
 

 

 
 

Dromen we niet allemaal van een rechtvaardige samenleving? Voor de veertigdagentijd roept Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
op om mee de weg te banen naar een wereld en een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen, waarin ieder 
rechtop kan lopen en elk krijgt waar hij recht op heeft, waar men opkomt voor elkaar.  
 
Een vijfvoudig aanbod effent het pad om daarvoor te gaan in de vastenwerking op school: een Leeftochtnummer, een affiche, 
een digitale XXL, een reeks bezinningskaarten en een bezinnende PowerPoint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch: zie alle info online op http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vasten-en-pasen-2018-2019 

Leeftocht en affiche: het vastennummer van Leeftocht krijgt elke abonnee toegezonden in de eerste week van februari 2019, 
samen met de vastenaffiche (in A3 en A2). Affiches kunnen in beide formaten worden bijbesteld: A2 tegen € 0,50, A3 tegen € 
0,30, verzendingskosten € 2,50. Bestellen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  
Info: identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen, tel. 02 507 07 07. 

Bezinningskaarten zijn te bestellen bij Uitgeverij Muurkranten, Monnikenwerve 1, 8000 Brugge. Tel. 050 31 26 01 
info@muurkranten.be– www.muurkranten.be. Prijs per stuk: € 0,50 (korting vanaf 25 ex.) + € 3,95 verzendingskosten. 

Aanbod van regio’s online: Limburg  Mechelen-Brussel West-Vlaanderen 

Aanbod van partners online:  Broederlijk Delen SpoorZes Naomi / Simon / Samuel 

• Leeftocht 

Op de cover van het Leeftochtnummer 7 voor maart (vastennummer) staan 
laarzen symbool voor rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is ‘mens-waar-
digheid’: ze laat het diepste van elke mens tot zijn recht komen. Trek dus 
je laarzen aan en ga ervoor! Onder het motto Je stoute schoenen aantrek-
ken werkt Leeftocht dat uit als inspirerend proviand voor wie onderweg is 
in de wereld van het onderwijs. Rechtvaardigheid is in de visie van Katho-
liek Onderwijs Vlaanderen ook een van de wegwijzers die je leiden naar 
vorming. 

• Affiche (zie hiernaast) 

Ga ervoor! Die afficheslogan stimuleert je om je in te zetten voor een 
rechtvaardige samenleving, voor een wereld waar een plaats is voor ieder-
een – een wereld waar ook God van droomt. God vraagt immers aan men-
sen: heb elkaar lief zoals Ik de mens liefheb. Stevige schoenen heb je daar-
voor nodig, want het pad kan hobbelig en slijkerig zijn. Trek ze toch maar 
aan, want er is zeker in onze samenleving werk aan de winkel om dat waar 
te maken, stap voor stap. Stap je mee? 

• XXL 

De XXL is een digitaal dossier dat allerhande werkmateriaal voor de vas-
tenwerking verzamelt. In de loop van februari kun je het downloaden op 
de website. Het bevat o.a. een scenario voor de vastenwerking, een be-
zinningsblad voor iedere vastenweek op school, nodigt uit om door te sur-
fen naar het concretiserend aanbod dat regio’s uitwerkten, evenals naar 
het aanbod van Broederlijk Delen en SpoorZeS. Met de leuze Holy guaca-
mole! Komt de campagne 2019 van Broederlijk Delen op voor een recht-
vaardige verdeling van grond en voedsel in Guatemala. Speciaal voor de 
kleuter- en lagere school zorgt Uitgeverij Averbode i.s.m. Katholiek On-
derwijs Vlaanderen voor Leeftocht op maat van leerlingen in het kader van 
de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel. 

• Bezinningskaarten 

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
vier bezinningskaarten uit met inspirerende beschouwingen van Kathleen 
Boedt en Antoon Vandeputte, twee bij de vasten en twee bij Pasen. Het 
beeld van de vastenkaart met tekst van Kathleen Boedt (zie hiernaast) 
stemt overeen met het affichebeeld. 

• Bezinnende diamontage 

Deze meditatieve diamontage (PowerPoint), in de loop van februari beschik-
baar op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kan eye-opener 
zijn voor het team en is ook geschikt als intro van een bijeenkomst, bezinning 
of les, als kader voor een viermoment of als doorlopende teaser in de stille 
ruimte of een centrale plaats in de school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasten: 
als God in Mozes 
als Mozes in God 
naar mensen omzien 
de jammerklachten willen horen 
de ellende willen zien 
en de farao’s en onderdrukkers 
van deze wereld doorzien. 
 
Daarna je stoute schoenen aan-
trekken 
en niet alleen je handen 
maar ook je voeten durven vuil-
maken 
voor meer rechtvaardigheid. 
 
Neem nu je stevige stappers 
knoop de veters strak toe 
en ga ervoor! 

Kathleen Boedt 

Vasten 2019: GA ervoor! 
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