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De krant die u in handen heeft 
is geen gebruikelijke editie van 
kerk & leven, maar een kennisma-
kingsnummer. Een tekstfiguurtje 
gidst u door deze vier bladzijden 
en geeft u in een notendop een 
overzicht van de thema’s en ru-
brieken die in een doorsneenum-
mer aan bod komen. Van parochie 
over bisdom naar de wereld, voor 
kerk & leven is het maar één stap.

Met zijn 265.000 abonnees blijft 
kerk & leven een van de groot-
ste weekbladen in Vlaanderen. 
Het blad telt 472 verschillende 
edities en wordt gemaakt door 
een team van beroepsjournalis-
ten en maar liefst vierduizend 
lokale medewerkers. Maar niet 
alleen de samenstelling van de 
redactie maakt kerk & leven tot 
een buitenbeentje. Terwijl velen 
het geloof als wereldvreemd be-
stempelen, toont kerk & leven een 
Kerk die dicht bij de mensen staat.

We doen dat door verhalen te 
vertellen van mensen van dichtbij 
en veraf, mensen die op zoek zijn, 
de handen uit de mouwen steken, 
inspireren of gestalte geven aan 
wat geloven vandaag betekent. 
En dat alles voor een goeie 30 
euro. Geen enkel ander blad geeft 
u daarvoor een jaar lang zoveel 
nieuws uit de parochie, de samen-
leving en de wereldkerk. Redenen 
genoeg dus om u op kerk & leven 
te abonneren.
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Zo gepiept

Abonneer u nu 
meteen op onZe  
weekkrAnt
Kan deze staalkaart van 
kerk & leven u bekoren? Vul het 
overschrijvingsformulier in, knip 
het uit en bezorg het aan uw 
bankinstelling. Makkelijk toch?

4KerK en samenleving

niet enKel  
het geloof, ooK 
wat je ermee doet
kerk & leven brengt meer dan het 
uurrooster van de misvieringen op de 
parochie. Elke week vindt u er ook de 
verhalen van mensen die hun geloof 
in daden proberen te beleven

van bij ons

PArk VAn relSt 
is stuKje Hemel op 
aarDe 
Het Park van Relst is al jaren 
het kloppend hart van de Sint-
Jozefparochie. Als parochiecentrum 
is het niet meer weg te denken uit het 
gemeenschapsleven

32

© Jeroen Hendrickx

Blader door
naar nieuws over
 samenleving en

wereldkerk

De mening van
de hoofdredacteur
 over de Kerk en

het leven
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Bidden en zingen op 
pinkstermaandag
Jaarlijkse processie trekt een halve dag langs Kampenhoutse kapellen

Comt al naer Campenhaut 
de Moeder Godts vereeren:
Sy sal door ’t heiligh Cruys
het quaet van u afkeeren.
Zo staat het te lezen onder het 
aloude processievaantje. En al is 
dat vereren voor ieder verschei-
den, al kreeg het kwaad door de 
tijden wisselende invulling, dat 
is wat Kampenhout nu al min-
stens 370 jaar ononderbroken 
doet. Want in de kerkrekening 
van de Onze-Lieve-Vrouwpa-
rochie van 1644 vindt men de 
vroegste vermelding van de 
‘dagh dat men de groote wegh 
omgaet’.
De rijke roomse praal verdween 
met de tijd. Maar de kern bleef. 
Het vroeg zeventiende-eeuwse 
en geschouderd gedragen Mari-
abeeld, het met erelicht omgeven 
Sacrament en de nog een eeuw 
oudere Sint-Sebastiaansgilde, 
die met haar vaandel en kleder-
dracht de processie kleurt. Maar 
ook het ongewijzigde dertien 
kilometer lange, grotendeels 
door landelijk schoon lopende 
parcours, de zegening aan de 
fraai versierde kapellen en het 
slot met het graag gezongen 
Kampenhoutse Marialied in de 
Onze-Lieve-Vrouwkerk.

