
 
 
Persbericht 

Salesiaan Eric Haelvoet is de nieuwe geestelijke raadgever van de Europascouts 

  
De bisschoppen van België hebben Eric Haelvoet, salesiaan van Don Bosco, benoemd tot 
nationaal geestelijk raadgever van de Europascouts-België. Hij volgt priester Pierre François op 
die deze functie sinds 2012 vervulde.  
  
Eric Haelvoet is geboren op 24 februari 1954 in Deinze en groeide op in Meigem, een 
deelgemeente van Deinze. Na zijn humaniora (Latijn-wiskunde) in het Don Boscocollege in 
Zwijnaarde trok hij in 1972 naar het noviciaat van de salesianen van Don Bosco in Heverlee, 
waar hij op 8 september 1973 zijn eerste geloften aflegde. In datzelfde jaar startte hij zijn 
studie filosofie aan het Centrum voor Kerkelijke Studiën in Leuven. In 1975 en 1976 liep hij 
stage in het Don Boscocollege in Hechtel. Na zijn legerdienst in Gent en Keulen in 1977, 
studeerde hij theologie in Leuven. Na zijn eeuwige geloften op 13 mei 1979 werd hij op 24 
april 1982 tot priester gewijd.  
  
Onderwijs 
Eric Haelvoet was vanaf 1983 werkzaam in de beroeps- en technische school en het internaat 
van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem. In 1992 verhuisde hij naar het Don Boscocollege in 
Kortrijk, waar in 1998 ook inspecteur-begeleider godsdienst werd. Van 1999 tot 2004 werkte 
hij in het Don Boscocollege van Hechtel en als inspecteur-begeleider godsdienst. En van 2004 
tot 2008 was hij pedagogisch adjunct-directeur van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem.  
  
Parochie 
Na een sabbatjaar in 2008, dat hem naar Rome en Israël/Palestina bracht, startte Eric 
Haelvoet in 2009 in Oud-Heverlee het Bartimeusproject (meer info: www.bartimeus.be) op en 
werd hij verantwoordelijk voor het prenoviciaat. In 2010 zette hij het Bartimeuspoject op in 
Sint-Pieters-Woluwe en werd provinciale secretaris van de salesianen van Don Bosco. Sinds 
2018 is hij actief in het Bartimeusproject en de parochies van Groot-Bijgaarden/Dilbeek. 
           
Europascouts 
Eric Haelvoet startte zijn engagement als geestelijke raadsman bij de groep van de 
Europascouts (meer info: www.europascouts.be) in Gent vanaf september 2015.  
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