
Jongeren, ouders
en gezinnen in
een complexe
wereld

Familiedag bij kwb

Paasklokken bij
OKRA

Tijdens een gezongen eucharistieviering, voorgegaan door E.H. Mark Ickx,
luisterde een ruim aantal aanwezigen naar ondermeer een lezing over de stichter
van vele christelijke sociale organisaties, Kardinaal Jozef Cardijn. Met mooie
bindteksten rond verbondenheid werd het een actuele themaviering.
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en verder

Nadien was iedereen te gast bij De Kompanie vzw in
hun lokaal aan de Molenstraat. Jean Luyckx,
voorzitter van beweging.net Mortsel, sprak in zijn
welkomwoordje over de encycliek Rerum Novarum
waarbij hij de rechtvaardigheid en de rol van het
groepsbelang voor geëngageerde mensen
benadrukte. Hij bedankte De Kompanie voor hun
gastvrijheid en feliciteerde hen met de net behaalde
Bronzen Pagadder. Deze bijzondere prijs hebben zij
behaald dankzij de grote inzet van hun vrijwilligers.

Peter Adriaenssens, Mortselaar en kinder- en
jeugdpsychiater, was onze gastspreker.
Het resultaat van de verkiezingen van vorige zondag
toont nogmaals aan dat we in een complexe tijd
leven; een tijd waarin de jongeren moeten
opgroeien. Politici, maar ook vele volwassenen,
zitten mekaar regelmatig in de haren. Er is veel
negativisme bij de volwassenen. Helemaal geen
goed voorbeeld voor de jongeren. De volwassenen
hebben de opdracht een meer positieve taal te
spreken; begin met iets goed te zeggen en vul
eventueel aan met wat nog kan worden verbeterd.
Ga het spreken over verdriet en tegenslagen niet uit
de weg. Jongeren zullen inzien dat we geloven in de
kracht van het kwetsbare; zo leren we hen dat een
tegenslag kan bijdragen tot het geluk.

Verder mogen we niet vergeten dat hetgeen we
bereikt hebben aan sociale rechtvaardigheid, aan
mensenrechten, er gekomen is vanuit onze
christelijke cultuur. Ook dat moeten we als
volwassenen tegenover de jongere durven
uitspreken. De begrippen goed en kwaad, hemel en
aarde, zijn niet zomaar uit de lucht komen gevallen.

Ook ons taalgebruik is belangrijk. Hoe we
bijvoorbeeld ons verdriet, onze kwaadheid
uitdrukken heeft zijn invloed op hoe mensen ermee
omgaan. Een harde woordenschat zal al
gemakkelijker tot conflicten leiden. Wanneer we de
taal beter beheersen zal dit de democratie
versterken. Onze mening zeggen mag uiteraard
maar moet steeds gebeuren met het nodige respect
voor de ander.
Dit brengt ons naadloos bij het vrijwilligerswerk.
Sociaal engagement is het symbool van ontmoeting
met anderen. De andere heeft een nood en ik kan
iets voor hem doen. Actief zijn voor anderen
verenigt mensen.

Onze feestdag werd afgesloten met een
gemoedelijke babbel tijdens een verzorgde receptie
aangeboden door De Kompanie vzw.
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Jongeren, ouders en gezinnen in een complexe wereld,
een relectie
Prof. Peter Adriaenssens, KU Leuven
Te vaak hoor ik dat ouders zich afvragen in wat voor een wereld hun kind moet opgroeien. Ze zeggen dat het vroeger toch
eenvoudiger of beter was. Zeker als je ermee geconfronteerd wordt dat jongeren die vele kansen krijgen, respectloos uit de bol
gaan op straat of in de tram. Hoe moet het dan?