Toekomst
Vandaag is deze processie sobere 
devotie, een wissel van onop-
houdelijk en gedegen versterkt 
(rozenkrans)gebed en gezang uit 
Vlaanderens rijke schat van Mari-
aliederen. De herwonnen beewe-
geenheid met Relst gaf nieuwe 
impulsen. Het oponthoud in 
Sint-Jozef kreeg de vorm van een 
massaal bijgewoonde pinkste-
reucharstie. En groeiende delega-
ties van de parochies Sint-Servaas 
uit Berg en Sint-Stefaan uit Nede-
rokkerzeel en van stappers van 
ver buiten de parochiefederatie 
Kampenhout verzekeren mee de 
toekomst van deze processie.
Langs de weg geven uitgestalde 
en met kaarslicht en bloemensier 

omgeven Mariabeelden blijk van 
durende betrokkenheid. En de 
veelvuldig opgehangen raamaf-
fiches maken bijtijds gewag van 
het gebeuren. Sinds enkele jaren 
wordt bij de kapellen aan de 
omwonenden communiege-
legenheid gebo-
den. Recent werd 
door toedoen 
van bereidwilli-
ge ruiters weer 
aangeknoopt 
met de eeuwen-
oude paarden-
traditie. En om 
het meezingen 
te vergemakke-
lijken krijgen de stappers een 
fraai liedbundeltje aangeboden. 

Wat de tijd trotseerde, is eerbied-
waardig. Wat zijn waarde wist te 
v r ij - waren, verdient om-

zichtige zorg. 
D e  M a r i a -
o m m e g a n g 
bewaken en 
bewaren is 

Kampenhout-
se ereplicht van 

generaties. Wie de wel-
dadige koppeling van 

devotie en sportief stap-
pen ziet zitten, kan daaraan 

bijdragen.
Jaarlijks op pinstermaandag. 

Vertrek om 8 uur aan de Kam-
penhoutse kerk en daar tegen 13 
uur weer terug.  

Nieuws 
uit uw buurt

De jaarlijkse processie is 
een vaste waarde in de 
kronieken van de Onze-Lieve-
Vrouwparochie. 
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copyright
Alle teksten, foto’s en 
beeldmateriaal uit kerk & leven 
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vieringen in onze federatie

Het Park van Relst
Kloppend hart van de Sint-Jozefparochie

Wanneer pastoor Dictus Leus in 
september 1960 wordt aangesteld 
tot nieuwe pastoor in onze paro-
chie, krijgt het gemeenschaps-
leven een geweldige boost. De 
liturgische vernieuwingen van 
het tweede Vaticaans Concilie 
worden in snel tempo doorge-
voerd. Het park, 2 hectare groot, 
in 1933 geschonken door me-
vrouw Antoon De Bruyn aan het 
bisdom, wordt na het overlijden 
van kardinaal Van Roey, onder 
impuls van pastoor Dictus, door 
de vzw Aartsbisdom Mechelen 
‘aan de parochie Relst in gebruik 
gegeven. Dit gebruik wordt gratis 

toegestaan. Het zal duren zolang 
het terrein integraal aangewend 
wordt voor parochiale doelein-
den.’ 
De uitbouw van het park liet niet 
lang op zich wachten. Een park-
comité werd opgericht, met de be-
doeling een nieuwe parochiezaal 
te bouwen met speeltuin. Koken 
kost geld, dus werd er gedacht 
aan een jaarlijkse Vlaamse ker-
mis, voor de eerste keer in 1962. 
De Parkfeesten zijn geboren. 
Anno 2014 is het Park van Relst 
als parochiecentrum niet meer 
weg te denken uit onze gemeen-
schap. De verenigingen hebben 

er hun vaste stek, de Parkschool 
maakt dankbaar gebruik van de 
grote zaal als refter, de kinde-
ren kunnen zich uitleven in de 
speeltuin. Ieder weekeinde is het 
park druk bezet, wat zorgt voor 
financiële ademruimte. Dankzij 
een goed en efficiënt beheer door 
het parkcomité, dankzij de inzet 
van zoveel vrijwilligers tijdens 
de Parkfeesten en eetdagen, bij 
het parkonderhoud … blijft het 
Park van Relst het kloppend hart 
van onze gemeenschap. Een ge-
meenschap waar het goed is om 
te wonen, ‘een stukje hemel op 
aarde’.

