
 
 

 
 
Persbericht: 

108ste Werelddag van Migranten en Vluchtelingen (25 september 2022) in de 
Vlaamse bisdommen 
 
Op zondag 25 september 2022 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: Bouwen aan de toekomst met migranten en vluchtelingen, de boodschap van paus 
Franciscus t.g.v. de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen, die dit jaar aan de 108ste editie toe is. 
 
Bisdom Antwerpen - don 15 september '22 
Bisschop Johan Bonny kookt voor vijf vluchtelingenvrouwen en twee van hun begeleiders van De 
Overzet en De Overstap (projecten van De Loodsen vzw) op donderdag 15 september om 18 uur.  
De bisschop zal op het Antwerpse bisschopshuis met de kwetsbare vrouwen uit Nigeria, Suriname, 
Marokko, Sierra Leone en Guinee, waarvoor in de structurele opvang geen plek is, in gesprek gaan 
over hun bestaansonzekerheid, de invloed op de relatie met hun kinderen die ze alleen opvoeden, en 
de bewogen periode die achter hen ligt. 
Startuur bezoek: donderdag 15 september 2022 om 18 uur. 
Journalisten kunnen de maaltijd bij de start kort volgen, enkele sfeerbeelden maken en interviews 
afnemen. Daarna gaat de solidariteitsmaaltijd voort achter gesloten deuren.  
Geïnteresseerde journalisten worden vriendelijk verzocht hun aanwezigheid vooraf te bevestigen bij 
perschef Nathalie Milio, E nathalie.milio@bisdomantwerpen.be of M 0479 28 16 43. 
Adres: Bisschopshuis, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen  
 
Bisdom Brugge - zat 17 september '22 
• Bisschop Lode Aerts opent zes nieuwe crisiswoningen voor Welzijnsschakel De Kerit in Roeselare, 
op zaterdag 17 september 2022 om 10 uur. De Kerit wil mensen in armoede helpen, die door de 
mazen van het sociale vangnet vallen of die de weg naar de professionele of vrijwillige hulpverlening 
niet vinden, onder hen veel vluchtelingen. De nieuwe woningen worden gebruikt als 
doorgangswoningen, waarin de bewoners tot twee maand lang kunnen verblijven. De Kerit 
ondersteunt niet alleen de huisvesting, maar ook de begeleiding met verschillende buddy’s.   
• Bisschop Lode gaat na de middag op bezoek bij een Syrisch gezin. Ze werden opgevangen via De 
Kerit en Community Sponsorship, een project van Caritas International België.  Ondertussen staan ze 
op eigen benen en hebben ze een woning gevonden via een sociaal verhuurkantoor. Hij gaat in 
gesprek met Wafaa en haar drie kinderen: Rahaf (14 jaar), Nourhan (10 jaar) en Ayman (6 jaar).  
Journalisten zijn welkom na bevestiging van hun komst bij perschef Wim Vervaeck, 
E wim.vervaeck@bisdombrugge.be en M 0478 69 02 82  
 
  

https://www.kerknet.be/sites/default/files/20220925%20Werelddag%20Migrant%20en%20Vluchteling.pdf
mailto:wim.vervaeck@bisdombrugge.be


Bisdom Gent - woe 21 september '22 
Bisschop Lode Van Hecke bezoekt op woensdagvoormiddag 21 september 2022 De Tinten, een vzw 
die vanuit een christelijke visie een van de meest vergeten groepen uit onze samenleving wil 
ondersteunen. De Tinten richt zich tot mensen uit de Gentse regio die niet in het bezit zijn van 
geldige verblijfsdocumenten, tot uitgeprocedeerde vluchtelingen en tot migranten die zonder bron 
van inkomsten of sociaal vangnet proberen te overleven. Bisschop Lode zal gesprekken hebben met 
medewerkers en verantwoordelijken en vooral ook met dakloze vluchtelingen zonder papieren.   
Journalisten zijn welkom na contact met perschef Peter Malfliet, E peter.malfliet@bisdomgent.be en 
M 0474 40 15 83 
 
Bisdom Hasselt - vrij 23 september '22 
Bisschop Patrick Hoogmartens sluit zich aan bij de woorden van paus Franciscus t.g.v. de Werelddag 
van de Migranten en de Vluchtelingen: Dierbare broeders en zusters, en heel in het bijzonder ook 
jullie, jonge mensen.  Als we samen met de hemelse Vader de toekomst willen uitbouwen, laten we 
het dan doen samen met onze broeders en zusters die migranten en vluchtelingen zijn.  Laten we 
vandaag aan die toekomst bouwen. 
Naar jaarlijkse traditie bezoekt de bisschop een aantal vluchtelingen.  Dit kan een gezin zijn, maar net 
zo goed een aantal niet-begeleide jongeren. Dit jaar gaat de bisschop op vrijdag 23 september 2022 
naar Alken en bezoekt hij het kleinschalig opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen. Er 
verblijven een 50-tal vluchtelingen in het oude wzc.  
Het wordt een ontmoeting waar de bisschop vooral een luisterend oor wil zijn. Met zijn bezoek wil hij 
deze mensen steunen en de gemeenschap oproepen hen onderdak en steun te blijven aanbieden. 
Journalisten worden vriendelijk verzocht hun aanwezigheid te bevestigen bij bisschoppelijk 
gedelegeerde Francis Loyens, E francis.loyens@bisdomhasselt.be & M 0475 83 02 63 
 
Aartsbisdom Mechelen-Brussel - zat 24 september '22 
Kardinaal Jozef De Kesel ontmoet op zaterdag 24 september in Brussel Oekraïense vluchtelingen en 
enkele vrijwilligers die hen op eigen initiatief opvangen. Afspraak van 10 uur tot 11 uur in 
Schaarbeek, Cosemansstraat 105. Er wordt gestart met een stukje muziek dat de vluchtelingen zullen 
brengen, daarna volgen getuigenis en gesprek en om af te sluiten met een stukje muziek. 
De pers is welkom na aanmelding vooraf bij woordvoerder Geert De Kerpel, E geert.dekerpel@bc-
diomb.be en M 0477 307 414 
 
IPID – Brussel, dinsdag 13 september 2022 
 
 
 
 
 

mailto:peter.malfliet@bisdomgent.be
mailto:geert.dekerpel@bc-diomb.be
mailto:geert.dekerpel@bc-diomb.be

