMD stelt 
jaarlijks een begroting op en ze ziet erop toe dat alle 
subsidies en inkomsten correct vergaard en besteed 
worden. De raadsleden vergaderen maandelijks om 
erop toe te zien dat de morele consulenten, vrijwilligers 
en andere personeelsleden van deMens.nu hun werk 
optimaal kunnen verrichten. Zowel kleinere projecten 
als grote komen daarbij aan bod; van het bestellen 
van enkele nieuwe computers tot het plannen van een 
volledige verhuis van een huisvandeMens - zoals nu 
wordt voorbereid in Leuven. 

En wie zijn die raadsleden dan? 

Een reeks obscure figuren die willekeurig met een 
andermans geld gooien? 

Neen, wij zijn een team geëngageerde vrijzinnigen 
die zich maandelijks, vrijwillig en onbezoldigd, enkele 
uren in een kamer opsluiten om een zo billijk mogelijke 
verdeling te bedenken voor de vrijzinnige gemeenschap 
in Vlaams-Brabant. 

Sinds vorig jaar staat René Van Audenhoven aan 
het roer van IMD Vlaams-Brabant. Ook al is dit pas 
zijn eerste leiderschapsfunctie in de georganiseerde 
vrijzinnigheid, toch is René erin geslaagd om enkele 
grote projecten voort te stuwen. De ingebruikname van 
de Tolhuizen in Leuven, bijvoorbeeld. Het Huis van de 
tolerantie is er al gehuisvest; het huisvandeMens volgt. 

Deze verwezenlijking is natuurlijk een resultaat  
van de samenwerking van alle raadsleden.  
Benny Madalijns is ondervoorzitter van de IMD  
en doctor in de archeologie en kunstwetenschappen.  
Vorig jaar schreef  hij het boek “Ondanks alles / Malgré 
tout” dat zeker het lezen waard is.  
Bjorn Demeulenaere heeft naast zijn 
verantwoordelijkheden voor deMens.nu ook een 
functie als IMD-raadslid opgenomen. Hij is jurist en 
gespecialiseerd in openbare aanbestedingen, iets wat 
zeker van pas komt in deze organisatie.  

we willen ervoor 
zorgen dat de morele

consulenten en 
de vrijzinnige 

gemeenschap over
het nodige 

gereedschap 
beschikken.

De Instelling Morele Dienstverlening Vlaams-
Brabant (IMD) is een onafhankelijke en 
democratisch verkozen bestuursraad (telkens voor  
3 jaar). Zij is de erkende openbare instelling tussen 
de vrijzinnig humanistische morele dienstverlening 
en de provincie. 
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Flamboyant is het tijdschrift over en voor de vrijzinnig 
humanistische beweging in Vlaams-Brabant. Lokaal nieuws 
uit de provincie is onze corebusiness: activiteiten door 
vrijzinnig humanisten, maar ook ander lokaal nieuws dat 
voor vrijzinnig humanisten interessant is. 

Om dat nieuws uit alle hoeken van de provincie te vergaren, 
zoeken wij vrijwilligers die als lokale reporter willen 
meewerken aan ons magazine.

• Ben je op de hoogte van wat de vrijzinnig humanisten in 
jouw regio zoal uitrichten? 

• Heb je oog en oor voor lokaal nieuws dat vrijzinnig 
humanisten boeit?

• Heb je wat schrijftalent (wij zorgen voor eindredactie) en 
kan je een leuke foto maken?

Vertel ons over welke regio en welk soort activiteiten je 
verslag zou willen brengen. En/of  stuur al eens een artikeltje 
naar redactie@flamboyant.be. We nemen snel contact 
met je op. 

Wat je krijgt als vrijwilliger/lokale reporter: 

• onkostenvergoeding
• vrijwilligersverzekering tijdens je activiteiten als 

vrijwilliger van deMens.nu 
• vormingsmogelijkheden

GEZOCHT:  
Lokale 
reporters

Dit was het team, maar wat willen we 
bereiken? 

Onze plannen lopen natuurlijk over alle vlakken 
waar we verantwoordelijk voor zijn. Vooreerst willen 
we ervoor zorgen dat ieder huisvandeMens en de 
vrijzinnige ontmoetingscentra over alle benodigde 
materialen beschikken, of  het nu om stoelen en  
tafels gaat of  voldoende laptops en printers.  
We gaan bovendien met de verschillende IMD-
besturen een samenwerking op poten zetten om onze 
ICT-capaciteiten op een professionele manier te 
organiseren. Op vlak van gebouwen is het onze ambitie 
om gebouwen in eigendom of  erfpacht te bemachtigen 
zodat we ze meer naar onze hand kunnen boetseren. 
In Leuven staan de plannen klaar om het tweede 
Tolhuis te renoveren. Zo zal een historisch gebouw aan 
de ingang van de stad de nieuwsgierige vrijzinnigen 
verwelkomen. In Vilvoorde worden de plannen op 
punt gesteld om het gebouw aan de Frans Geldersstraat 
grondig te renoveren. In Tienen en in Halle bekijken 
we de opties om gebouwen in eigendom of  erfpacht te 
bemachtigen. 

Het spreekt voor zich dat zulke projecten vaak meerdere 
jaren in beslag nemen. Het is onze ambitie om tegen 
2021 de gebouwen in Leuven en Vilvoorde opnieuw 
in gebruik te hebben genomen en de plannen voor 
de andere steden klaar te hebben staan. We willen 
er dus voor zorgen dat de morele consulenten en de 
vrijzinnige gemeenschap over het nodige gereedschap 
beschikken om hun wildste dromen tot werkelijkheid 
te maken. De mijne? Een verlaten kerk ombouwen tot 
vrijzinnig ontmoetingscentrum waar ketterij ten zeerste 
aangemoedigd wordt. 

Namens het voltallig IMD Vlaams-Brabant,

Sebastian Stevering,  
secretaris IMD Vlaams-Brabant

IMD VLAAMS-BRABANT.  
WIE ZIJN ZE?  
WAT DOEN ZE? 
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Weten dat je  
voor een ander 
van betekenis 
kan zijn

Op 21 juni 2017 opende in Diest, mijn thuisstad, 
het vrijzinnig ontmoetingshuis ’t Vrij Gedacht 

zijn deuren. De rode fakkel onder de vorm van 
een witte sticker die destijds mijn auto sierde 
toen ik rondtoerde op de campus van de VUB, 

ontvlamde weer. De trein vertrok. 

>>

gespreksvoering maar vooral de houding tegenover de 
cliënt: steeds weer respectvol, medemenselijk, luisteren, 
luisteren ... luisteren. In de vele contacten die ik legde 
via de huizenvande Mens en via lezingen, supervisie, 
studiedagen … was het steeds weer een voorrecht om 
geëngageerde mensen te ontmoeten die zich met hart 
en ziel inzetten voor de Mens vanuit de visie van het 
vrijzinnig humanisme die me nauw aan het hart ligt.

Het zoeken naar de juiste invulling van mijn 
vrijwilligerswerk blijft een proces. Het is ook niet altijd 
simpel om een weg te vinden in de georganiseerde 
vrijzinnigheid. Maar het is fijn om te denken dat ik hier 
ergens voor iemand van betekenis kan zijn.

Tijdens de feestelijke herdenking van '50 jaar 
vrijzinnigheid in Diest' werd Etienne Maes, baken in 
de opbouw en in het streven naar erkenning van het 
Vrijzinnig Humanisme in Diest, terecht in de bloemen 
gezet. Proficiat Etienne en je ploeg die er voor zorgen 
dat ’t Vrij Gedacht een fijne ontmoetingsplaats is. 

Marina Broos

Als vrijwilliger voor deMens.nu gesprekken voeren, 
en vooral luisteren naar mensen die nood hebben aan 
een gesprek, dat zou voor mij zeker een meerwaarde 
betekenen. 

Patrick, de coördinator van de vrijwilligers in Diest, 
gaf  me de kans om opleidingsdagen te volgen in het 
huisvandeMens Antwerpen. Van Wouter (consulent 
in huisvandeMens Antwerpen) en Joke (consulent 
in huisvandeMens Mechelen) heb ik ontzettend veel 
geleerd, niet enkel de theoretische invulling van de 

×  THEMA ZORG ×
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WARME WINTERWANDELING  
EN EINDEJAARSRECEPTIE 

 
Het is ondertussen al even geleden, maar naar aanleiding 
van de winterzonnewende wandelden we op 19 december 
met een 50-tal personen met fakkels en een muziekbandje 
door Halle. Wees maar zeker dat de Hallenaars ons gezien 
én gehoord hebben! Deuren gingen open, gordijnen 
werden opzij geschoven en mensen kwamen naar buiten. 
We trokken van het huisvandeMens naar CC ’t Vondel 
waar we onthaald werden met lekkere hapjes, een warm 
soepje en een glaasje. De vrije bijdragen en de opbrengst 
van de verkoop van de ‘We do give a shit’-wc-rollen gingen 
naar het gekozen Music for Life-project van de provincies 
Vlaams-Brabant en Brussel: het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling. Een warme actie en een geslaagde 
avond! 