ZieKeNZoRg 
dooRBReeKt 
de eeNZaamHeid
„Soms is het de radio die me ge-
zelschap houdt. Soms praat ik 
tegen mijn televisie, tegen de 
weerman of de nieuwslezer. Soms 
bid ik dat er iemand langskomt, 
vooral op de lange, stille zonda-
gen.” Ontmoeting en gesprek, wij 
ervaren het allemaal: het doet ons 
elke keer deugd. Mensen willen 
op verhaal komen bij andere men-
sen. Waarom maken we niet meer 
tijd voor elkaar? Waarop wach-
ten we? Om op bezoek te gaan. 
Om iemand op bezoek te vragen. 
Muren vallen weg waar mensen 
bruggen bouwen. Vereenzaming 
doorbreken, dat kan jij zelf doen, 
dat moet je willen doen.
In onze vier Kampenhoutse pa-
rochies zijn er heel wat vrijwil-
ligers actief die zich inzetten 
voor bejaarde, eenzame en zieke 
mensen. Hun belangrijkste ac-
tiviteit bestaat erin regelmatig 
op bezoek te gaan bij mensen die 
erom vragen. De aard of de ernst 
van de ziekte speelt daarbij geen 
rol. Sommigen van hen krijgen 
zelden of nooit bezoekers over de 
vloer. Een niet te versmaden acti-
viteit is de maandelijkse hobbyna-
middag van de derde woensdag in 
het Park van Relst, waar mensen 
uit de vier parochies welkom zijn. 
Ziekenzorg strijdt zodoende te-
gen de vereenzaming, een van de 
meest verborgen kwalen van van-
daag. De medewerkers doen dit 
in stilte, niet opvallend, maar wel 
efficiënt. Misschien kent u in uw 
omgeving ook wel zieke mensen 
die een bezoek wensen. Of hebt u 
zelf tijd en energie om regelmatig 
zelf een zieke te bezoeken. 

Neem dan gerust contact op met 
een van de verantwoordelijken 
van Ziekenzorg:
• Kampenhout:

Paula Verlinden, 
Kampenhoutsebaan 37, 
016 65 58 58

• Relst:
Frans Segers, 
Aarschotsebaan 202, 
016 65 00 23

• Berg:
Albert Willems, 
Torfbroeklaan 18, 
016 65 67 68 

• Nederokkerzeel:
Jef Kempeneers, 
Oude Brusselsebaan 10, 
016 65 59 32

goed om te weteN
‘Wij’ zijn vier parochies: Berg, 
Kampenhout, Nederokkerzeel 
en Relst, en hebben dus heel wat 
verenigingen, onder meer Chiro, 
scouts, KVLV, Landelijke Gilde en 
KWB. Ook over onze scholen bren-
gen we regelmatig nieuwtjes.
Onze catechisten, communicant-
jes en vormelingen vergeten we 
evenmin. Eerste communie 2015: 
in Berg op 10 mei, in Kampenhout 
en Nederokkerzeel op 14 mei, in 
Relst op 17 mei. Vormselviering 
zondag 3 mei 2015.
Elke laatste zondag van de maand 
wordt er in een van de kerken ge-
doopt. De voorbereidingsavond is 
in de regel tien dagen vooraf. Wie 
een kindje wil laten dopen, neemt 
contact op met pater Jan.

varia

Alle misvieringen bij u in de buurt

aBoNNemeNteN
Nicole Imbrechts
Kwerpseweg 46, 1910 Kampenhout
tel. 016 65 66 57
nicole.imbrechts@telenet.be

PLaatSeLiJKe RedaCtie
Dirk Vanhoof
Perksesteenweg 57, 1910 Kampenhout
tel. 016 65 58 53
dirk-vanhoof@telenet.be

