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We waren met 29 deelnemers op 10 oktober. Een mooie groep vrienden van beweging.net
en zijn organisaties die per trein van Mortsel Centrum naar Brussel reisden.

In de voormiddag stond een bezoek aan het Vlaams
Parlement op het programma. Orry Van de Wauwer,
Vlaams Parlementslid en Senator (CD&V) was onze gids.
Hij ontving ons aan de inkom die nog sterk doet denken
aan de lokettenzaal van de oorspronkelijke functie van het
gebouw: het postgebouw. Het Vlaams Parlement heeft
zich daar sinds 1995 gevestigd. Tijdens de hele rondgang
vallen ons twee zaken op: de vele kunstwerken – elke
commissiezaal draagt de naam van een Vlaamse schilder -
en de transparantie van zowel het gebouw, als de
werking. Zo is er gekozen voor veel glas voor wanden,
vloeren, plafonds, …en is er een Vlaams Parlement-TV: een
eigen TV-kanaal dat kan bekeken worden zowel via
Proximus als via Telenet met interviews en
samenvattingen van de 15 commissiezittingen.

In de commissiezaal P.P.Rubens mochten we zelf plaats
nemen op de stoelen van de parlementsleden. Orry wijdde
ons in in de toch erg gestructureerde manier van werken
van zo een commissievergadering. Hij maakte eveneens
van de gelegenheid gebruik om iets te vertellen over de
op til zijnde voorzittersverkiezing bij CD&V en verklapte ons
zijn werkweekschema. Op het einde van de rondgang
kregen we nog enkele cijfers mee: er zijn 124
parlementsleden en er werken momenteel 404 FTE
(fulltime equivalenten) personeelsleden. Wij kregen er alle
hoeken te zien: van de unieke vergaderzaal in de kelder
,tot het zonnige Vlaams Parlement. Daar vertelde Orry,
van op zijn zetelplaats, nog wat nieuwtjes van de
activiteiten en personen in dit Parlement.
De metro bracht ons naar de Brusselse randgemeente Sint
Jans Molenbeek waar we in sociaal restaurant Bel Mundo
van heerlijke en goedkope gerechten konden smullen.

Een beetje later dan gepland konden we ons geleid
bezoek aan de Brusselse randgemeente aanvatten. Onze
gids van Tourviews Brussels, Christophe Devriendt,
vertelde dat restaurant Bel Mundo een deel is van het
gehele sociale economieproject dat ook een hotel, een
museum en een houtbewerkingsbedrijf omvat. De
wandeling bracht ons bij La Fonderie, een museum met
ondermeer restanten van het bronsfabriek. Half de 19°
eeuw was er veel industrie in Molenbeek. West-Vlaamse
arme boeren waren de eerste migranten. Na de Tweede
Wereldoorlog kwamen vooral Italiaanse, Spaanse en
Griekse gastarbeiders. Met de mijnramp in Marcinelle,
waarbij meer dan 250 Italianen omkwamen, verslechterde
de relatie met Italië erg met een ware terugval van
vreemdelingen tot gevolg. Pas in 1964 kwam er een
instroom van nieuwe gastarbeiders; Marokkanen en
Turken. Tien jaar later kenden we de economische crisis

wat het einde van de industriële ontwikkeling betekende.
In 1977 is de productie van brons en vele andere industrie
in Molenbeek volledig stilgevallen. Maar de Marokkaanse
en Turkse bevolking; evenwel zonder een menswaardig
inkomen en/of menselijke ondersteuning, is gebleven. De
gevolgen zijn ons bekend. In de jaren ’70, vooral onder het
beleid van Philippe Moreaux, werden vele industriële
gebouwen en magazijnen afgebroken, gerenoveerd en
herbestemd. Zo werden sociale woningen gebouwd en
speelpleintjes, ontmoetingsplaatsen, een moskee, een
museum de nieuwe ‘places to be’ in de gemeente
Molenbeek. De wandeling leidde ons nog langs de Sint
Janskerk (waaraan de gemeente haar naam te danken
heeft) om te eindigen aan de gebouwen van het Klein
Kasteeltje waar vele deelnemers spontaan nostalgische
herinneringen met mekaar deelden.

We namen afscheid van de gids om in groep met de
metro vanuit Graaf van Vlaanderen Brussel Centraal te
bereiken. Iedereen vertrok op eigen tempo: snel een trein
of een drink in Galerij Ravenstein. Moe maar tevreden
kwamen we in Mortsel Centrum aan.