V.M.

LOKAAL  
NIEUWS

SEKSUALITEIT  
IN EEN ZORGCONTEXT 

 
Ook in 2019 organiseert het 
huisvandeMens Halle maandelijks 
(behalve in juli en augustus) een 
activiteit in Seniorie De Maretak.  
Op 14 februari, Valentijnsdag, gingen 
we van start met onze eerste lezing van 

dit jaar en kozen we voor een aangepast thema: ‘Seksualiteit 
in een zorgcontext’. 

Er heerst duidelijk nog een taboe op dit onderwerp want 
de inschrijvingen kwamen traag op gang. Uiteindelijk 
luisterden er toch zo’n 30 deelnemers, waaronder zowel 
bewoners als personeel van het woonzorgcentrum, naar 
psycholoog Steven De Weirdt van Aditi vzw, een organisatie 
waar ouderen en hun netwerk (familie, professionelen, …) 
terechtkunnen met alle vragen over intimiteit en seksualiteit.

×  HALLE ×
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"Jongeren vinden 
steeds makkelijker 
de weg naar het JAC"
Een gesprek met Saar Stiers, hulpverlener JAC Diest 

Stagiair Toon Tabruyn van huisvandeMens Leuven 
bracht een bezoekje aan het JAC in Diest. Hij sprak 

er met Saar Stiers, een van de hulpverleners, over 
de werking van het JAC en over haar persoonlijke 

beleving als hulpverlener.
>>

Wat is de missie van het JAC?

"Het JAC is het jongerenaanbod van het Centrum Algemeen 
Welzijnswerk (CAW). De missie van het JAC is dan ook dezelfde 
als die van het CAW, maar toegepast op jongeren. Namelijk, het 
welzijn van alle jongeren tussen 12 en 25 jaar vergroten, met 
extra aandacht voor de kwetsbare jongeren. We zijn pluralistisch, 
wat betekent dat we voor àlle jongeren bereikbaar zijn, ongeacht 
de afkomst, religie, ... Iedereen is welkom."

Waarvoor kunnen jongeren terecht in het JAC?

"Jongeren kunnen hier terecht als ze zich niet goed in hun 
vel voelen of  vragen hebben rond gevoelige thema’s zoals 
seksualiteit en relaties, drugs, alleen wonen, school en vrije tijd, 
... of  als ze gewoon eens een babbel willen slaan met iemand in 
een vertrouwelijke omgeving. Wij luisteren dan naar de vraag, 
en kunnen op basis hiervan een begeleiding opstarten, of  de 
jongere doorverwijzen. Binnen het JAC hebben we drie soorten 
begeleidingen: psychosociale begeleiding, begeleid zelfstandig 
wonen en bemiddeling tussen ouders en kinderen. De jongere 
heeft de regie van het hulpverleningsproces altijd zelf  in handen. 
Hij of  zij kan op elk moment zeggen dat de hulpverlening moet 
stoppen, of  een andere invulling moet krijgen. Onze hulp is 
altijd gratis en vrijwillig. Wij werken ook nauw samen met onze 
zorgpartners. Dit brede netwerk is erg belangrijk. Het laat ons 
toe om elke jongere de geschikte hulpverlening aan te bieden, 
zelfs als wij de hulpvraag zelf  niet kunnen beantwoorden." 

Komen er veel jongeren naar het CAW?

"In het schooljaar 2015-2016 hadden we 1240 bezoekers, 
gespreid over onze vier regio’s Diest, Tienen, Aarschot en 
Leuven. Binnenkort komt ons jaarverslag uit met meer recente 
cijfers, maar het is nu al een vaste evolutie dat het cijfer elk jaar 
stijgt. Jongeren vinden makkelijker de weg naar het JAC in  
hun buurt."

Bereiken jullie iedereen die jullie willen bereiken?

"Helaas niet. Sommige groepen bereiken we moeilijker. Zoals 
de jongeren uit de Marokkaanse gemeenschap hier in Diest. 

×  THEMA ZORG ×
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Arktos bereikt deze jongeren dan weer veel beter, omdat zij meer 
werken rond vrijetijdsbesteding. Arktos is een organisatie die zich 
inzet voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de 
aansluiting op school, werk en samenleving minder evident is als 
voor anderen. Zij kunnen jongeren altijd naar ons doorverwijzen 
als ze zien dat ze er nood aan hebben. Daaruit blijkt nog eens 
dat netwerken erg belangrijk is."

Werk jij graag bij het JAC?

"Heel graag! Ik vind het super boeiend om met jongeren te 
werken en te zien hoe zij ontwikkelen en zichzelf  leren kennen. 
We werken erg krachtgericht. Wat wil zeggen dat we jongeren 
op zo’n manier begeleiden dat ze hindernissen op hun pad zelf  
kunnen oplossen of  zelf  tijdig de juiste diensten of  personen 
kunnen aanspreken. We proberen jongeren met andere woorden 
veerkrachtiger te maken, meer weerbaar in moeilijke situaties. 
We helpen de jongere om zelf  zijn leven in handen te nemen, 
zodat hij naar de toekomst toe ook zelfstandiger is en zijn 
problemen gemakkelijker zelf  kan oplossen. Het is erg fijn om 
een deel van dat leerproces te mogen uitmaken als hulpverlener.

Zo ben ik eens met een meisje meegegaan naar een infodag voor 
studiemogelijkheden in Mechelen. Nadien zijn we spontaan 
samen nog naar de Starbucks geweest. Soms ben ik eerder een 
‘professionele vriend’ dan een hulpverlener, maar ook dat maakt 
deel uit van mijn job. Het is erg belangrijk om een goede relatie 
te hebben met de jongere om zo goede hulp te kunnen bieden.  
Je moet je kunnen inleven in de leefwereld van de jongere 
voordat je kan begrijpen wat er zich precies afspeelt."

Toon Tabruyn

DANKZIJ ONS RUIM 
NETWERK KUNNEN WE 
ELKE JONGERE DE 
GESCHIKTE HULPVERLENING
AANBIEDEN.

Meer info

CAW Oost-Brabant

• JAC Diest,  
Schaffensestraat 23, 3290 Diest, tel. 013 31 55 01

• JAC Leuven,  
Redingenstraat 6, 3000 Leuven, tel. 016 24 10 24

www.JACoostbrabant.be

LOKAAL  
NIEUWS

UITNODIGING FILOCAFÉ OP 25/4

 
Op donderdag 25 april organiseren de Diestse 
Vrijzinnigen naar goede gewoonte hun voorjaarlijkse 
filocafé. Dit ‘meer volwassen’ filocafé onderscheidt zich 
qua ernst en diepgang van zijn wekelijkse filosofische 
zusterprogramma ‘De Zondagsfilosofen’, dat meer 
geënt is op een toegankelijke en ludieke ontmoeting 
met een hapje en een drankje.

Tijdens de vorige edities van het filocafé werden 
thema’s als vergankelijkheid, geluk en de werking van 
de democratie aangeraakt en bediscussieerd. Deze 
keer wordt het thema van de avond niet op voorhand 
bekendgemaakt. Deze nieuwe formule staat toe dat 
er op een spontane en vrije wijze gedebatteerd kan 
worden onder de aanwezigen. 

De thematische inleider van dienst is Kristof  Leën, 
gewezen leraar N.C.Z. en momenteel werkzaam als 
moreel consulent in huisvandeMens Tienen-Leuven. 
Etienne Maes, voorzitter van de Diestse Vrijzinnigen, 
neemt de rol van moderator op. 

Praktisch

Het filocafé vindt plaats in ontmoetingscentrum ’t 
Vrij Gedacht, M.Theysstraat 5. Het start om 20 uur. 
Deelname is gratis en iedereen krijgt een drankje 
aangeboden. Aangezien het aantal deelnemers beperkt 
is, vragen we je wel om vooraf  in te schrijven. Dat doe je 
door een mailtje te sturen aan kristof.leen@demens.nu.

