
Groenenborgerlaan 149,  

2020 Antwerpen  

Telefoon: (03)287.35.78 (Rita Boeren) 

Telefoon: (03)287.35.83 (Secretariaat CCV Antwerpen) 

www.attent-bisdomantwerpen.be 

 

Deelname aan de avond is gratis.   

Gelieve in te schrijven via: antwer-

pen@ccv.be of telefoon (03)287.35.83.. 

Er wordt een vrije bijdrage gevraagd voor 

een afsluitend drankje en een exemplaar 

van het magazine.   

 

Na 11 oktober wordt de publicatie verder 

verspreid naar meerdere doelgroepen in 

het bisdom Antwerpen.  

 

Open Avond 

Attent, 

Netwerk voor maatschappelijke inzet 

In Bisdom Antwerpen  

 

OPEN AVOND 
11 OKTOBER  20-22 U 

TPC  - ANTWERPEN 

Netwerk voor maatschappelijke inzet in Bisdom Antwerpen      

“Zelfs een mus  

    vindt een huis” 

Kerk, eigendom en de woonnood  
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In hun werkveld worden vele netwerk-

partners van ATTENT geconfronteerd 

met een schrijnend tekort aan betaal-

baar wonen voor kansarme groepen.  

Na de Trefdag in 2015 en het beluiste-

ren van meerdere voorbeelden, klonk 

sterker dan ooit de vraag:  Hoe kan 

kerkelijke eigendom meer worden in-

gezet voor deze groepen of voor een 

sociaal doel, rekening houdend ook 

met ecologie? 

 

 

 

 

Rita Boeren, stafmedewerkster van 

Attent, bezocht 24 verschillende initia-

tieven in het bisdom Antwerpen.  

De schat aan ervaringen, adviezen, 

tips en toekomstplannen zijn nu sa-

mengebracht in een toegankelijk en 

mooi geïllustreerd magazine, dat u 

wordt voorgesteld op woensdag 11 

oktober, om 20 uur, Theologisch en 

Pastoraal Centrum, Groenenborger-

laan 149, 2020 Antwerpen.  

“Wie geen woning heeft, wie tijdelijk woont, wie slecht woont, boet in op levenskwaliteit en op psychologisch en sociaal welzijn 

Sint-Vincentius Kalmthout 

3.3 Een sociaal en klimaatbestendig binnenplein. 

Gildenhuis Merksem 

3.4 Zachte ecologie. Zusters Trappistinnen Brecht 

Deel 4: Parochies, federaties, pastorale eenheden, 

dekenaten  

4.1 Goed wonen stimuleren in de Kempen. Gesprek met 

Erik Dries, vzw Dekenaat Kempen  

4.2 Al was er maar één mens… Welzijnsschakel Op-Stap 

Herselt - Hulshout - Westerlo 

4.3 Zorgvuldig omgaan met gelden. Sociale kruidenier 

De Molen Stabroek 

4.4 Geloof zonder werken, is dood. Werkgroep diaconie 

en solidariteit Pastorale Eenheid Immanuel Kontich – 

Boechout – Hove -Vremde 

Deel 5: Huizen zoeken  

5.1 Solidair samenwonen van senioren. Senioren-Thuis 

Borgerhout 

5.2 Dringend: woningen voor grotere gezinnen. Sociaal 

Verhuur Kantoor Antwerpen 

5.3 Ze houden de moed er in (Caritas International 

Housing Café Antwerpen). Na de helse tocht een woning 

vinden (Nabil en Fadia). 

5.4 Partner in de strijd voor meer huisvesting. Orbit vzw 

Woning gezocht, buren gevonden 

5.5 Mogen wonen zolang het nodig is. Steungroep 

parochie Sint-Antonius Abt Brasschaat 

5.6 Gastvrijheid om van te leren. Werkgroep 

vluchtelingen Sint-Pancratiusparochie Ranst  

Inhoud 

Deel 1: Kerkgebouwen  

1.1 Je moet wel een beetje sociaal zijn. 

Winternamiddagopvang dak- en thuislozen, Sint-

Walburgiskerk Antwerpen 

1.2 De weg naar een kerkenplan. Gesprek met Ton 

Jansens, vicariaat Kempen 

1.3 Een nieuwe kerk met meer functies voor de wijk. H. 

Sacramentskerk Berchem 

1.4 Van godshuis naar gemeenschapshuis. Sint-

Antoniuskerk Mol-Donk 

1.5 Een kerk in een school. Sint-Bernarduskerk 

Antwerpen  

Deel 2: Kloostergebouwen 

2.1 Niets leeg laten staan. De Brug Gasthuiszusters-

Augustinessen van Lier  

2.2 Blij dat we dit voor onze jongeren konden realiseren 

(Emmaüs Jeugdzorg Regio Antwerpen). Het klooster is nu 

een juweeltje (Apostelinnen van Antwerpen). Iets laten 

leegstaan is zonde (Telebouworde Antwerpen) 

2.3 Dankbaar dat ook andere mensen hier gelukkig zijn. 

Monasterium Magnificat Malle 

2.4 Zo blijven wij een open gemeenschap. Apostelinnen 

van Berchem  

2.5 Spiritualiteit van hartelijke dienstbaarheid blijven 

tonen. Zusters van H. Hart van Maria Berlaar 

Deel 3: Meer zorg voor de schepping  

3.1 Het gebouw duurzaam gaan gebruiken. Vicariaat 

Kempen Zandhoven 

3.2 Volkstuintjes bevorderen spontane contacten. WZC  