Reinhilde Van Hecken

Beweging.net Mortsel bracht een bezoek
aan het Vlaams Parlement en Molenbeek

Vlaams Parlement

Met gids in
Molenbeek
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Armoede is een steeds onrecht. Nog te veel mensen die in armoede terechtkomen, zelf de eindjes niet meer
aan elkaar weten te knopen of zichzelf niet meer kunnen voorzien van de eigen primaire behoeften van
voeding, kleding, hygiëne,… Is het dan niet onze plicht om een helpende hand toe te steken?

Graag nodigen wij uit in het Mark Liebrecht Schouwburg, H.Kruisstraat te Mortsel
voor een unieke filmvoorstelling. In deze klassieker komt u alles te weten over
de kledingindustrie.

Andres Morgan is geen tegen de schenen schoppende documentairemaker, maar
“The True Cost” opent wel onze ogen met een scherpe analyse van de impact die
wegwerpmode heeft op mens, maatschappij en natuur. “We moeten ons als
samenleving de vraag stellen of we zo harteloos zijn dat we blind in dezelfde
foute richting blijven gaan” stelt producent Michael Ross. Dit is geen
documentaire die zoekt naar de slechtste leerling van de klas, maar eerder een
die het ganse schoolsysteem in vraag stelt. Hoe en waar worden onze kleren
gemaakt, van katoen tot afval: welke gevolgen heeft deze industrie op ons als
consument, op onze planeet en op de makers van kledij.
Deze film kende groot succes op de avant-première van Festival de Cannes 2015.

Deuren openen om 14.15 uur
Start om 14.30 uur met korte inleiding
Film, met Nederlandse ondertiteling, duurt 92 min.
Inkom: 5 euro.
Kinderen en studerende jeugd: gratis.

Meer info via jeanluyckx@telenet.be

Centrum- en parochiefeesten ten voordele van

armoedebestrijdingsproject

'In de buurt' in Mortsel

Filmvoorstelling

Zondag 2 februari 2020

Armoede grijpt steeds meer om zich heen, ook in onze eigen buurt! Het laatste jaar is het aantal gezinnen die wekelijks bij het project “In de Buurt”
terecht hulp zoeken voor een beetje voeding meer dan verdubbeld. Een spectaculaire stijging. Waar we vroeger spraken van een 80-tal gezinnen
wordt nu gesproken van meer dan 180 gezinnen die wekelijks aankloppen.

U wenst ook te steunen met een vrije gift, met een maandelijkse storting of een abonnement?

Een abonnement geeft aan vzw In de Buurt, Meerminne 6 in Mortsel, de mogelijkheid om zelf producten aan te kopen die men wekelijks aan
mensen zal bezorgen die moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen.
Abonnement voor
• Melk € 8/maand
• Groenten/Fruit € 10/maand
• Pampers € 12/maand

Voor giften vanaf €40/jaar krijg je een fiscaal attest. Stort daarvoor je gift op het rekeningnummer van vzw Caritas Hulpbetoon BE80 7765 9023
3377 met als mededeling ‘project n°8393 vzw In de Buurt - Mortsel’. Een gift van €40 kost je zo slechts €22.

Wens je geen fiscaal attest, dan kan je storten op ons rechtstreeks rekeningnummer van
In de Buurt vzw: BE19 9731 2567 1012.
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Klimaatrechtvaardigheid (deel 2)

Een ethische, politieke en juridische kwestie
Klimaatrechtvaardigheid is een begrip dat gebruikt
wordt om te beklemtonen dat de klimaatverandering
niet alleen een probleem van verandering van het
fysieke leefmilieu is. De klimaatverandering moet ons
ook, en vooral ethische (morele), politieke en
juridische , vragen doen stellen die te maken hebben
met sociale rechtvaardigheid en (on)gelijkheid,
rechten van gemeenschappen en minderheden en de
historische verantwoordelijkheid voor
klimaatverandering.

De beweging voor klimaatrechtvaardigheid vestigt de
aandacht op het feit dat zeer dikwijls diegenen die
het minst verantwoordelijk zijn voor de
klimaatverandering, er vaak de zwaarste gevolgen van
zullen moeten dragen. De klimaatverandering treft
mensen en landen op zeer ongelijke wijze, afhankelijk
van geslacht, ras, politieke en sociale status en
woonplaats. Het gaat dus om een nationaal en
mondiaal verdelingsvraagstuk. In 2015 noemde de
Verenigde Naties de klimaatverandering een enorme
bedreiging voor de mensenrechten en de democratie.
“Enkel rijken zullen met de gevolgen kunnen omgaan
en dat leidt tot klimaat-apartheid.”