Opvoeden en samenleven heeft nu meer dan vroeger te maken
met de visie die je draagt. Vroeger kreeg je die met de paplepel
mee: wat was goed en wat kon niet? Tegenwoordig lijkt zowat
alles een punt van discussie en lijkt iedereen gelijk te hebben. Ik
krijg weleens de vraag of ik denk dat het gezin nog altijd een
belangrijke rol speelt. De sociale media, de school, de straat, die
hebben het nu toch voor het zeggen? Mijn antwoord is dat het
gezin meer dan ooit de centrale rol heeft. Als in de wereld vele
meningen te koop zijn, is een kind erg afhankelijk van een thuis,
waar uit de veelheid van meningen enkele richtlijnen
gedistilleerd worden: zo leven wij. Een standpunt durven in te
nemen, duidelijk maken waar die grote woorden ‘waarden en
normen’ voor staan, dat is o zo belangrijk geworden

Mijn pleidooi is dan ook dat we vaker moeten vertellen over
onze visie op het leven, onze huisfilosofie zeg maar. Dat mogen
we niet overlaten aan de straat. Als jongeren opgroeien met de
idee dat volwassenen het eigenlijk niet meer goed weten en er
een wereld van alles-kan van maken, dan moeten we niet
verrast zijn dat gedragsproblemen en emotionele stress die
onzekerheid illustreren. Men sakkert dan wel eens op de jeugd
van tegenwoordig, maar de volwassenen van tegenwoordig
bieden niet altijd een fraai voorbeeld. Vluchtmisdrijven zijn
schering en inslag, sommigen verhandelen drugs aan jongeren
of schrijven anoniem onbeschaamd berichten op sociale media.
Politici verspreiden onware verhalen, te rijke burgers betalen via
eilanden geen cent belasting. Fundamentalisten tasten onze
veiligheid aan met aanslagen. We lijken in een tijd van extreme
meningen te leven en toch ken ik weinig mensen die
consequent extreem denken. Vele mensen praten met mildheid
over de concrete Pakistaanse buur, de Joegoslavische overbuur,
de Rwandese winkelier. Elkaar kennen maakt minder bang. In
complexe tijden kan ieder wijzen naar tekorten van een ander,
misschien is het wijzer er ieder werk van te maken.
Generatie na generatie bleef het gezinsleven erg herkenbaar.
Maar vanaf de jaren 1960 veranderde alles plots heel snel: vrije
relaties, liefde, minder werk, geen hiërarchie, geen godsdienst,
het zou allemaal anders worden. In de voorbije jaren lijken de
zaken nogmaals in een stroomversnelling te zijn gekomen. De
doorbraak van sociale netwerken rond 2008 had een
fundamentele impact op onze omgang met de wereld en de
snelheid van ontwikkelingen. En zo voelt het voor veel ouders
alsof ze in een nieuw vacuüm zijn beland. De democratische
opvoedingsstijl van de vorige decennia, die niet langer steunde
op respect en gehoorzaamheid, maar het overleg met je kind
centraal stelde, blijkt zijn beperkingen te hebben. Tegenwoordig
moet je je gezinsvlot samenhouden op woelig water.

Jongeren doen ons beseffen dat wij zelf als generatie een heel
andere start kenden. Van bij de geboorte kregen we een erg
duidelijk kader mee: de spelregels die de kerk voorschreef.
Goed leven zou ons in de hemel brengen, voor velen weliswaar
met eerst nog een passage langs het vagevuur, maar dat viel al
bij al nog mee. Straf en beloning waren duidelijk geordend. We
moesten de Mechelse catechismus uit het hoofd kennen. Van
dat leven in gebod en verbod groeiden we stap voor stap weg.
Het was een kader waar je je in je adolescentie tegen kon en
mocht afzetten. Het ging niet alleen om het geloof, volwassenen
trokken makkelijker aan één touw, in de klas en de
jeugdbeweging had je dezelfde vrienden. Tegenwoordig leven
we in een gefragmenteerd verhaal. Er zijn alleen flarden

waarheden, je slaagt er niet meer om in daar één groot verhaal
van te maken. Er is veel dat toen goed was, maar er is ook veel
dat nu goed en ook beter is. Dat neemt niet weg dat wat je
leert als jongere, een rol blijft spelen in je vertrouwen in de
wereld van vandaag, en gedrag beïnvloedt.

