
Plaats: Provinciaal Vormingscentrum, 

Smekenstraat 61, 2390 Malle 

 

Deelnameprijs (broodjesmaaltijd inbe-

grepen): 14 euro.  

 

Inschrijven (voor  18 november 2019)  

via  :  attent@bisdomantwerpen.be. 

 

Bedrag overmaken op  

rek.nr.   BE26 4097 5231 1129  

van vzw Bisdom Antwerpen, 

Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen. 

 

Je werkwinkel kies je ter plaatse 

tijdens de Trefdag zelf. 

Meer informatie:  

Tel: (03)287.35.78 (Rita Boeren) 

Gsm: (0497)992.287 

www.attent-bisdomantwerpen.be 

Praktisch  

Trefdag Attent  
zaterdag 23 
november 2019 

 
Malle, Provinciaal 
Vormingscentrum 

Attent 

Zacht en moedig 

Klimaat en armoede 

       Dagprogramma  
 

 9  uur:  Inschrijven en ontvangst met 

koffie/thee. 

 9.30 uur :  Dagopening en inleidend 

woord.   

 10 uur: Marc Desmet en Bernard 

Hubeau aan het woord.  

 11 uur:   Koffiepauze  

 11.20 uur: Vragen aan de sprekers en 

Praatcafé over de werkwinkels. 

Moderator: Jef Van Hecken, voorzitter 

Attent. 

 12.20 uur: Broodjeslunch 

 13.20 uur: Werkwinkels  

 14.30 uur:  Hoe werkte Attent verder 

met de werkpunten uit de Trefdag van 

vorig jaar? Jef Van Hecken stelt missie, 

doelstellingen en plannen van drie 

werkgroepen voor.  

 14.45 uur: Afsluitend netwerkmoment 

bij een tasje koffie/thee.  

 15.15 uur: Wel thuis!   



tionaal netwerk van katholieke organisaties vrede, 

rechtvaardigheid en heelheid van de schepping) 

hoe duurzame keuzes voor het kerkgebouw zijn 

gemaakt.   

 

 Hoe het verhaal verder gaat lichten ze 

 met kennis van zaken aan je toe. 

 

Eline Vandendriessche van IJD jongeren-

pastoraal Antwerpen stelt hun nieuwe jaarthe-

ma “De achtste dag” aan je voor. Ze vertelt waarom 

ze kozen voor dit jaarthema en hoe ze aan de hand 

van methodieken en jongerentools het thema 

‘ecologie en rechtvaardigheid’ binnenbrengen bij 

hun jongerengroepen.  Ook jij kan mee proeven 

van hun aanpak, inspiratie en methodes.  

 

 Ben jij een eco-conciërge, een recycle-

 krak, een groene speelvogel, of… ? Je 

 ontdekt het in deze werkwinkel.   

 

Rita Boeren, stafmedewerker Attent en werk-

groep Ecokerk Bisdom Antwerpen, licht toe wat 

paus Franciscus beoogt met zijn oproep tot een 

“ecologische bekering” aan de hand van de ency-

cliek Laudato Si (2015) en de boodschappen van 

de paus bij de Werelddag van gebed voor de zorg 

voor de Schepping, die jaarlijks op 1 september 

wordt gehouden.  

 

 Je inspiratie verdiepen? Dat beleef je 

 hier.  

Spreken voor jou:  
 
Bernard Hubeau en Marc Desmet, beiden geën-

gageerd in “Grootouders voor het klimaat”, een 

burgerbeweging die in januari 2019 werd opgericht.  

Zij gaan in op de klimaatopwarming en de maatrege-

len die nodig zijn om deze binnen veilig geachte 

grenzen te houden. Ze pleiten tegelijk voor klimaat-

rechtvaardigheid, omdat het ook voor de armen in 

onze samenleving, mogelijk moet zijn het leven duur-

zaam uit te bouwen. 

 

Marc Desmet heeft al jaren de microbe van duur-

zaamheid te pakken. In 2013-2014 was hij bij OKRA  

“Low Impact Senior” in het kader van het  jaarthema 

"Ik vind de aarde leuk". 

 

Bernard Hubeau is emeritus gewoon hoogleraar Uni-

versiteit Antwerpen en gastdocent Vrije Universiteit 

Brussel. Hij is thuis in armoede en rechtvaardigheid. 

Hij is voorzitter van  onder meer: de Vlaamse Woon-

raad, het Platform Energiearmoede van de Koning 

Boudewijnstichting en de academische werkgroep 

van de Universitaire Stichting Armoedebestrijding 

(UAntwerpen). 

Bieden je een werkwinkel aan: 

Vanessa Joos en een ervaringsdeskundige 

vanuit ATD Vierde Wereld nemen je mee in 

hun ervaringen die in de Volksuniversiteit en met 

het Steunpunt Armoedebestrijding werden opge-

daan over het thema armoede en duurzaamheid.  

 Wat kunnen we leren? Hoe bouwen we 

 mét mensen in armoede aan een recht

 vaardige, duurzame samenleving? Hoe 

 laten we niemand achter?  

Karel Malfliet, stafmedewerker Ecokerk bij Net-

werk Rechtvaardigheid en Vrede, is de drijvende 

kracht achter Klimaatplan.nu. Sinds enkele jaren 

worden de  klimaatplannen van tal van organisa-

ties en groepen via deze website samengebracht. 

Karel Malfliet distilleert hieruit tips voor jouw or-

ganisatie of werking om verdere stappen te zetten 

naar een duurzame toekomst.    

 Op zoek naar een tip op maat? Dan is 

 deze werkwinkel voor jou gemaakt.  

Herman Augustijns, pastoor en Koen 

Slabbaert, lid van de kerkfabriek van de paro-

chie Sint Anna ten Drieën Linkeroever Ant-

werpen, tonen in de documentaire “Energie om 

te veranderen” gemaakt door CIDSE (het interna-

Attent kaart de urgentie van de 
klimaatcrisis aan. Het gaat om: 
moedig veranderen én omzien naar 
wie niet de middelen heeft  het 
leven duurzaam in te richten.  

https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/
https://atd-vierdewereld.be/
https://www.armoedebestrijding.be/
https://netrv.be/ecokerk
https://netrv.be/ecokerk
https://netrv.be/ecokerk/red-hun-toekomst-klimaatplan-nu

