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omtrent ons 
 

De WIFI-dictatuur! 
 

Kinderen willen alleen nog op reis 
naar een plaats 

waar ze verbonden zijn. 
Leerlingen zoeken op de speelplaats  

de plek waar ze het best verbonden zijn. 
Leerkrachten ergeren zich dood 

als ze in het A-blok 
niet verbonden geraken. 

 
Misschien moeten we ons collectief 

weer eens meer toeleggen  
op de warme verbondenheid 

van een gezellig samen zijn, 
op de rustgevende verbondenheid 

met de schoonheid van de natuur, 
op de biddende verbondenheid 

met God 
die “echt” leven geeft.  

Peter Deltour 

 
 
 
omtrent ons 
 

De gevels van de huizen van de stad. 
 

Zal ik ooit weten 
wat er ver-borgen zit 

achter de gevel van jouw gezicht? 
 

Zal ik er ooit achter komen 
wat er ge-borgen zit 

achter de gevel van jouw gelaat? 
 

Blijf ik aan de deur 
of laat je me binnen? 

 
De grens van de gevel 

is de brug naar de vriendschap! 
Peter Deltour 

omtrent ons  
 
LEVEN IN KLEUR  
 
is je leven kleurrijk beleven 
en dat delen met elkaar 
 
is op zoek gaan naar je eigen kleurenpalet  
je eigen talenten 
 
is durven leven vanuit je eigen kleur 
zijn wie je bent 
 
is respect  hebben voor de kleur  
voor de eigenheid van de ander 
 
is die ander helpen zijn kleur 
zijn mogelijkheden en talenten te ontdekken 
 
is in het spoor gaan  
van Hem die kleur geeft  
aan het leven van vele mensen 
Jezus van Nazareth  
  
en zo ook een blije mens worden 
een mens met een Blijde Boodschap 
Peter Deltour 

 
 

omtrent ons 
 
In den tijd  
hadden de mensen tijd. 
 
Maar de tijden zijn veranderd 
en veel tijd hebben  
is niet meer van deze tijd. 
 
Is het niet de hoogste tijd 
dat we opnieuw  
tijd maken… 
 
voor elkaar? 
Peter Deltour 
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omtrent ons 
 

“SAMEN SCHITTEREN” 
 

Als we een mooie wereld willen maken, 
laat ons het dan samen doen. 

Laat ons samen werken, leren en leven. 
Laat ons samen praten, lachen en genieten. 
Laat ons samen denken, dromen en doen. 

Laat ons samen bidden, vieren en verdiepen. 
En laat ons dat zo doen, 

dat niemand zich uitgesloten of gediscrimineerd voelt. 
Laat ons hierbij samen oog en oor hebben 

voor elke medemens 
maar vooral voor die in nood. 

Laat ons samen aandacht hebben 
voor wat leeft in de ander. 

Laat ons samen verzoenend en zachtmoedig zijn 
in onze omgang met elkaar. 

Laat ons er samen voor zorgen 
dat ieder mens op onze weg mag schitteren 

 
Als wij zo samen leven 

dan zullen we ook samen schitteren. 
Als dat niet schitterend is! 

Peter Deltour 

 
 
 
 
 
 
 
 
omtrent ons 
 

Er zijn mensen 
met inzet en enthousiasme. 

Mensen die hun talenten 
ontdekken, verkennen 
en ten dienste stellen. 

Mensen voor wie geen moeite te veel is, 
opdat anderen zouden schitteren 

 
En er zijn mensen 
die het allemaal  

van de zijlijn becommentariëren. 
Verzuurde, een beetje zielige mensen. 

Mensen die niet verder geraken 
dan in een gefrustreerd moment 

het initiatief van de eerste groep 
te disliken 

 
Welke mens ben jij? 

Welke mens wil jij zijn? 
Peter Deltour 

 

omtrent ons 
 

Het is goed 
als we overtuigd zijn 
dat we goed bezig zijn. 
 
Het is nog beter 
als we overtuigd zijn  
dat het altijd beter kan. 
 
Geloven in de kracht van verandering. 
Out of the box durven denken. 
De traditie waarderen zonder te stagneren. 
De moed hebben om te hervormen. 
 
Het mag verwacht worden 
van (onderwijs)mensen 
die dagelijks werken 
met en aan de toekomst. 
 
We blijven er voor gaan! 
Peter Deltour 

 