Kristof  Leën

×  D IEST ×
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Onwil om te weten

Een dogma is de door religieuze leiders verwoorde 
waarheid van Gods openbaring. Een dogma omvat 
religieuze voorschriften waaraan niet kan worden 
getornd. De religieuze voorschriften kunnen en mogen 
niet worden veranderd! Datgene wat met de rede niet 
kan worden onderbouwd, datgene waarvoor geen 
wetenschappelijke bewijsvoering mogelijk is, wordt in 
een dogma vervat. De katholieke kerk kent het dogma 
van de onbevlekte ontvangenis van Maria (Maria is 
zonder erfzonde verwekt in de schoot van haar moeder 
Anna), het dogma van de maagdelijkheid van Maria 
(Jezus is zonder toedoen van een man verwekt in de 
schoot van Maria) en het dogma van de pauselijke 
onfeilbaarheid (de uitspraken en daden van de paus 
zijn moreel onfeilbaar, want verbonden met de almacht 
van God). De gelovigen nemen deze dogma’s zonder 
enige kritiek aan als absolute waarheid! Maar geen van 
die drie dogma’s is rationeel te vatten. Hoe gebeurt de 
bevruchting van een eicel in de baarmoeder zonder dat 
er erfzonde aan kleeft? Hoe verwek je een kind in de 
baarmoeder zonder mannelijke zaadcel? En hoe ethisch 
onfeilbaar is een paus die de zwarte medemens tot 
diep in de 19de eeuw als slaaf  misbruikte, die pedofilie 

in de kerk en het seksueel misbruik van onschuldige 
weerloze kinderen door de clerus, niet veroordeelt, niet 
sanctioneert? 

De mensen die voor hun moreel houvast in de 
samenleving blindelings steunen op religies en dogma’s 
hebben een fundamenteel wantrouwen tegenover 
alle vormen van niet-geloof. Ze prediken bezinning, 
contemplatie en devotie. Ze verkiezen de traditie, 
het geloof  en de zelfverzaking boven het recht op 
zelfbeschikking, de rede, de moderniteit, de vooruitgang 
en de vrijheid. Als vrijdenker ben je verontwaardigd 
over zoveel onwetendheid bij de gelovigen, of  liever 
over zoveel onwil bij hen om te weten, om kritisch na te 
denken. Ondanks de afwezigheid van elke waarneming 
die op het bestaan van een god zou kunnen wijzen, 
stellen we toch vast dat ook in de eenentwintigste 
eeuw gelovigen nog permanent verzaken aan hun 
fundamentele recht om kritisch na te denken over welke 
religieuze opvatting dan ook.

Verzaken aan kritisch denken, een voorbeeld. 
Bedevaartsoorden met heiligenbeelden en de aan die 
beelden toegeschreven bovennatuurlijke krachten. 
Geloven we anno 2019 nog in bovennatuurlijke 
krachten van een door de mens in een gewaad 
verscholen poppetje of  een op een voetstuk geplaatst 
beeldje?! En toch lopen elk jaar tienduizenden 
pelgrims storm op bedevaartsoorden in de hoop op 
een mirakel. Valse hoop voor hen, helaas. Nog nooit 
keerde een éénarmige gelovige na een bezoek aan een 
bedevaartsoord met twee armen terug. 

Durf zelf te denken

De Nederlandse filosoof  en vrijdenker Floris van den 
Berg reageerde met zijn boek “Hoe komen we van 
religie af  ?” tegen de zelfverzaking van de gelovigen en 
tegen hun fundamentele wantrouwen tegen alle vormen 
van niet-geloof.

RELIGIE VERSUS 
VRIJDENKEN

vrij zijn betekent
zich bevrijden van

de onwetendheid.
Het spanningsveld tussen geloof en 

wetenschap is nog steeds niet de wereld 
uit. Vele gelovigen stellen de letterlijke 
interpretatie van hun heilige geschriften 

boven de theses van de grondleggers 
van natuurwetenschappers zoals Kepler, 

Galilei, Darwin of Einstein. De bevindingen van 
deze wetenschappers laten nochtans geen 
spaander heel van het traditionele mens-, 

wereld- en godsbeeld dat voortvloeit uit de 
letterlijke lezing van de Tora, Bijbel of Koran. 
En toch vinden vele gelovigen de letterlijke 
interpretatie van hun heilige geschriften de 

enige juiste.

>>
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In zijn ogen is religie niet alleen onwaar en 
betekenisloos, ze zet bovendien een rem op de 
individuele vrijheid en op het recht op zelfbeschikking. 
Religie draagt niet bij tot de emancipatie van de mens. 
Weliswaar is religie niet de oorzaak van alle kwaad, 
maar ze is wel verantwoordelijk voor veel geweld, 
onderdrukking en onvrijheid.

Floris van den Berg pleit in zijn boek voor een 
democratisch en liberaal overheidsbeleid dat religie 
ontmoedigt, op een manier zoals ook roken wordt 
ontmoedigd. Religies mogen geen privileges krijgen 
zoals vandaag nog steeds het geval is. De auteur sluit 
hiermee aan bij de seculiere stroming die afrekent met 
de geïnstitutionaliseerde religie, de vermeende waarheid 
en het morele baken van de Bijbel, waarin tal van 
absurde, onlogische en immorele passages staan. In een 
multiculturele samenleving hebben alle mensen baat 
bij een seculiere staat en overheid. Secularisatie van het 
publieke domein heeft altijd al centraal gestaan in het 
Verlichtingsdenken. Zij biedt de meeste kansen voor een 
open samenleving, schrijft hij.

In de bevrijding van de onwetendheid kent Floris 
van den Berg een cruciale rol toe aan het onderwijs 
en de opvoeding. Een op geloof  gestoelde opvoeding 
is in zijn ogen een vorm van “kindermishandeling”. 
Hiermee spoort hij met de ideeën van de Spaanse 
liberale filosoof  Fernando Savater. Die laatste vindt 
dat onderwijs en opvoeding ons moeten leren vrije 
keuzes te maken. Religieus onderwijs is nefast, precies 
omdat het het maken van vrije keuzes belemmert. 
Daarentegen, onderwijs gestoeld op vrijheid van 
keuzes leert ons onze autonomie te veroveren. Vrij zijn 
betekent zich bevrijden van de onwetendheid, van de 
gedetermineerdheid die onze genen en onze sociale 
omgeving ons opleggen, aldus de Spaanse filosoof.  

Ook Floris van den Berg komt op voor een strikt 
seculier onderwijs, maar gaat op het pad naar het 
maken van vrije keuzes nog een stap verder. Hij verwijst 
naar artikel 20 van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens op basis waarvan niemand mag 
worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.  
Hij concludeert daaruit dat kinderen niet gedwongen 
kunnen worden tot dezelfde vereniging van hun ouders 
te behoren.

Nog dit. 

Floris van den Berg startte in Nederland een campagne 
om mensen aan te zetten na te denken over de 
waarheidsclaims van religies. Hij deed dat in zijn 
hoedanigheid van directeur van het Center for Inquiry 
Low Countries, een organisatie die ijvert voor een 
seculiere samenleving gebaseerd op rede, wetenschap  
en vrijheid van onderzoek. Bij Schiphol verscheen  
een enorm billboard met de tekst: “Er is waarschijnlijk  
geen god. Durf  zelf  te denken. En geniet van dit leven!”.  
De publiciteitsstunt kreeg veel weerklank in de media. 
Hij genereerde met deze stunt méér aandacht voor  
het vrijdenken dan vele congressen en studiedagen 
samen vermochten!

Het is onmogelijk om het recht op kritisch nadenken op 
te leggen. Het staat iedereen vrij om onvrij te zijn. Een 
immense opgave voor een seculiere samenleving om de 
omstandigheden te creëren waarin eenieder vrijwillig 
gebruik maakt van zijn recht om alles in vraag te stellen. 
Op zoek naar bewijsvoering. Op zoek naar de waarheid. 
In het belang van het individu. In het belang van  
de samenleving. 

J.H.

Hoe komen we van religie af ? 
Floris van den Berg
ISBN 9789089245601 
Publicatiedatum: 18/01/2017 
Uitgever: Houtekiet
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Vroegtijdige zorgplanning

Zorg Nu Voor Later

Voorafgaande of vroegtijdige zorgplanning 
(VZP) is Nu nadenken, spreken en beslissen 
over de zorg die je Later wilt ontvangen, 

op het moment dat je zwaar fysiek of 
psychisch ziek zou worden en het niet meer 
zelf kunt vragen. Deze beslissingen kun je op 

elke leeftijd vastleggen en op elk moment 
aanpassen. VZP gaat ook niet alleen over 
medische behandelingen en beslissingen, 

maar net zo goed over hoe je dan 
geïnformeerd wilt worden, over lichamelijke 

verzorging, comfort, emotionele steun, 
praktische hulp of zorg voor je naasten. 