Welk verhaal, welk referentiekader kan jongeren en gezinnen
helpen zich verbonden te voelen? In 1948 werd de grondslag
gelegd van een moreel kompas, de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, de grondwet van het leven. De wortels
van de mensenrechten, namelijk respect voor de medemens,
kun je in alle culturen en religies terugvinden. Ze benadrukken
het belang van de waarden van solidariteit, niet-discriminatie en
gelijkheid. Daarmee kunnen we al een heel eind aan de slag,
maar het wordt te weinig verteld. Te veel jongeren hebben
tegenwoordig geen idee waar onze naoorlogse democratie op
steunt. Ze leven met rechten die vanzelfsprekend zijn geworden.
Hun vrijheden bestaan al hun hele jeugd, zoals het recht op
vrije meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrije keuze van
partner, een tolerante samenleving voor seksueel gedrag bij
jongeren, een gespreksrelatie tussen ouders en jongere in
plaats van autoritair handelen, opgroeien met ouders die elkaar
gekozen hebben en kunnen scheiden als dat nodig is, uit
kunnen komen voor je seksuele geaardheid zonder gevaar. Wij
hebben van de universele rechten van de mens iets
vanzelfsprekend gemaakt. Het is knap dat we dat konden, maar
daardoor is er wel iets verloren gegaan: het verhaal van die
rechten.
En dus moeten we jongeren aanmoedigen hun familie te
interviewen zodat ze de verhalen van succes en falen door de
generaties heen leren kennen en ook hoe daar oplossingen
voor gevonden werden. Wat was een moeilijk moment in het
leven van de grootouders, en hoe ze zich daar doorheen
hadden gewerkt. Als we jongeren willen helpen een normbesef
te ontwikkelen en respect te tonen voor de rechten van iedere
mens, zonder dat dat vanuit een autoritair of antiautoritair
model moet komen, hebben ze baat bij verhalen uit het leven
die de evenwichtsoefening illustreren tussen wat wel en niet
kan, wat redelijk is en wat niet. Hoe je relativeren en je laten
gelden in balans kan brengen. Als we jongeren dat willen leren,
is het fundamenteel dat wij, als voorbeeld voor hen, vertellen
hoe we zelf in het leven staan. En dat niet alleen door onze
ogen, we moeten ook naar onszelf durven te kijken door de
ogen van anderen.

Het leven in deze wereld daagt ons uit het complexe lief te
hebben, te omarmen? Hoe? Zoals Ramses Shaffy het dicteerde:
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Dat is het
normale leven. Om dat te doen moet je moedig zijn. De moed
hebben rechtdoor te gaan en het gewone voorrang te geven.
Niet het ideale, niet de 100 procent, niet het perfecte. Dus het
lijstje van Shaffy mag aangevuld worden met: struikel, val, laat
je zien. En vergeet vooral niet het slot van het refrein: niet
zonder ons. Vijftien keer dat laatste herhalen, schrijft Shaffy
voor. Dus samen, alleen samen halen we het. ‘Wij zullen
doorgaan in een mateloze tijd tot we weer samen zijn.’ Dat
straalt vertrouwen uit, tot we weer verbonden zijn. Ook dat wist
Shaffy al.

Verder lezen hierover kan in ‘Verbolgen Verbonden’, Peter
Adriaenssens, uitgeverij Lannoo, 2018

Donderdag 10 oktober

Bezoek het Vlaams Parlement en Molenbeek
Veertig mensen kunnen inschrijven voor een bezoek
op donderdag 10 oktober 2019.
Samenkomst aan treinstation MORTSEL OUDE
GOD om 9.05 uur - vertrek trein 9.18 uur.
Vanuit het station Brussel Centraal bezoeken we
eerst het Vlaams Parlement op de Leuvenseweg met
rondleiding door gids Orry Van de Wauwer.
Daarna rijden wij met metro 1 of 5 naar de vaart in
Molenbeek waar wij lunchen in sociaal restaurant
Belmundo op de Henegouwsekaai.
In de namiddag bezoeken wij onder de leiding van
enkele gidsen van “Tochten van Hoop” Molenbeek
en de achtergestelde wijken tijdens een tocht van
ongeveer 2.30 u.
Wij nemen tot slot een metro naar het station om
er een trein te nemen naar Mortsel. Vermoedelijk
thuis rond 18u.