FedeRatiePaStooR
Pater Jan Verboogen SDS
Bogaertstraat 1, 1910 Kampenhout
gsm 0479 86 90 49, tel. 016 88 41 51
p_verboogen@email.com

SiNt-SeRVaaS BeRg
Contactpersonen
Eddy  en Eliane Thuys-Wauters
Loverdal 13, 1910 Kampenhout
tel. 016 89 09 01
thuys.wauters@gmail.com

PaRoCHie  
o.-L.-V. KamPeNHoUt
Contactpersoon
Dirk Vanhoof
Perksesteenweg 57, 1910 Kampenhout
tel. 016 65 58 53
dirk-vanhoof@telenet.be

PaRoCHie SiNt-SteFaaN 
NedeRoKKeRZeeL
Contactpersonen
Jeanne Bohets-Verstraeten 
Onze-Lieve-Vrouwstraat 3
1910 Nederokkerzeel
tel. 016 65 53 06

zuster Lydia Van Nieuwenhove
Kortestraat 2, 1910 Nederokkerzeel
tel. 016 65 56 23

PaRoCHie SiNt-JoZeF ReLSt
Parochiesecretariaat
Hutstraat 43, 1910 Kampenhout

Contactpersoon
Omer Van Dessel
Balkestraat 50, 1910 Kampenhout
tel. 016 65 61 34
omervandessel@hotmail.com

FedeRatieweBSteK
parochiefederatie.kampenhout.be

WEEkENDVIErINgEN

Berg Sint-Servaas 
zondag 10.30 u.

Kampenhout o.-L.-Vrouw 
zaterdag 19.00 u. of zondag 09.30 u.
(zie webstek of kerk & leven)

Nederokkerzeel Sint-Stefaan 
zaterdag 18.00 u.

Relst Sint-Jozef 
zaterdag 18.00 u. of zondag 10.30 u.
(zie webstek of kerk & leven)

WEEkDagVIErINgEN

dinsdag   19.00 u. Relst Sint-Jozef 
woensdag   19.00 u. Nederokkerzeel Sint-Stefaan 
donderdag   10.30 u. wzc Molenstee 
Indien er die dag een uitvaart of een andere viering is, vervalt de avondmis.

VIErINgEN aLLErhEILIgEN/aLLErzIELEN

Vrijdag 31 oktober   18.00 u. Nederokkerzeel
Zaterdag 1 november  09.30 u. Relst en 11.00 u. Berg
Zondag 2 november  09.30 u. Kampenhout

VIErINgEN kErSTmIS

woensdag 24 december 18.00 u. Berg en 19.30 u. Kampenhout
donderdag 25 december 09.30 u. Nederokkerzeel en 11.00 u. Relst
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de grote oorlog in tildonk
Voormalig klooster toont de oorlogsjaren in Vlaams-Brabant

Hans MEDarT
In het gewezen ursulinenkloos-
ter in Tildonk is sinds midden ju-
ni het Belevingscentrum ’14-’18  
ondergebracht. Een bezoek aan 
dat centrum dompelt je op in-
teractieve wijze onder in het da-
gelijkse leven in Vlaams-Brabant 
tijdens de Eerste Wereldoor-
log. Getuigenissen uit de eerste 
hand, foto’s, authentieke voor-
werpen, anekdotes en aangrij-
pende levensverhalen geven je 
het gevoel alsof je er zelf bij was. 
Maar je krijgt ook het grotere 
plaatje te zien: de gevechten en 
de internationale context achter 
de oorlogsellende.

Het imposante klooster in 
Tildonk is een historische en 
symbolische plek. Het was 
de uitvalsbasis van waaruit 
het Duitse leger de bele-
gering van Antwerpen 
coördineerde. Na de 
val van de Schelde-
stad werd hier 
b o v e n d i e n 
de overga-
ve bezegeld. 
Het oorlogs-
dagboek van 
de zusters ursu-
linen geeft een gedetail-
leerd beeld van het leven in hun 
klooster in die jaren.