>>

Met voorafgaande of  vroegtijdige zorgplanning 
leg je nù vast welke zorg je làter wilt krijgen bij 

ziekte en sterven. Die zorg vertrekt in België vanuit het 
recht op zelfbeschikking. Omdat ieder mens anders is, 
worden de documenten steeds op maat gemaakt: in lijn 
met persoonlijke waarden, hoe je in het leven staat, wie 
je als mens bent. Dat proces vraagt denkwerk, voelwerk 
en verbeelding. Het is emotioneel niet te onderschatten 
omdat je concreet naar je eigen levenseinde kijkt. De 
consulenten van de huizenvandeMens kunnen je daarbij 
helpen. Ze geven je informatie, helpen je om je wensen 
op papier te zetten, zijn je gesprekspartner om zaken uit 
te klaren, bieden je een luisterend oor of  helpen je bij de 
voorbereiding van je persoonlijke afscheidsplechtigheid.

Overzicht van de wilsverklaringen

In 2002 werden er een aantal wetten goedgekeurd die 
het levenseinde regelen:

• Wet betreffende de Euthanasie van 28 mei 2002 (in 
2014 uitgebreid naar wilsbekwame minderjarigen), 

• Wet betreffende de palliatieve zorg van 14 juni 
2002,

• Wet betreffende de rechten van de patiënten van  
22 augustus 2002.

×  THEMA ZORG ×
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Om zelfbeschikking te garanderen, ook als je zelf  
niet meer helder kunt communiceren, bestaan er 
vijf  wilsverklaringen. Ze stellen je in staat om je 
wensen in verband met je levenseinde op voorhand te 
formuleren:

• Negatieve wilsverklaring. Daarmee kun je aangeven 
welke medische behandelingen je niet wilt

• Wilsverklaring euthanasie. Daarmee kun je 
aangeven dat je euthanasie wenst als je in een 
onomkeerbaar coma terechtkomt

• Verklaring van orgaandonatie. Daarmee bevestig je 
dat je je organen wilt afstaan

• Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling. 
Daarin schrijf  je neer hoe je je begrafenis of  
crematie ziet

• Verklaring betreffende de lichaamsschenking aan de 
wetenschap.

Wie kan een wilsverklaring opstellen?

Iedere wilsbekwame meerderjarige kan wilsverklaringen 
opstellen. 

Is een wilsverklaring rechtsgeldig?

Eenmaal origineel ondertekend, zijn de wilsverklaringen 
rechtsgeldige documenten. Artsen zijn verplicht om 
er rekening mee te houden - met uitzondering van 
de voorafgaande wilsverklaring euthanasie. Dat blijft 
een verzoek van de patiënt; een verzoek dat de arts 
mag weigeren, zelfs zonder door te verwijzen naar een 
collega die eventueel wel bereid is om de euthanasie uit 
te voeren.

Alle wilsverklaringen blijven onbeperkt geldig, met 
uitzondering van de wilsverklaring euthanasie die elke  
5 jaar hernieuwd moet worden.

De wilsverklaringen euthanasie, teraardebestelling en 
orgaandonatie kunnen ook geregistreerd worden bij de 
gemeente. Dat is evenwel niet verplicht. 

Wanneer worden wilsverklaringen 
toegepast? 

Wilsverklaringen zijn pas van toepassing wanneer je 
zelf  je wil niet meer kunt uiten. Zolang je helder en 
bewust bent, bespreek je deze zaken rechtstreeks met 
de arts. Vandaag de dag word je als patiënt steeds meer 
betrokken bij beslissingen die in de gezondheidszorg 
worden genomen. Artsen stellen in dialoog 
behandelingen voor. Als patiënt stem je daarmee in 

of  weiger je (de wet staat niet toe dat patiënten een 
behandeling eisen van hun arts). Een voorwaarde voor 
die dialoog is dat de arts duidelijke, correcte en volledige 
informatie geeft én dat je zelf  helder kunt denken en 
begrijpt waar het over gaat, inclusief  je voorafgaande 
zorgplanning. 

Opnemen in je medisch dossier

Een wilsverklaring opstellen en ondertekenen doe je 
niet van de ene dag op de andere. Je wikt en weegt. 
En vaak spreek je er vooraf  ook over met mensen 
die je graag ziet, met je huisarts, eventueel met een 
vrijzinnig-humanistisch consulent. Woonzorgcentra 
nemen meestal zelf  het initiatief  om over deze zorgen 
te praten en afspraken te maken. Maar het is ook heel 
goed mogelijk om je papieren zelf  en alleen in orde te 
brengen. 
Vergeet hoe dan ook niet om je wilsverklaring(en) aan je 
arts te geven. Alleen wanneer je wensen deel uitmaken 
van je medisch dossier kunnen ze worden uitgevoerd. 

Iemand die spreekt uit jouw naam

Hoewel de wilsverklaringen juridisch op zich 
staan, raden wij meestal toch aan om ook een 
vertegenwoordiger of  (in het kader van de 
wilsverklaring euthanasie) een vertrouwenspersoon aan 
te wijzen. Die mensen (om het even wie: familie, vriend, 
hulpverlener) duid je nu zelf  aan om later – wanneer 
je het zelf  niet meer kunt - uit jouw naam te spreken. 
Een arts mag de inbreng van die vertegenwoordiger 
of  vertrouwenspersoon niet naast zich neer leggen. 
Als je zelf  niemand aanduidt, overleggen artsen met 
familieleden, maar wettelijk gesproken hoeven zij hun 
inbreng niet te volgen.

Leifkaart vermeldt (al) je wilsverklaring(en)

In het kader van duidelijke communicatie raden we 
bovendien aan om een Leifkaart aan te vragen.  
Op de kaart staat welke wilsverklaringen je verklaart 
te bezitten. Ze vervangt de wilsverklaringen niet maar 
maakt duidelijk dat je ze hebt, en eventueel bij wie 
ze  bewaard worden. De Leifkaart is gemaakt uit 
stevig plastic en heeft het handige formaat van een 
identiteitskaart. Je bewaart ze dus makkelijk in  
je portefeuille.
Net zoals de levenseindedocumenten, kun je deze 
Leifkaart onder meer in de huizenvandeMens 
aanvragen. Voor informatie en vragen kun je altijd 
terecht bij onze consulenten in Halle, Leuven, Tienen 
en Vilvoorde. Want daar staat de zorg voor mensen 
centraal - in leven én in sterven, inclusief  het regelen 
van de medische en psychosociale verzorging die je dan 
wel of  juist niet wilt ontvangen.
 

Yvon Bartelink
Vrijzinnig humanistisch consulent 
huisvandeMens Vilvoorde

vroegtijdige 
zorgplanning vergt
denkwerk, voelwerk 
en verbeelding.
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CAW Oost-Brabant, 
een organisatie in 
beweging

In 2014 fusioneerden 25 CAW's tot 11 CAW's. 
Die 11 vieren dit jaar dus hun vijfjarig bestaan. 
Ook CAW Leuven en CAW Hageland werden 

één, namelijk CAW Oost-Brabant. 
Voor CAW Oost-Brabant is 2019 het jaar 

waarin ze hun interne organisatie aanpassen. 
Waarin ze intern muurtjes afbreken en nog 
meer inzetten op hulpverleningstrajecten 

op maat van de mensen die bij hen 
binnenwandelen. Dat aan zo’n interne 

reorganisatie een heel proces voorafgaat, 
mag duidelijk zijn. Een gesprek met algemeen 

directeur Bert Lambeir.

>>

Waarom is deze verandering nodig?

"Toen we in 2013 aan de fusie werkten, was het ons 
hoofddoel om van de twee organisaties één te maken. 
We wisten toen al goed dat de tekening die we die toen 
maakten, niet voor eeuwig zou zijn. 

Het is al vaak gezegd, maar we zien tegenwoordig 
steeds meer complexe situaties waarin je moeilijk op 
elk moment strikt kan afbakenen wanneer iemand van 
de ene naar de andere hulpverleningsmodule moet 
overgaan. Wij waren georganiseerd in inhoudelijke 
teams maar merkten dat we zelf  intern niet altijd 
konden waarmaken wat we vinden dat we moeten 
doen, namelijk het voorzien van naadloze overgangen 
in welzijnstrajecten.

Ook met lokale partners wilden we sterker kunnen 
samenwerken. We steken graag en veel energie in ons 
netwerk. Maar samenwerking komt vaak concreet tot 
stand tussen een aantal mensen. Dan is het belangrijk 
dat je elkaar goed kent. Dat je weet wie wie is en dat je 
elkaar snel kan aanspreken. Daar was zeker nog ruimte 
voor verbetering. 

Dus moet je naar jezelf  durven kijken en je 
organisatiestructuur onder de loep nemen. Dat hebben 
we in 2017 en 2018 volop gedaan."

In 2017 was er een piloottraject in Tienen. 
Waarom die aanpak?

