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Waar haalt een jong koppel de energie om met autistische kinderen 
op stap te gaan, elke maand opnieuw? 

Omdat ze hen fantastische mensen vinden. 
En omdat samen iets voor een ander doen; hen deugd doet. 

 
Van waar de drang van organisatoren 

om in de buurt wijkontmoetingen te organiseren? 
Wanneer buren elkaar kennen wordt het er plezierig wonen. 
En omdat samen iets voor een ander doen hen deugd doet. 

 
Waar haalt de vakbondsmilitant het lef 

om voor anderen op het werk zijn nek uit te steken? 
Omdat hij vindt dat de werknemer net zo goed recht van spreken heeft. 

En omdat samenspannen om het beter te krijgen plezierig is. 
 

Waren halen verscheidene organisaties het lef 
om de plaatselijke mistoestanden op de korrel te nemen? 

Omdat deze mensen geen willoze burgers zijn. 
En wanneer hun inspraak en actie effect hebben, tellen ze mee. 

 
Waar halen jeugdleiders het enthousiasme 
om met zoveel kinderen op kamp te gaan? 

Omdat elk kind hun aandacht verdient. 
En omdat samen iets voor een ander doen deugd doet. 

 
Waar halen al die mensen die wijsheid? 

Waar zit de bron van al die deugd? 
Wie heeft die mensen zo gemaakt? 

 
Misschien zijn hun ouders, 

LERAREN 
hun grote voorbeelden! 

En misschien is er Iemand die ons met elkaar wil verbinden en die in ons oor fluistert: 
"Geen mens mag vereenzamen". 

 
Legt die Iemand in ons de overtuiging: 

elke mens is een schat. 
Het is aan zijn medemens om deze schat te ontdekken. 

Jef Sanen 
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Je moet niet tegen iets zijn om voor iets anders te zijn. 
The Beatles of the Stones, BMW of Mercedes, Real Madrid of Barcelona – dichter bij huis Club Brugge 
of Anderlecht – scouts of chiro, links of rechts, gelovig of vrijzinnig, en zo kan je nog een tijdje doorgaan. 
Rivaliserende kampen, eeuwige opponenten, de tweestrijd al dan niet extra opgepookt door handige 
marketingjongens. En dan komt het moment waarop je moet kiezen voor de ene of de andere kant . Op 
basis van die keuze word je tot een clan gerekend – je behoort voortaan tot een groep aanhangers, 
leden, supporters, fans die zichzelf een soort eigen, vaak ietwat vage identiteit aanmeten. Kenmerkend 
hierbij is het zich afzetten tegen de antagonist, de ‘vijand’ van en aan de andere kant. Wij en zij denken, 
de goeie tegen de slechte waarbij de slechte enkel en alleen slecht zijn omdat ze toevallig niet bij de 
goeie horen … . Gezonde wedijver is goed en wel zolang ze speels en plagerig blijft en elkaar met het 
nodige respect behandelt, ook al ben je een andere opinie toegedaan. Als je echter voor een ploeg, 
muziekgroep, jeugdbeweging gaat of kiest dan maak je best een positieve keuze. Sluit je ergens bij aan, 
to join in het Engels wat tegelijk ook verbinden betekent. Niet afsluiten of verwerpen maar met volle 
goesting omarmen. En vooral voor iets zijn, niet tegen. Je hoeft niet tegen iets te zijn om ergens voor te 
zijn.  

Ludwig Vandebeke 

 
 
 
 
 
 

Er is zoveel te zien. 
 

En ik zag 
hoogmoed in uw kantoren 

hebzucht in uw banken en verzekeringen 
nijd in uw politieke partijen en verenigingen 
onkuisheid op de wallen van de oude stad 

onmatigheid in uw aankopen 
gramschap in uw relaties 

traagheid in uw reacties op nood. 
 

En ik zag 
ijdelheid u omgeven 

u in gierigheid uw geld oppotten 
jaloezie in uw kopen en handelen 

lust op en in uw media 
vraatzucht in uw dagelijks eten 

woede om wat u niet heeft 
gemakzucht in uw leven stromen. 

 
 

 
 
 
 
En ik zag 
u voedselbanken oprichten 
koken en maaltijden uitdelen 
kleding en ruilwinkels opzetten 
zieken bezoeken 
exodushuizen in uw wijk verwelkomen 
vreemdelingen en illegalen huisvesten 
hospices tot leven wekken. 
 
En ik zag 
u het dagelijks brood uitdelen 
mensen te drinken geven 
u uw mantel delen 
ongeneeslijk zieken erbij halen 
gevangen vergeven 
met illegalen uw huis delen 
het verdriet van de doden delen. 
 
En ik zag 
in de wereld om me heen 
de wonderen van onze tijd. 
Hub Crijns 

 

 
 

WEERSPIEGELEN 
God onze Vader, 

ik ben blij dat ik veel mensen ontmoet 
die hun goede eigenschappen 

ten volle gebruiken voor het geluk 
van hun medemens: 

zo weerspiegelen ze 
Uw eigen goedheid. 

Ik besef dat ik veel te leren heb 
van mijn medemensen: 

 

 
 
zij weerspiegelen 
Uw beeld en gelijkenis 
op zoveel verschillende wijzen. 
Inspireer mij 
om eerbied op te brengen  
voor alle mensen, 
om hen te zien als mijn gelijken: 
want ook zij weerspiegelen U. 
Leer mij 
in hen te zien en te beminnen 
wat U, Heer, ziet en bemint in hen. 
Laurent Olivier 
 

 