Het Belevingscentrum ’14-’18 
legt het accent op mensen die 

de oorlog hebben 
beleefd. Concre-

te levensverha-
len van onder 
meer een land-

bouwer, een 
Belgische gene-

raal, een Duitse mi-
litair, een grafdelver en een 
Tildonkse kloosterzuster ma-
ken de bezoeker mee getuige 
van de oorlogsgruwel. Dat al-

les in zes ruimtes, telkens met 
een andere invulling.

De pandgang verbindt al die 
kamers en brengt aan de hand 
van tijdlijnen en citaten het na-
tionale en internationale oor-
logsverhaal in beeld. Kleuren op 
de wanden leiden van de invals-
ruimtes (augustus en september 
1914) naar de bezettingsruimtes 
(oktober 1914 tot november 1918).

Ook de geschiedenis van de ur-
sulinen komt ruimschoots aan 
bod. De zusters hielden nauw-
gezet dagboeken bij, stuk voor 
stuk unieke getuigen van de 
kloostergeschiedenis. Daar vind 
je ook thema’s die de oorlogspe-
riode hebben overheerst, zoals 
voedselschaarste en vrijheidsbe-
perkingen. Tal van affiches roe-
pen de sfeer van de bezetting 
op en je komt er te weten wat de 
mensen toen letterlijk op hun 
bord kregen.

Twaalf aangrijpende levensverhalen gidsen de bezoeker door de 
onnoembare gruwel van de oorlogsjaren.  © Hans Medart

XX Voortaan worden  
spullen niet langer  
geconsumeerd,  
maar ‘geconsudeeld’
XX allerlei initiatieven, ook 
online, moedigen het 
delen en weggeven aan

Martine CroonEn
Op zoek naar een tapijtreiniger, 
posten we een oproep op peerby.
be. Meteen ontvangen we een be-
vestiging met de boodschap dat 
peerby snel op zoek gaat naar ei-
genaars van zo’n apparaat. Via de 
website stellen die hun spullen 
ter beschikking van buurtbewo-
ners, nadat beide zich registreer-
den. We zijn benieuwd of onze 
oproep iets oplevert.

In afwachting snuffelen we 
voort op andere ‘delensites’. Via  
online-weggeefwinkel.be geven 
mensen allerlei dingen gratis 
weg, van een metalen koffieblik 
tot scheuten van een grasplant. 
Voldoende eendjes met vis-
haak verzamelen, is dan weer de 
droom van een kleuterjuf. Zelfs 
op de website tweedehands.be 
blijken opmerkelijk veel gratis 
aanbiedingen te vinden. „Gratis 
haantjes, op voorwaarde dat je ze 
zelf komt vangen”, lezen we.

Diezelfde avond meldt peerby 
dat er in de buurt geen tapijtrei-
niger werd gevonden. Spijtig.

Uit de massa’s zoekertjes en 
aanbiedingen blijkt hoezeer 
mensen met elkaar willen delen. 
Omdat ze te veel consumeerden 
en beseffen dat hun aankopen 
toch maar ongebruikt blijven? 

Of heeft de economische crisis er 
de hand in? Alvast de jonge ge-
neratie beseft scherp dat bron-
nen eindig zijn. Waarom een 
grasmaaier kopen als die van de 
buren welgeteld eenmaal per 
maand uit het tuinhuisje mag?

„Ik vind het fantastisch dat 
mensen delen zonder eigenbe-

lang, simpelweg om iemand blij 
te maken”, zegt Els Van Loo. „Ik 
deel ook graag. Zo ging de kle-
ding van mijn drie kinderen 
steevast naar een vriendin, naar 
een gescheiden broer of naar een 
buurvrouw die oma werd. Ik had 
de spullen ook kunnen verkopen 
op eBay of op een tweedehands-

beurs, maar weggeven doet gever 
en ontvanger zo veel plezier.”

Repaircafés worden vaak aan- 
gevuld met een ‘weggeefplein’ 
(zie foto) of boekenkast. De ro-
man van Georges Simenon die 
we onlangs op die manier gratis 
op de kop tikten, doen we voor-

lopig niet van de hand, wetende 
dat iemand hem schenken wou.