"Volgens mij kan je verandering maar op één manier 
goed in gang zetten, namelijk door te starten en iets 
te doen. Door daarin duidelijk aan te geven in welke 
richting het moet gaan. En dan de ruimte te geven en 
de tijd te nemen om daarrond een kader te zetten. 

Je moet niet blindelings in het onbekende springen, 
maar je moet wel springen. Daar hebben we misschien 
nog te veel schroom voor. Je kan niet alles eerst haarfijn 
uitleggen en definiëren voordat je begint. Je zal 
onderweg toch altijd iets moeten aanpassen. Bovendien 
overtuig je mensen niet met alleen woorden en theorie, 
maar vooral door hen te laten ervaren wat iets met 
zich meebrengt. Zowel de goede als de minder goede 
dingen.

×  THEMA ZORG ×
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Het piloottraject in Tienen heeft laten zien dat een 
ander soort samengesteld team werkt. Dat er kansen 
zitten in muurtjes afbreken, omdat onze cliënten ermee 
gebaat zijn. Want als collega’s samen of  in duo een 
situatie oppakken en vanuit verschillende expertises 
bekijken, kan dat een gezin kansen bieden. Doordat 
collega’s zich samen verantwoordelijk voelen, kunnen 
we meer en vlotter waarmaken wat nodig is voor  
de cliënt.

Dat kan door meer eigenaarschap aan een team te 
geven over hoe zij hun werk uitzetten, organiseren en 
samen oppakken. Door het piloottraject in Tienen 
hebben we gemerkt dat dat niet zomaar vanzelf  gaat. 
Dat opvolging nodig is en dat je tijd en ruimte moet 
maken voor die nieuwe teamsamenstelling en nieuwe 
afspraken." 

In 2018 werd het proces verder 
ondersteund door Flanders Synergy. Hoe 
kijk je daarop terug?

"Ik ben ongelofelijk dankbaar dat we met Flanders 
Synergy hebben kunnen samenwerken. Zonder hen 
waren we er niet geraakt. Want het was veel om uit te 
werken. Door hun ondersteuning konden we in het 
hele veranderproces vasthouden aan een traject, aan 
een systematiek en een aantal stappen die we grondig 
moesten uitwerken. 

Het feit dat er iemand is die dat bewaakt en mee 
opvolgt, is van enorme waarde. Zij hebben ervaring in 
Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO) en dus brachten 
zij heel wat interessante concepten, modellen en 
schema’s binnen waarmee wij aan de slag konden.

Wat is het CAW?
 
 
CAW Oost-Brabant biedt eerstelijnshulp aan 
mensen met welzijnsvragen en -problemen: 
advies, info, lang- of kortdurende 
begeleidingen met of zonder opvang.  
Ze heeft onthaalpunten in Leuven, Diest, 
Tienen en Aarschot. Daar komen jaarlijks 
meer dan 10.000 vragen binnen. En dat 
aantal stijgt elk jaar.

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het 
leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of  
je vindt er zelf  een weg doorheen. Maar soms lukt 
dit ook niet. Soms wil je je verhaal delen met iemand 
buiten je familie of  vriendenkring. Bij CAW Oost-
Brabant kan dat.

Ook jongeren kunnen in alle vertrouwen hun 
verhaal kwijt bij het JAC, het jongerenaanbod van 
het CAW. Alleen gaan wonen, ruzie met je ouders, 
zwangerschap … Wat kan, wat mag, hoe moet het 
verder?

Op het onthaal krijg je informatie, advies, 
bemiddeling of  praktische hulp. Er wordt ook aan 
rechtendetectie gedaan en hierbij is de sociale kaart 
een belangrijk instrument om makkelijker de weg te 
vinden in de veelheid aan hulp- en zorgverstrekkende 
organisaties.

Er is expertise over diverse thema’s: familiaal geweld, 
slachtofferhulp, thuisloosheid, (kans)armoede, 
relationele, persoonlijke of  woonproblemen.

Je kan ook bij het CAW terecht voor allerlei 
begeleidingen: psychosociale begeleiding, 
relatiebegeleiding, woon- en budgetbegeleiding, 
bemiddeling in conflictsituaties, crisishulp, of  
tijdelijke opvang met begeleiding.

Wie niet meteen hulp zoekt maar gewoon een plek 
om tot rust te komen, is welkom in een van de 
inloopcentra in Leuven, Diest of  Tienen. Je kan er 
gewoon binnenstappen, andere mensen ontmoeten, 
even je zorgen opzijzetten en praktische hulp krijgen 
bij dagelijkse dingen.

Hulp is gratis, vrijwillig en vertrouwelijk.

Contact
www.cawoostbrabant.be
0800 13 500  
(gratis bellen kan elke werkdag tussen 9 uur en 17 uur)
Onthaal Aarschot: Bekaflaan 31A, 3200 Aarschot
Onthaal Diest: Michel Theysstraat 7, 3290 Diest
Onthaal Leuven: Redingenstraat 6, 3000 Leuven
Onthaal Tienen: Onze-Lieve-Vrouwbroedersstraat 
2A/2, 3300 Tienen
 
Binnenspringen kan tijdens de openingsuren:  
te raadplegen op www.cawoostbrabant.be

>>
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DE 
REAGEER

BUIS

We willen met dit 
tijdschrift stof tot 
nadenken leveren. 
We hopen dan ook 
dat de artikelen 
reacties doen 
opborrelen. Zinvolle 
op- of aanmerkingen, 
bedenkingen en 
kritieken (lof 

mag ook natuurlijk) kun je kwijt in 
onze ‘reageerbuis’ op redactie@
flamboyant.be. En dat levert 
de redactie dan weer stof tot 
nadenken. Want de vrije uitwisseling 
van gedachten vormt een 
hoofdbestanddeel van het vrijzinnig 
humanisme. 

Er zijn 11 CAW’s en JAC's, verspreid over 
Vlaanderen en Brussel. Ze hebben allemaal een 
eigen werkingsgebied en specifieke onthaalpunten 
waar mensen terechtkunnen. 
In Vlaams-Brabant kan je terecht bij CAW Halle-
Vilvoorde en CAW Oost-Brabant. 
Alle info vind je op www.caw.be of  www.jac.be, of  
via het gratis nummer 0800 13 500.

We kwamen regelmatig samen met de hele kerngroep, 
maar bereidden tussen de bijeenkomsten met veel kleine 
groepjes intensief  dingen voor. Zo konden we grondig 
werken en steeds met oog voor het totaalbeeld. 

Op die manier kregen we ook steeds meer gedragenheid 
in de kerngroep. Een gedragenheid die er begin 2017 
nog niet was, maar intussen wel omdat je intensief  
samenwerkt aan hetzelfde verhaal." 

2019 is het jaar van de implementatie. Wat 
zal dat met zich meebrengen?

"De cliënten zijn er. Ze staan elke dag voor onze deur. 
Daar gaan we dus gewoon verder mee aan de slag. 
Maar wel in nieuwe teams. Uiteraard zal er wel nog wat 
gesleuteld moeten worden.

De organisatie wordt een beetje platter en breder.  
Op die manier willen we meer eigenaarschap geven aan 
medewerkers, meer ruimte ook en verantwoordelijkheid 
voor het geheel. Dat is nodig om je werk goed te kunnen 
doen en om je goed te voelen in je werk. Ik hoop dat dat 
zo meer kan.

We hebben alle mogelijk op te nemen rollen in de 
organisatie heel expliciet gedefinieerd. Het is de 
bedoeling dat die rollen worden toegekend aan collega’s 
op basis van hun competenties, talenten en goesting.  
Zo kunnen zij zelf  ook mee hun job vormgeven. 

Verder denk ik echt dat het voor lokale partners en 
overheden een zegen is dat er lokaal één gezicht is van 
het CAW. Iemand die je kan aanspreken en waarmee 
je samen dingen kan uitzetten. Op die manier kan je 
binnen éénzelfde CAW en binnen éénzelfde missie en 
visie verschillende praktijken krijgen, geënt op lokale 
opportuniteiten, mogelijkheden en tekorten. 

We kunnen niet stilstaan. Lokaal wordt er op ons 
gewacht om dingen te doen. Verandering is onze 
zijnsmodus op de eerste lijn. Niet dat we daar te licht 
moeten overgaan. Ik weet dat dat veel tijd en energie 
vraagt van medewerkers." 

Welke zijn jouw ultieme tips voor anderen 
die zo’n verandering willen maken? 

1. Doe al kleine dingen.
2. Maak er geen driejarenproces van.
3. Doe het met een voldoende grote groep.
4. Laat je extern begeleiden zodat je stapsgewijs werkt. 
5. Steek er veel tijd in. 

Bieke Roggen en Greet Monstrey

ons pilootproject
in tienen toonde aan

dat onze cliënten 
gebaat zijn met een

andere aanpak 
zonder muurtjes.