Praktische punten:
1) De kaart van De Lijn is niet geldig in Brussel.
Later informeren wij u over de groepsprijzen van de
metro in Brussel.
2) Lunch 12,50 € (excl.drank) voor
dagsoep + dagschotel of pasta + dessert.
Voorkeur melden a.u.b.
3) Gids in de namiddag in Molenbeek: 3,50 €
U kan NU inschrijven door overschrijving van een
voorschot van 16 euro per persoon op BE36 7895
5519 5581 van Beweging.net Mortsel.
Gelieve " naam +adres - voorkeur dagschotel of
pasta" te vermelden.
Dit bedrag is voor lunch en gids in Molenbeek .
Trein en metro zullen wij later aan de
ingeschrevenen melden.
Na veertig inschrijvingen wordt het afgesloten.

Uw inschrijving is pas geldig na betaling van het
voorschotbedrag.
Indien nodig kan u steeds verdere inlichtingen bij
mij bekomen:
Email: jeanluyckx@telenet.be Tel: 03/ 449 97 18
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Gedichten uit Mortsel

Stijn Verrept

Zijn foto hangt al jaren
aan de muur
een eeltplek in het hart
hoe was mijn man
hoe was zijn huid
van welke man
was ik de bruid
hij de bezoeker van mijn schoot
de dood

Hij prikte met zijn vork
een aardappel weg uit haar bord.
Manieren, zei ze,
en glunderend keek ze hem aan.

Hoe hij huilde
zonder eind of maat
toen hem zijn hondje afgenomen werd.
Later, toen…
toen bleef het stil.

Een late zomertuin,
jongelingen gaan eraan voorbij.
Zij willen lente,
hunkeren naar mei,
zij kennen niet de troost
van volle vruchten.

Toen ging hij van de bühne weg
had zich helemaal gegeven
nu enkel nog vanbinnen leven
elke rimpeling bevoelen
aarzeling
vertwijfeling
stiltes en
verwondering
alleen nog binnen zijn.

Het warme verhaal van André en Greet
Greet is huisvrouw en heeft 3 opgroeiende
kinderen. Door omstandigheden is zij enkele jaren
geleden gestopt met werken. Nu wil zij opnieuw
mensen ontmoeten, zich nuttig maken.

De 85-jarige weduwnaar André was tot voor kort
een actieve vrijwilliger; hij genoot ervan een
bezoekje te brengen bij mensen uit zijn buurt.
Maar zijn grote passie is scrabble. Enige tijd
geleden is bij hem Altzheimer vastgesteld. Hij is er
zich van bewust en lijdt daar erg onder. André
heeft twee kinderen, maar die wonen niet in de
omgeving. Na zijn verhuis naar een

assistentiewoning en met voldoende ondersteuning
(ondermeer van thuiszorg) lukt het hem nog
zelfstandig te blijven wonen.

André krijgt nu regelmatig (meestal om de veertien
dagen) bezoek van Greet. Hij kijkt er steeds erg
naar uit. Ook Greet is erg enthousiast; die
bezoekjes geven haar veel voldoening. Zij speelt
ook heel graag scrabble, maar het is altijd André
die wint. Soms trekken ze samen naar de markt of
doen ze een wandeling in het park om dan te
eindigen met een heerlijk tasje koffie.

Greet is bij André terecht gekomen via Warme
Buurt; een project van Samana dat ook in
Mortsel actief is.
Warme Buurt Mortsel is nog op zoek naar mensen
met een beetje vrije tijd die eenzamen een
aangenaam bezoekje kunnen brengen.
Iets voor jou? Of wens je meer info?
Neem dan contact op met de coördinator Warme
Buurt Mortsel:
reinhildevanhecken@outlook.be
GSM: 0485 36 33 14. Ken je mensen uit je
omgeving die nood hebben aan gezelschap, ook
dan kan je Reinhilde Van Hecken contacteren.

Familiedag bij

Op verkiezingszondag 26 mei, werden
35 ingeschrevenen verwacht voor een
heerlijke lunch en familiale animatie in
‘t Centrum.
Deze familiedag is een jaarlijks
geprogrammeerde activiteit in ons
programma met herinnering aan de
vroegere stratenlopen.
Deze maal werd het anders: nu konden
we de verzadigde TV debatten wat van
ons afzetten met deze rustige
ontspanningsdag.
Het KWB-bestuur, met voorzitter Guido
Gommeren als drijvende kracht, en zijn
team verdienden hiervoor alle lof!

