
vicariaat onderwijs van het bisdom Brugge – internationale dag van de hoop – 17 februari 2020 

17 februari 2020 

internationale dag van de hoop voor kinderen 
 

zuster Jeanne Devos te gast op vier plaatsen in West-Vlaanderen  
 

op uitnodiging van 

het vicariaat onderwijs van het bisdom Brugge 

en de pedagogische begeleiding van de regio West-Vlaanderen 

 

maandag 17 februari van 13.30 uur tot 14.30 uur 

 

ontmoetingsmoment 

evocatie met kinderen en personeelskorps 

 

vrije basisschool Prizma - Sint-Pieter 

Prinsessestraat 13 

8870 Izegem 

 

 

maandag 17 februari van 15.00 uur tot 16.00 uur 

 

toespraak voor de leerlingen van de derde graad 

 

Prizma - campus College Izegem 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53 

8870 Izegem 

 

 

maandag 17 februari van 16.30 uur tot 17.30 uur 

 

ontmoetingsmoment met de bisschop, de beleidsploeg  

en alle dekens van het bisdom Brugge  

 

Groenhove - diocesaan dienstenhuis 

Bosdreef 5 

8820 Torhout 

 

maandag 17 februari van 18.00 uur tot 19.00 uur 

 

toespraak voor alle geïnteresseerde  

leraren, opvoeders, directies, leden van raden van bestuur  

 

Ook alle geïnteresseerden van buiten het onderwijs zijn zeker welkom! 

 

-nadien kans tot informeel ontmoeten- 

 

centrum d’Abdij 

Baron Ruzettelaan 435 

8310 Brugge 
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Op 17 februari 2006 riep zuster Jeanne Devos 17 februari uit tot 

‘internationale dag van de hoop voor kinderen’. Op die dag is zuster 

Jeanne Devos op uitnodiging van het vicariaat onderwijs van het 

bisdom Brugge en van de pedagogische begeleiding van de regio 

West-Vlaanderen te gast op vier onderwijslocaties in het bisdom 

Brugge. 
 

Oorsprong en ontstaan van deze dag.  

Die dag werd ingesteld door zuster Jeanne Devos toen op 17 februari 2006 in Mumbai 

haar eigen Golem werd ingehuldigd. Het woord Golem betekent ‘een klomp klei’. 
In het Bijbelse scheppingsverhaal lezen we dat God in die klei levensadem blies, en de 

mens ermee tot leven bracht. 

Er bestaat ook een legende waarbij een Joodse rabbi  een reuzenbeeld maakte, een 

houten reus die hij ‘Golem’ noemde en aan wie hij iedere dag opdrachten 

toevertrouwde: de opdracht om mensen in nood te gaan helpen. En iedere dag ging 

hij op stap en zorgde voor al wie hij ontmoette.  

 

Zuster Jeanne Devos als een Golem van hoop! 

Omdat zuster Jeanne Devos net als de Golem elke dag op stap gaat om mensen, 

vrouwen en kinderen in nood te helpen, heeft ze haar eigen Golem gekregen in 

Mumbai die op 17 februari 2006 werd ingehuldigd.  Sindsdien is deze dag een dag 

van hoop voor alle kinderen, wereldwijd! 

 

Zuster Jeanne Devos zelf aan het woord over 17 februari. 

“Het is zo’n belangrijke dag”, zegt zuster Jeanne (84). “Overal in de steden komen 

duizenden kinderen samen, vooral de zwaksten onder hen. Ze sleuren elkaar mee en 

houden optochten. Ze halen er de media bij zodat ze de maatschappij erop kunnen 

wijzen dat ieder van ons verantwoordelijk is voor de kinderen in deze wereld. Op de 

‘dag van de hoop’ ontmoeten de armste Indiase kinderen ook politici. De dag biedt 

hen dus een groot platform om te leren en te delen.” 

 

Deze dag werd door vele landen al overgenomen als de dag waarop het kind 

centraal staat, de dag van de hoop voor alle kinderen van de wereld. 

 

Oproep om mee te doen als school en zo de hoop uit te dragen! 

In dit schooljaar met als jaarthema ‘Handen vol hoop’ kan de viering van deze dag 

niet ontbreken. Daarom roepen we op om deze datum met stip aan te duiden in de 

schoolkalender als ‘DAG VAN DE HOOP’!  Maandag 17 februari 2020 willen we in al 

onze scholen de hoop laten klinken en verbeelden. Zo maken we duidelijk dat we 

blijven dromen van een wereld waar elk kind tot z’n recht kan en mag komen!  

 
BENIEUWD HOE SCHOLEN DEZE DAG CONCREET AANPAKKEN? 

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/evenement/internationale-dag-van-de-

hoop?microsite=12158 
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