33

PANNENKOEKEN VOOR JEMEN 

Hoewel redelijk laat opgestart, vonden we genoeg 
vrijwilligers om het idee concreet vorm te geven. 
Samen besloten we om een pannenkoekendag te 
organiseren ten voordele van de 12-12 projecten 
in Jemen (www.1212.be).

Het geweld in Jemen begon in maart 2015. 
Landen zoals de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië, maar ook België, blijven wapens 
verkopen aan Saoedi-Arabië en steunen zo de 
bloedige oorlog. Kinderen, vrouwen en mannen in 
Jemen zijn hier het slachtoffer van. 

LOKAAL  
NIEUWS

× DIEST ×

Om Jemen te steunen, werd besloten de 
typische Diesterse kruidenpannenkoeken aan te 
bieden in ons lokaal ’t Vrij Gedacht. Dit aan de 
democratische prijs van 1 euro.

Tot 19 uur was er ambiance in de keet.  
We realiseerden een opbrengst van 115 euro.  
De penningmeester verhoogde dit bedrag tot  
200 euro en stortte het op de rekening van 12-12.

Ondanks de late beslissing om iéts te organiseren, 
werd het een heel geslaagd evenement.  
Mits enkele kleine aanpassingen is het zeker voor 
herhaling vatbaar. Daarom zullen we vanaf  nu 
elk jaar op 1 november een pannenkoekendag 
organiseren ten voordele van een goed doel.  
Om de opbrengst te verhogen, zullen we de 
abnormaal lage prijs van onze pannenkoeken  
wel wat optrekken…

Een speciale dank u, eens te meer, aan Jeannine, 
Lea en Daniëlle voor hun inzet en het welslagen 
van deze activiteit!

E.M.

Eén november is traditioneel een 
toeristische hoogdag in Diest. Op 

Allerheiligen wordt er immers een 
jaarmarkt georganiseerd en is er een 
begankenis naar de Allerheiligenkapel 
op de Allerheiligenberg. Enkele Diestse 
vrijzinnigen wilden deze evenementen 
aangrijpen om geld in te zamelen voor 
'Music for Life', de jaarlijkse actie van  

Studio Brussel. 

>>

De volgende cijfers lieten ons niet onberoerd:
• 14 miljoen mensen in Jemen staan op de rand van 

de hongersnood,
• 22 miljoen mensen zijn afhankelijk van noodhulp 

en beveiliging. Dat is meer dan 75% van de 
volledige bevolking,

• 3 miljoen mensen zagen geen andere keus dan hun 
huis te ontvluchten,

• meer dan 1 miljoen Jemenieten werden het 
afgelopen jaar besmet met cholera en diarree.  
De epidemie is nog steeds niet onder controle.
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verslavingsprobleem?
Praten helpt

SOS Nuchterheid vzw is een vrijzinnig en 
humanistisch zelfzorginitiatief  met een strikt 
seculiere en ondogmatische benadering van de 
afhankelijkheidsproblematiek.

Info en contact

SOS Nuchterheid vzw, Kantienberg 9 te 9000 Gent 
09 330 35 25 (24/24 uur bereikbaar)
www.sosnuchterheid.org 
info@sosnuchterheid.org
Partners, familieleden en vrienden kunnen terecht op: 
0498 70 64 32

SOS Nuchterheid vzw is een zelfzorginitiatief  dat zich 
richt tot mensen met een verslavingsprobleem zoals 
bijvoorbeeld alcohol, medicatie, gokken of  cannabis. 
Ook familie en vrienden uit hun directe omgeving 
kunnen bij SOS Nuchterheid terecht wanneer ze nood 
hebben aan een gesprek over het verslavingsprobleem. 

De vereniging is actief  aanwezig op 17 locaties (iZZa's 
of  individuele ZelfZorg aanspreekpunten), waaronder 
Leuven. In de iZZa’s kunnen lotgenoten anoniem en 
discreet terecht om aan hun probleem te werken en om 
te streven naar het bereiken én onderhouden van een 
totale onthouding.

×  THEMA ZORG ×
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LOKAAL  
NIEUWS

LALALOVEYOU VEROVERT HARTEN

 
Voor de tweede keer organiseerden de huizenvandeMens 
Halle en Vilvoorde Lalaloveyou. Met dit project willen 
zij op Valentijnsdag een mooie portie warmte en liefde 
binnenbrengen in ziekenhuiskamers. Dit jaar waren zij 
te gast in Revalidatiecentrum Inkendaal. Het personeel 
én de patiënten brachten zelfgekozen liefdesverhalen en 
-gedichten afgewisseld met livemuziek. De consulenten 
boden inspiratie en ondersteuning, en bezorgden na afloop 
iedereen een leuk hartje.

×  HALLE -  V ILVOORDE ×
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"EEN ZIEKENHUIS IS  
EEN BIOTOOP OP ZICH"
Een gesprek met Kathleen Verhelst, moreel consulent  
in AZ Jan Portaels 

Kathleen Verhelst is moreel consulent in 
het AZ Jan Portaels, intussen al een kleine 
10 jaar. Wat houdt die job in? Met wie heeft 

ze contact? Ze neemt ons mee voor een blik 
achter de schermen van haar wereld.

>>

Bijstand voor patiënten en hun naasten

"Als moreel consulent verleen ik in de eerste plaats 
morele bijstand aan patiënten. Mensen die een 
schokkende gebeurtenis meemaakten, ernstig zieke 
mensen, oude en fragiele mensen, mensen die 
stervende zijn, mensen die met verlies geconfronteerd 
worden… Daarnaast ben ik er ook voor de naasten 
van een patiënt om existentiële en soms ook ethische 
ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld als zij in de plaats 
van hun comateus familielid moeten beslissen of  een 
behandeling wordt verdergezet of  niet; als zij afscheid 
moeten nemen van een familielid dat stervende is; of  
als zij zich machteloos voelen tegenover het lijden van 
een naaste. Want hoe je het ook draait of  keert, een 
ziekenhuisopname is voor alle betrokkenen vaak een 
ingrijpende gebeurtenis en schudt het dagdagelijkse 
leven door elkaar.

Ik voer ondersteunende gesprekken en verzorg ook 
kleine overgangsrituelen als mensen dat wensen. 
Trouwens, naast verdriet en zorgen wordt er ook heel 
wat gelachen in de ziekenhuiskamers: om die fijne 
herinnering van lang geleden, of  om dat been dat 
gisteren nog niet meewilde en vandaag weer wél.  
Er is het genot van een goed gesprek, de weldaad 
van een unieke ontmoeting te midden van de drukke 
bedrijvigheid in de ziekenhuisgangen, dat kleine 
lichtpuntje dat wat moed geeft." 

Ruim netwerk

"Naast deze gesprekken, voer ik ook regelmatig overleg 
met artsen en collega's. 

Zo neem ik soms deel aan teamvergaderingen. Daar 
waak ik over de ethische kant van het overleg. Worden 
de patiëntrechten gerespecteerd? Blijft de autonomie 
van de patiënten gewaarborgd? Zijn er vragen bij de 
medewerkers over euthanasiewetgeving?

Daarnaast wissel ik ook graag ideeën en ervaringen 
uit met collega’s moreel consulenten van andere 
ziekenhuizen. Zo kunnen we elkaar inspireren en de 
kwaliteit van onze bijstand in de ziekenhuizen bewaken. 

Ben jij of  een familielid opgenomen in het AZ Jan 
Portaels? Dan kan je altijd contact opnemen met 
Kathleen. Je vindt haar in het ziekenhuis in de 
Levensbeschouwelijke Dienst in de F-blok, aan de 
passerelle. 

Tel.: 02 257 55 91
kathleen.verhelst@azjanportaels.be

×  THEMA ZORG ×
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Ook bij de collega’s van het huisvandeMens in 
Vilvoorde spring ik regelmatig binnen. We houden 
elkaar op de hoogte van onze activiteiten en stemmen 
de vrijzinnig-humanistische werking binnen en 
buiten het ziekenhuis op elkaar af. We organiseren 
bijvoorbeeld jaarlijks samen een (theater)voorstelling 
in het ziekenhuis. Dat is altijd een voorstelling die 
levensthema’s op een unieke manier in de picture zet. 
Het is elk jaar weer een moment om naar uit te kijken!"

hoe je het ook 
draait of keert, 
een ziekenhuisopname 
schudt het dagelijkse
leven door elk aar.