Welkom
In de gezellig ingerichte Erikazaal stond
het aperitief reeds klaar, en dit bracht
onmiddellijk een goede ambiance.
Guido leidde onze traiteur ‘Omnibus’ in,
wiens potten en pannen reeds klaar
stonden, en dankte de medewerkers
voor hun inzet.
Voor het animatiespel hadden Carla
Cools, en ook enkele andere schenkers,
voor een grote prijzentafel gezorgd met
een prijs voor iedereen.
Mariette Cohen versierde, zoals steeds,
de tafels met mooie bloemen en
Georges Gielis stelde zijn
muziekinstallatie ter beschikking en
assisteerde bij het spelletje. Jean Luyckx

met Danny Cohen deden de kas
kloppen en Ghislaine Gommeren was,
zoals steeds, overal behulpzaam.

Feestmaaltijd
Unaniem genoten we van het
professioneel en stipt verzorgde menu.
Bestaande uit: tomatensoep met fijne
tuingroenten, Hongaarse goulash met
frietjes en fruitgebak met koffie.

Gezellig samenzijn met animatie
Guido en Georges namen de leiding
met een Bingospel, want mooie prijzen
lagen op ons te wachten: allerlei
kookboeken, dvd’s, wijn, puzzels, enz.
Per persoon werd in het begin van de 2
speelrondes een bingokaart uitgedeeld
met drie bingokaarten erop. De
winnaars van de eerste- en de tweede
speelronde kregen de gelegenheid om
als eerste een prijs te kiezen Nadien
had iedereen prijs. De prijzen vlogen zo
de deur uit.

Het werd verder een gezellige
namiddag onder vrienden met een
drankje en een babbel.
KWB blijft een gezinsbeweging in onze
parochies.
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Colofon
Voor info over beweging.net Mortsel kan je terecht bij:
Jean Luyckx, Wouter Volcaertstraat 27, 2640 Mortsel, tel. 03 449 97 18, jeanluyckx@telenet.be

Paasklokken in 't Centrum bij OKRA Sint-Lode

Met een aperitief en een heerlijke
paasmenu van traiteur ‘Omnibus’,
verwelkomde het bestuur op
dinsdagmiddag 23 april op het Paasfeest
35 deelnemers in de Ericazaal.

Paasbezinning en welkom
Pastoor Tom Schellekens zorgde voor
een aangepaste tekst, liederen en
dankgebed, waaruit enkele fragmenten:

Kom bij ons o Heer
oh Heer breng het licht

de Heer is waarlijk opgestaan, alleluia
zoek Hem bij de doden niet...

We bidden om het licht van Pasen, om
het licht en het vuur, dat Jezus in ons
midden heeft ontstoken. We bidden om
licht voor die wijde wereld en voor de
plaats waarin wij wonen : nieuw licht ,
overal waar gewanhoopt wordt aan de
toekomst, nieuw geloof overal waar
mensen zich terugtrekken en niet meer
geloven dat de vrede het winnen zal op
de oorlog.

Hij gaf verder duiding over het
paasevangelie met het ledige graf. De
weggerolde steen gaf een andere
wending en hoop voor Pasen, een nieuw
licht voor de wereld.

Het paasdiner met animatie
De traiteur had een heerlijk en goed
opgediend feestmenu klaargemaakt:
garnaalkroketten met gefrituurde
peterselie, tussenrib Belle-Fermière met
groentenkrans, speculoosbavarois met
vanillesaus. Terecht lokte dit aan applaus
uit!
Het bestuur slaagt er telkens in om
variatie te brengen op feestdagen.
Ditmaal organiseerde Huguette Cuyvers
en Georges Gielis het bekende ‘Hoger-
Lager’ spel met quizvragen en grote
speelkaarten. De bekende kreten vulden
weldra de zaal. De winnende tafel werd
verrast op een gratis drankje.

Alle aanwezigen kregen als slot nog een
passend geschenkje, paaseitjes.

Na weken is de
waterloop weer vrij ...

Lees me dit even voor ...

Zoek de naam van de straat ...in Mortsel
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