
 
Persbericht: 

107de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen (26 september 2021) in de 
Vlaamse bisdommen 
 
Op zondag 26 september 2021 is het de (katholieke) Werelddag van Migranten en Vluchtelingen. 
Naar aanleiding daarvan vinden in de bisdommen van ons land tal van initiatieven rond migratie, 
vluchtelingenproblematiek en integratie plaats. 
Hieronder een beknopt overzicht van de activiteiten van de Vlaamse bisschoppen. 
Ter info: Naar een almaar groter ‘wij’, de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van 
Migranten en Vluchtelingen, die dit jaar aan de 107de editie toe is. 
 
Antwerpen 
Bisschop Johan Bonny gaat op dinsdagmiddag 21 september in gesprek met 29 jongeren uit o.a. 
Irak, Syrië, Afghanistan en Brazilië van Sint Jozef Geel (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee 
(KOGEKA), https://kogeka.be/sintjozef/) die dit schooljaar in een OKAN-klas (onthaalonderwijs 
voor anderstalige nieuwkomers) les volgen. Het bezoek start om 14.00 uur en eindigt rond 15.30 
uur.  
Adres: Sint Jozef Geel (KOGEKA), Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel.  
Pers is welkom na aanmelding bij Nathalie Milio via E nathalie.milio@bisdomantwerpen.be of 
telefonisch op het nr. M 0479 28 16 43 
 
Gent 
Bisschop Lode Van Hecke ontmoet op woensdagmiddag 22 september om 11 uur een Syrische 
vluchteling die in 2016 via een ‘humanitaire corridor’ opgevangen werd in de parochie in 
Zottegem. De parochie zorgde samen met het ziekenhuis voor een woonst en helpt nog steeds 
de man om thuis te komen in Vlaanderen. 
Nog op woensdag 22 september, om 18 uur, ontmoet de bisschop de familie Kaspar, afkomstig uit 
Aleppo (Syrië). Omwille van een aanslag op zijn meubelzaak, is de vader gevlucht. Later is het 
gezin herenigd. Via het opvangcentrum van het Rode Kruis kwamen ze in Eeklo terecht. De 
parochie in Eeklo zorgde voor opvang en woonst. Vandaag is het gezin (met twee zonen van 15 en 
19) goed geïntegreerd en maakt het ook deel uit van de geloofsgemeenschap. 
Pers is welkom na contact met Peter Malfliet, E peter.malfliet@bisdomgent.be en M 0474 40 15 
83 
 
Mechelen-Brussel 
Kardinaal Jozef De Kesel ontvangt bij hem op het aartsbisdom in Mechelen op vrijdag 24 
september vluchtelingen en migranten uit Kameroen, Iran, Wit-Rusland en Palestina. Alsook 
enkele van hun begeleiders van Jesuit Refugee Service Belgium 
Na grote moeilijkheden te hebben doorstaan in hun land van herkomst, proberen deze mensen 
nu in België opnieuw een stabiel leven uit te bouwen. Kardinaal De Kesel wil hen en al hun 
lotgenoten bij gelegenheid van de katholieke Werelddag van Vluchtelingen en Migranten van 
komend weekend een hart onder de riem steken. Maar vooral wil hij naar hen luisteren: naar wat 
ze hebben meegemaakt, naar hun zorgen en verwachtingen, naar wat we van hen kunnen leren. 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/20210926%20Boodschap%20paus%20Werelddag%20Vluchteling%20en%20Migrant%20N.pdf
https://kogeka.be/sintjozef/
https://kogeka.be/sintjozef/
mailto:peter.malfliet@bisdomgent.be
https://jrsbelgium.org/


De ontmoeting vindt plaats op vrijdag 24 september om 15.30 uur op het aartsbisdom, 
Wollemarkt 15 in Mechelen.  
De pers is welkom via aanmelding vooraf bij woordvoerder Geert De Kerpel, E 
geert.dekerpel@bc-diomb.be en M 0477 307 414 
 
Hasselt 
- Op zaterdag 25 september ontvangt bisschop Patrick Hoogmartens, omstreeks 11 uur, een 
groep vluchtelingen in zijn residentie in Hasselt. Hij wil deze mensen danken voor hun inzet voor 
de Limburgse kerkgemeenschap. Elk van hen neemt immers een pastorale taak op in ons bisdom; 
van lector tot koster en diaken. 
Bijkomend: 
- Het vicariaat diaconie plant hun getuigenissen ook op te nemen op video en die op een later 
moment te verspreiden. 
- Francis Loyens bezoekt als bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs op dinsdag 21 
september om 08.30 uur een OKAN-klas in Sint-Truiden. Contactgegevens: E 
francis.loyens@bisdomhasselt.be & M 0475 83 02 63 
 
Brugge 
Bisschop Lode Aerts bezocht het Afghaanse gezin Ashrafi. Het verbleef tot voor kort in een 
woning van het bisdom in Knokke-Heist, maar verhuisde intussen naar een eigen woonst. De 
bisschop luisterde naar hun verhaal en naar hun toekomstplannen. Een van de vrijwilligers die 
hielp om het gezin op te vangen, gaf daarbij ook haar perspectief op de situatie.  
Vrijwilligers van andere opvanghuizen in het bisdom Brugge, de zogeheten ‘omarmers’, komen 
aan het woord over hun ervaringen in de hoop de drempel te verlagen om nieuwe, gelijkaardige 
initiatieven op te zetten in het kader van het Betlehemproject. 
Het artikel over de Ashrafi’s is te lezen op de website van het bisdom. 
De reeks met de verhalen van de andere vrijwilligers verschijnt eerstdaags op Kerknet en opent 
vandaag met het verhaal van de ‘omarmers’ van Oostkamp.  
 
IPID – Brussel, maandag 20 september 2021 
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