De wereld binnenbrengen

"Een ziekenhuis vormt een leefwereld op zich, 
een biotoop die soms wat afgesloten lijkt van de 
buitenwereld. Als mensen lang opgenomen zijn, 
kan hen dat vervreemden van het dagelijkse leven 
buiten de ziekenhuismuren. Het is een deel van 
mijn taak om daarover te waken. Met de dienst 
'Levensbeschouwelijke zorg' brengen wij op 
verschillende manieren de loop van de seizoenen en 
enkele jaarlijkse themadagen in beeld. We stonden ook 
mee aan de wieg van de kunst- en cultuurcommissie 
die de gangen kleur geeft met tentoonstellingen 
van regionale schilders en fotografen. En op 21 
juni, Wereldhumanismedag, krijgen bezoekers een 
bloemetje aangeboden in de inkomhal van het 
ziekenhuis. Dat zijn allemaal manieren om een verblijf  
in het ziekenhuis op elk gebied zo helend mogelijk te 
maken."
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TIJD VOOR 
ECHTE ONTMOETINGEN

"De kiem van mijn vrijwilligerswerk werd 
gelegd toen mijn grootmoeder overleed in 

het Sint-Rafaël ziekenhuis te Leuven. Daar had ik 
op het prikbord in de gang een briefje opgemerkt dat 
bezoekers erop attent maakte dat er pastorale werkers 
waren waarbij iedereen terechtkon. Op zich vond ik dat 
positief, maar ik maakte me wel meteen de bedenking 
dat dat eigenlijk erg eenzijdig op de katholieken gericht 
was.

Enkele jaren later deed ik wat boodschappen in Halle 
en wandelde ik langs het toenmalig centrum voor 
morele dienstverlening. Nieuwsgierig bekeek ik de 
posters aan de ramen. Er was onder andere een poster 
bij waarop stond dat ze op zoek waren naar vrijwilligers 
om mensen te bezoeken in ziekenhuizen en rusthuizen. 
Ik dacht meteen terug aan mijn ervaring in Sint-Rafaël, 
en aan hoe ik toen gereageerd had. Als ik vond dat ook 
ongelovigen op zo iemand een beroep moesten kunnen 
doen, dan was dit het moment om de daad bij het 
woord te voegen. En ik meldde me aan.

Inmiddels ben ik al een tiental jaren vrijwilliger.  
Op dit moment bezoek ik vier bejaarde dames, drie in 
een rusthuis en een bij haar thuis. Je weet nooit wat je te 
wachten staat als je op bezoek gaat. Vooral bij het eerste 
bezoek. Het kan hartverscheurend zijn, opbeurend, 
gezellig, onwennig maar uiteindelijk toch heel vaak 
dankbaar. Als vrijwilliger ben ik namelijk een van de 
weinige mensen in hun omgeving waarvan ze niet 
afhankelijk zijn. Ze hebben mij niet nodig omwille van 
iets anders. Ik ben er niet om in hun zorgen te voorzien. 
Ik ben er niet om een taak uit te voeren. Ik ben er enkel 
en alleen voor mijn ontmoeting met hen. Ik heb tijd 
voor hen. Daardoor heb ik een heel andere relatie met 
hen dan hun relatie met het rusthuispersoneel of  de 
thuishulp. En dat weten velen echt te waarderen."

Antoon Pardon, vrijwilliger Stuurgroep  
Morele Bijstand (SMB)

×  THEMA ZORG ×
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KAL
ENDER

×  van MAART tot  
JULI  2018 ×

Voor de meest recente informatie over onze activiteiten, surf naar  
vlaamsbrabant-demens.nu/agenda

Je vindt op vlaamsbrabant-demens.nu/organisaties ook een overzicht van 
alle huizenvandeMens en de vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaams-
Brabant, met (eventuele) links naar hun web- en facebookpagina’s. Staat 
jouw vereniging er niet bij? Mail dan naar vlaamsbrabant@demens.nu

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR

01.04 20 - 22 u. - CC Kruisboog 
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen)

Lezing door Prof. em. Jean-Pierre De 
Greve: "Bestaat ET?" UPV Kern Tienen

Bestaat ET? (Of leven wij alleen in het universum?). Deelname: 5 euro / 4 euro (leden UPV)

03.04

19.30 - 22.30 u. - Vrijzinnig  
Ontmoetingscentrum  
R. Moucheron  
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Lezing over de gezondheidszorg
Het Vermeylenfonds verleent  
zijn medewerking aan deze activiteit  
georganiseerd door het Masereelfonds

Lezing over de gezondheidszorg in België door Walter Foulon

04.04
14 - 17 u. - V.O.C. Robert 
Moucheron  
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Praatcafé Grijze Geuzen Vilvoorde

Een praatje slaan of een kaartje leggen in een ontspannen sfeertje en bij een lekkere tas (gratis) koffie/thee of een 
fris drankje.

04.04
19.30 - 22 u.  
Raadzaal Stadhuis Halle   
(Oudstrijdersplein 18,  
1500 Halle)

Angststoornissen huisvandeMens Halle

Het feit dat we angst kunnen voelen is een belangrijk overlevingsmechanisme. Het helpt ons gevaar te herkennen 
en te vermijden. Bij een aantal mensen staat de angst echter niet meer in verhouding tot datgene waar ze bang 
voor zijn. Angst kan zo verlammend zijn dat ze allerlei zaken gaan vermijden. Dat kan een ernstige impact 
hebben op hun leven. Vaak geraken mensen ook in een vicieuze cirkel waardoor ze alsmaar meer gaan vermijden 
en alsmaar angstiger worden. In dat geval is er sprake van een angststoornis. 
Gratis deelname. Inschrijven bij: huisvandeMens Halle, 02 383 10 50, halle@demens.nu.
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07.04 10.30 - 12.30 u. - ‘t Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond - Diestse 

Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

11.04
14.30 - 16.30 u.  
Seniorie De Maretak  
(Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle)

Vallen voorkomen huisvandeMens Halle,  
seniorie De Maretak 

Een valpartij is snel gebeurd. Eén op de drie thuiswonende ouderen valt minstens één keer per jaar. Vallen is dan 
ook een belangrijk probleem bij ouderen. Door de verschillende risicofactoren te leren kennen en met een aantal 
praktische tips, is het mogelijk om het risico op een valpartij in je thuisomgeving te verminderen. 
Gratis deelname. Inschrijven bij: huisvandeMens Halle, 02 383 10 50, halle@demens.nu.

13.04
08.30 - 18.30 u. - parking achter 
het gemeentehuis “De Kouter”  
(Spoorwegstraat 6, 3020 Herent)

Geleid bezoek tentoonstelling Stonehenge UPV Leuven

Geleid bezoek aan de tentoonstelling "Stonehenge. Voorbij het Mysterie" in het Gallo-Romeins Museum. 
Gezamenlijke lunch. Geleid bezoek aan Teseum. Basiliek met schatkamer, Museumkwartier, Vrijthof. Geleid 
bezoek aan het Begijnhof. Afsluiting met koffie/thee met fruittaart in de Infirmerie van het Begijnhof. 
Deelname: 49 euro (leden)/ 63 euro (niet-leden)/ 6 euro korting indien u met eigen vervoer gaat.  
Inschrijven bij michel.magits@mail.be of 016 898 658.

14.04 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

21.04 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

24.04
19.30 - 22.30 u. - CC Bolwerk  
(Bolwerkstraat 17,  
1800 Vilvoorde)

Verkiezingsdebat
Het Vermeylenfonds verleent zijn 
medewerking aan deze activiteit  
georganiseerd door het Masereelfonds

Naar aanleiding van de federale verkiezingen van 26 mei aanstaande krijgen alle partijen de gelegenheid hun 
programma toe te lichten

25.04
14 - 16.30 u. -  
V.O.C. Robert Moucheron   
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

"Iedereen GENiaal"  
door Prof. Pascal Borry Grijze Geuzen Vilvoorde

Iedereen heeft genen en chromosomen, maar wat betekent het genoom eigenlijk?  
Wat zou iedereen over zijn DNA moeten weten?

25.04
19.30 - 22 u.  
Raadzaal Stadhuis Halle  
(Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle)

ASEM - paniekaanvallen huisvandeMens Halle 

Je hart gaat als een razende tekeer, zweetparels op je voorhoofd, een ijzeren gordijn blokkeert je borstkas en je longen 
zijn te klein om te ademen. Je bent bang, in paniek. Je lijf wil je iets vertellen. Naar schatting heeft de helft van de 
bevolking last van een of meerdere angsten. Ook Leen Dendievels getikte hart ging haar levensritme verstoren.  
In ‘Asem’ gaat ze op zoek naar de oorzaak van haar paniekaanvallen. En kan je er iets aan doen om ze te voorkomen?
Gratis deelname. Inschrijven bij: huisvandeMens Halle, 02 383 10 50, halle@demens.nu.