Ook kennis en kunde worden 
op zulke markten vrijmoedig ge-
deeld. Hilde Van den Brande, on-
langs vrijwilliger in een repair-
café, koestert de herinnering aan 
een blinde man die op gehoor 
een trompet herstelde met de 
hulp van de ogen van de trom-
pettist. Op het ‘weggeefplein’ in 
Borsbeek herstellen een moeder 
en haar dochter kleding. „Omdat 
we het belangrijk vinden in deze 
crisistijd ons talent te delen met 
wie minder vaardig is.”

Op een ‘weggeefplein’ nemen mensen weg en vullen anderen weer aan.  © Jeroen Hendrickx

„Ik vind het fantastisch 
dat mensen rondom  
ons delen”

Informeren en verklaren
met een ❤ in het 
middenveld en de 
mensenrechten

Nieuws uit
het bisdom en de 

wereldkerk

een grasmaaier voor u?
Delen is het nieuwe hebben en het kost je helemaal niets

uitgeverij halewijn
Uitgeverij Halewijn legt zich toe op het religieuze boek. 

Onze auteurs maken zich sterk het geloof helder  

en begrijpelijk voor te stellen. Hun boeken zijn er  

voor al wie op zoek is naar hoop en zingeving  

voor zijn of haar leven. Publicaties van Halewijn  

zijn goed voor het hart zowel als voor het verstand.

drukkerij halewijn
Als het voor uw drukwerk meer moet zijn  

dan de laagste prijs heeft drukkerij Halewijn  

de gepaste oplossingen voor al uw wensen in huis. 

Drukkerij Halewijn, die al zestig jaar tekent  

voor de weekkrant kerk & leven,  

drukt traditioneel zowel als digitaal en is sinds kort  

ook initiatiefnemer van en partner in het grootste  

digitale krantenproject van Europa.

Contacteer ons vrijblijvend
Uitgeverij & drukkerij Halewijn NV
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
t: 03 210 08 11  
e: halewijn.info@kerknet.be
i: www.halewijn.info

Ook kerk & leven kan niet
zonder reclame die het blad

betaalbaar maakt
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Een jaarabonnement 
nemen op de weekkrant 
kerk & leven is eenvoudig. 
Vul het overschrijvingsfor-
mulier hiernaast verder 
aan, knip het uit en bezorg 
het ingevuld aan uw bank. 
Of doe vandaag nog de be-
taling via uw computer.

Bent u momenteel nog 
geen abonnee en betaalt 
u tijdig, dan ontvangt u 
vanaf november de reste-
rende nummers van 2014 
gratis bij uw jaarabonne-
ment voor 2015.

Uw abonnement op 
kerk & leven  wordt geac-
tiveerd na ontvangst van 
betaling en goedkeuring 
van uw gegevens door de 
post. Hartelijk dank en 
veel leesplezier.

Huwelijk en gezin
kerk & leven, 1 oktober 2014

De bisschop van Antwerpen, 
mgr. Bonny, vond het nodig zijn 
bedenkingen bij de bisschop-
pensynode over de pastorale 
uitdagingen aan het adres van 
huwelijk en gezin via een Duitse 
krant wereldkundig te maken. 
Het zij zo. Maar wat bezielt een 
kerkblad om daar zo uitvoerig 
aandacht aan te besteden? De 
onvolprezen Catechismus van de 
katholieke Kerk is op alles wat ook 
maar enigszins verband houdt 
met huwelijk en seksualiteit 
klaar en duidelijk. Een afwij-
kende mening aan bod brengen, 
sticht slechts verwarring en die is 
er in onze Kerk en in de samen-
leving tegenwoordig al meer dan 
genoeg. Ik ben dan ook teleurge-
steld en wellicht zijn vele lezers 
dat ook. Foei, kerk & leven!
Jef JanssEns, Gent