25.04 20 - 22 u. - ‘t Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) Filocafé Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Filosofisch café waarin gediscussieerd over een maatschappelijk, filosofisch thema. Het betrokken thema wordt 
geheim gehouden, zodoende dat er op een spontane en vrije wijze kan gedebatteerd worden. 
Gratis deelname. Inschrijven bij: kristof.leen@demens.nu

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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28.04 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

05.05 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

02.05
14 - 16.30 u.  
V.O.C. Robert Moucheron  
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Praatcafé Grijze Geuzen Vilvoorde

Een praatje slaan of een kaartje leggen en dat in een ontspannen sfeertje en bij een lekkere tas (gratis) koffie/thee  
of een fris drankje

09.05
14.30 - 16.30 u.  
Seniorie De Maretak  
(Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle )

Diabetes en de oudere patiënt huisvandeMens Halle,  
seniorie De Maretak 

Diabetes en de oudere patiënt. Wat zijn de symptomen? Wat zijn de risicofactoren? Hoe er mee om te gaan? 
Gratis deelname. Inschrijven bij: huisvandeMens Halle, 02 383 10 50, halle@demens.nu.

12.05 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

16.05
14 - 16.30 u.  
V.O.C. Robert Moucheron  
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

"Zoals een puber droomt".  
Leven en werk van Frédéric Chopin Grijze Geuzen Vilvoorde

Voordracht door dhr. Jos Meersmans

18.05 15 - 18.30 u. - CC De Kruisboog  
(Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen) Feest Vrijzinnige Jeugd Tienen Tiense Vrijzinnige Kring  

en huisvandeMens Tienen

Het jaarlijkse Feest Vrijzinnige Jeugd voor regio Tienen

18.05
08.30 - 18.30 u. - parking achter 
het gemeentehuis “De Kouter” 
(Spoorwegstraat 6, 3300 Tienen)

Daguitstap Ecaussinnes UPV Leuven

Geleid bezoek met Franstalige gids in Château Fort d’Ecaussinnes. Lunch in restaurant Aux deux Rivières.  
Geleid bezoek met Franstalige gids in Château de la Follie. Geleid bezoek met Franstalige gids aan de kerk  
Sint Aldegonde. 
Deelname: 45 euro (leden)/ 60 euro (niet-leden)/ 6 euro korting indien u met eigen vervoer gaat.  
Inschrijven bij michel.magits@mail.be of 016 898 658.

19.05 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

26.05 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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02.06 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

06.06
14 - 16.30 u.  
V.O.C. Robert Moucheron  
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Praatcafé Grijze Geuzen Vilvoorde

Een praatje slaan of een kaartje leggen en dat in een ontspannen sfeertje en bij een lekkere tas (gratis) koffie/thee  
of een fris drankje

09.06 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

13.06
14.30 - 16.30 u.  
Seniorie De Maretak   
(Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle)

Ziekte van Parkinson huisvandeMens Halle,  
seniorie De Maretak 

Bij de ziekte van Parkinson denkt men meteen aan motorische verschijnselen, zoals beven of een maskergelaat, 
maar Parkinson is meer dan dat: patiënten hebben ook niet-motorische problemen die vaak een grote impact 
hebben op de levenskwaliteit. Wietse Wiels is neuroloog in het UZ Brussel en gespecialiseerd in de ziekte van 
Parkinson. Hij vertelt ons alles over de diagnose en behandeling van de ziekte. 
Inschrijven bij: huisvandeMens Halle, 02 383 10 50, halle@demens.nu.

13.06
08.00 - 19.30 u.  
Vertrek van de bus aan het 
NMBS station van Vilvoorde  
(Parkstraat, 1800 Vilvoorde)

Busreis 2019 Grijze Geuzen Vilvoorde

Voormiddag: Bezoek aan de Tuinen van Adegem en het Canada & Poland War Museum.  
Namiddag: Rondrit door het Brugse ommeland met bezoek aan het Kasteel van Loppem. 
Prijs: 55 euro (leden)/ 65 euro (niet-leden). Inschrijven bij Simone Baudon: felsim@skynet.be of 02 251 34 61

15.06
07.45 - 19 u.  
parking achter het  
gemeentehuis “De Kouter”  
(Spoorwegstraat 6, 3020 Herent)

Daguitstap naar Neeltje Jans UPV Leuven

Film Deltafinale, bezoek aan de Deltawerken binnen en buiten. En nadien maken we een boottocht op de 
Oosterschelde. 
Deelname: 49 euro (leden)/ 61 euro (niet-leden)/ 6 euro korting indien u met eigen vervoer gaat.

16.06 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

16.06
14 - 18.30 u.  
Sint-Jansbergklooster  
(Sint-Janbergstraat 9,  
3545 Zelem)

ZomerZonneWendeWandeling Humanistisch Verbond Diestse 
Vrijzinnigen

Tuinwandeling in één van de best bewaarde kloosters. Aansluitend diner. 
Info vanaf 1/6/2019 op www.hvv-diestsevrijzinnigen.be of bij Etienne Maes (etmaes@telenet.be) 

19.06 14 - 17 u.  - 't Vrij Gedacht 
(M.Theysstraat , 3290 Diest) Midzomerfeest Jongeren Humanistisch Verbond  

Diestse Vrijzinnigen

Viering Midzomer en Dag van het Humanisme voor NCZ leerlingen Diest en Zelem. 
Deelname: 5 euro, ter plaatse te betalen. Inschrijven bij: carina.jankowski@telenet.be

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR
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20.06
14 - 17 u.   
V.O.C. Robert Moucheron 
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog 
spraken… En wat de mensen daarvan 
maken. 

Grijze Geuzen Vilvoorde 
i.s.m. Natuurpunt MaViSt

Natuureducatieve comedyvoorstelling door Joeri Cortens (Natuurpunt CVN) over de communicatie tussen 
mensen, dieren, planten, … in geuren en kleuren … en wat er zoal kan mislopen. 

23.06 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

30.06 10.30 - 12.30 u. - 't Vrij Gedacht  
(M.Theysstraat 5, 3290 Diest) De Zondagsfilosofen    Humanistisch Verbond 

Diestse Vrijzinnigen

Leuke ontmoeting/babbel met een drankje en een hapje

04.07
14 - 16.30 u.  - V.O.C. Robert 
Moucheron 
(Frans Geldersstraat 21,  
1800 Vilvoorde)

Praatcafé Geuzen Vilvoorde

Een praatje slaan of een kaartje leggen en dat in een ontspannen sfeertje en bij een lekkere tas (gratis) koffie/thee  
of een fris drankje

DATUM UUR EN PLAATS ONDERWERP EN INFO ORGANISATOR



DIEST
Elke woensdag en vrijdag, 9.00 - 12.00 uur
In 't Vrij Gedacht, Michel Theysstraat 5
Of  bel voor een afspraak naar een van deze nummmers:
013 32 53 09 • 011 21 06 54 • 016 23 56 35

HALLE
huisvandeMens - Halle
Molenborre 28/02, 1500 Halle
02 383 10 50
halle@deMens.nu

LEUVEN
huisvandeMens - Leuven
Tiensevest 40, 3000 Leuven
016 23 56 35
leuven@deMens.nu

TIENEN
huisvandeMens - Tienen
Beauduinstraat 91, 3300 Tienen
016 81 86 70
tienen@deMens.nu

VILVOORDE
huisvandeMens - Vilvoorde
Frans Geldersstraat 23, 1800 Vilvoorde
02 253 78 54
vilvoorde@deMens.nu

OVERZICHT 
CONTACTPUNTEN 
MORELE BIJSTAND
 
Morele bijstand door vrijzinnig 
humanistisch consulent
 
Als je je hart wil luchten, over vroegtijdige 
zorgplanning wil praten, het niet meer ziet zitten, … 
In de huizenvandeMens kan je doorgaans tussen 9.00 
en 16.30 uur terecht. Als je op afspraak komt, ben je 
zeker dat er een consulent voor jou beschikbaar is.
Vrijzinnig humanistische consulenten zijn ook 
beschikbaar op specifieke plaatsen zoals in 
ziekenhuizen, woonzorgcentra, gevangenissen,  
de luchthaven, defensie, …

 
SOS Nuchterheid vzw
 
Zelfzorginitiatief dat zich richt tot mensen met een 
verslavingsprobleem. Ook familie en vrienden kunnen 
bij SOS Nuchterheid terecht. 

info@sosnuchterheid.org • www.sosnuchterheid.org 
09 330 35 25 (24/24 uur bereikbaar)
Partners, familieleden en vrienden kunnen terecht op:  
0498 70 64 32

SMB (Stuurgroep Morele Bijstand)

Voor morele zorg in ziekenhuizen en woonzorgcentra 

https://www.ikwilpraten.be/

SMBG  
(Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen)

Begeleiding van (ex-)gedetineerden en hun familie 

http://www.smbg-famd.be/nl