Synode gezin
kerk & leven, 1 oktober 2014

De nota van mgr. Bonny aan het 
adres van de deelnemers aan de 
synode over huwelijk en gezin 
in Rome is van een bewonde-
renswaardige vrijmoedigheid, 
ook al verwoordt de bisschop van 
Antwerpen gewoon wat pries-
ters, diakens en geëngageerde 
leken op het terrein, in de paro-
chies dus, dagelijks ondervin-
den. Hopelijk neemt de synode 
mgr. Bonny’s nota ernstig. Hoe 
dan ook is het prachtig dat onze 
eigen weekkrant de gepaste aan-
dacht besteedt aan de inhoud van 
de nota en aan de achtergronden. 
Iedereen mag het weten: profi-
ciat kerk & leven!
Linda PEETErs, aarschot

LEZERSBRIEVEN

Sommige jongeren staan er helemaal alleen voor wanneer ze 
achttien worden, bijvoorbeeld omdat de begeleiding van de 
Bijzondere Jeugdzorg dan wegvalt. Fonds Dieter steunt die 
‘kansandere’ studenten financieel en met teams van coaches

Fonds Dieter
Helpt kwetsbare jongeren om verder te studeren

L otens is een van de studenten 
die dit jaar steun krijgen van 
het Fonds Dieter, onderge-

bracht bij de Koning Boudewijn-
stichting, en de bijbehorende 
vzw. „Het zijn jongeren die er 
alleen voorstaan, na een periode 
in de Bijzondere Jeugdzorg of 
door hun thuissituatie”, zegt Ria 
Heremans. „Ze beginnen vaak te 
werken, omdat ze de moed ont-
breken om te studeren.”

Fonds Dieter is genoemd naar 
Heremans’ zoon, die overleed 

net vóór hij 
naar de uni-
versiteit zou 
gaan. Het 
biedt finan-
ciële steun. 
„Die heb ik 
nodig, maar weten dat ie-
mand in me gelooft, helpt al 
evenveel,” zegt Karlien Lotens. 
„We merkten dat vragen eerst 
over geld gaan, maar dat studen-
ten de aanmoediging meer no-
dig hebben”, zegt Heremans.

Die aanmoediging is de taak 
van de coaches. „Voor iedere stu-
dent stellen we een team van 
twee vrijwilligers aan, indien 

mogelijk met 
een beroep 

dat aan-
sluit bij 
de studie- 
r i c h t i n g ”, 

legt He-
remans uit. 

„Sinds kort betrek-
ken we bovendien 

gewezen studenten.”
Margriet Van Houtte  

en haar echtgenoot namen al 
vijf studenten onder hun hoede. 
„Sommige studenten begeleid 
je vooral via e-mail. Anderen ko-
men soms spontaan aan de deur 
bellen”, zegt ze. „Opmerkelijk is 
dat de meeste van onze studen-

ten van meet af aan goed weten 
wat ze willen studeren en welk 
doel ze willen bereiken, terwijl 
de gemiddelde achttienjarige 
daar veel minder zeker over is.”

Vaak kiezen de jongeren voor 
een studierichting in de pedago-
gische of sociale sector, geïnspi-
reerd door hun verleden. „Ik wil 
anderen helpen”, knikt Karlien 
Lotens. „We springen echter in 
bij elke opleiding na de middel-
bare school”, zegt Heremans. „We 
steunden ook al mensen die via 
Syntra een diploma wilden beha-
len. Soms werken we samen met 
het Fonds Tinne Boes, dat kwets-
bare studenten steunt bij een we-
tenschappelijke of technische op-
leiding.”

info op www.fonds-dieter.be of via 
02 549 61 56.

Niets
eenvoudigers

 dan dat!

Open voor
elke reactie van

onze lezers

Jozefien Van HuffEL
Ze begon dit najaar aan het tweede jaar orthopedagogie 
en keek er weken naar uit. „Nochtans meende ik vorig 
jaar geregeld dat ik er niet zou geraken”, lacht Karlien 
Lotens. „Ik volgde beroeps secundair onderwijs. Maar 
ik slaagde uiteindelijk vlot.”

Weten dat iemand in hen gelooft, helpt kwetsbare jongeren door hun studententijd.  © UGent/Hilde Christiaens

Oog voor het zout
in het deeg van
de samenleving
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