Klimaatrechtvaardigheid kan ook juridische
problemen stellen. In juni 2015 velde een rechtbank
in Den Haag op vraag van milieu-organisaties
(Stichting Urgenda) een vonnis in het nadeel van de
Nederlandse regering. De rechtbank oordeelde dat de
regering tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen
met 25% moet verminderen, en niet met 14 tot 17%
zoals in de regeringsplannen stond.

De verdeling van de lasten
De klimaatverandering beperken en ons aanpassen
aan de niet meer te vermijden gevolgen ervan zal
veel geld kosten. Het Wereld Economisch Forum, de
jaarlijkse jamboree van economische en politieke
topfiguren in Davos in Zwitserland, raamt de
wereldwijde investeringen in infrastructuur op 5.000
miljard dollar jaarlijks. Om de opwarming van de
aarde onder de 2°C te houden, zou daar elk jaar 700
miljard moeten bijkomen. Cijfers om van te duizelen

maar laat ons ze in perspectief plaatsen. Het bruto
wereldinkomen bedroeg in 2019 ongeveer 88.000
miljard dollar: 5.000 miljard dollar is daarvan slechts
0,57% en 5.700 miljard dollar is 0,65% - een stijging
van de investeringen met 0,08% lijkt niet
ononverkomelijk. Maar wie moet dat betalen?

In 2640 Actief van september 2019 vroegen we Hans
Bruyninckx van het Europees Miieu Agentschap: hoe
kunnen we verhinderen dat de laagste inkomens de
zwaarste lasten van de overgang moeten betalen. Zijn
antwoord is de moeite om te herhalen: “Dat is een
ernstig probleem maar ik denk dat het mogelijk is om
ook het belastingsysteem te vergroenen. Nu heffen
we vooral belastingen op Arbeid (de bijdragen aan de
sociale zekerheid) en op Consumtie (BTW en
accijnzen). Tegen een eventuele verhoging van deze
belastingen bestaat begrijpelijkwijze veel weerstand.
Maar er is veel kennis over andere belastingsystemen,
bijvoorbeeld over een verschuiving in de richting van
belastingen op Kapitaal. We moeten het in de
overgang naar een duurzame economie ook hebben
over de rol van het Kapitaal en over duurzame
financiering.”

Als de politieke wil er is, kunnen we in Europa
mensen beschermen tegen de gevolgen en de kosten
van een overgang naar een duurzame economie.
Maar volgens duurzaamheidsactiviste Leida Rijnhout
is dat slechts gedeeltelijk mogelijk en wenselijk. “We
moeten mensen en hun noden beschermen, maar in
het Noorden ligt de consumptie te hoog. Dat moeten
we ook erkennen. Het gaat niet alleen over
koopkracht, het gaat ook over de draagkracht van het
aardesysteem. Mensen in het centrum: ja! Maar wat
vaak gebeurt, zeker in het Noorden, is dat we niet de
nood, maar de hebzucht van de mensen in het
centrum plaatsen. We moeten erkennen dat de
transitie ook pijn zal doen. Je kan niet de reële
ecologische en sociale kosten van producten en
diensten inrekenen zonder dat het leven duurder
wordt. Als we Fair Trade belangrijk vinden, arbeiders
in het Zuiden hogere lonen willen geven,… dan wordt
alles duurder: auto’s, huisvesting, energie, kleding,
voedsel, …”

Historische schuld en mondiale verdeling van de
kosten
Een ander heikelpunt inzake klimaatrechtvaardigheid
is de historische schuld van de rijke,
geïndustrialiseerde landen uit het Noorden. Als we
teruggaan tot het begin van de industriële revolutie
rond 1800, is het duidelijk dat deze landen
verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de
uitstoot van broeikasgassen. Ontwikkelingslanden
vinden daarom dat de rijke landen de verplichting
hebben om het grootste deel van de kosten van de
overgang naar een duurzame koolstofneutrale
economie te financieren, en geld en technologie ter
beschikking van het Zuiden moeten stellen.
Maar een volledig objectieve berekening van die
historische schuld is niet mogelijk, en er is dus geen
antwoord te geven op de vraag hoe een ‘billijke’
verdeling van de historische schuld er uit kan zien.
Enkele twistpunten:

• Vanaf welk jaar worden de emissies in
rekening gebracht en tot welk jaar wordt er
gerekend? Dat kan een verschil maken voor
landen die pas recent begonnen te
industrialiseren (en te vervuilen!) zoals China
en India.

• Worden alle emissies aan het betrokken land
toegescheven of worden de emissies
verdeeld over de landen waar de
gefabriceerde producten worden
geconsumeerd? Dat maakt opnieuw een
verschil voor China dat als ‘fabriek van de
wereld’ de goederen produceert die wij in
Europa verbruiken. Wij hebben dus als het
ware de vervuiling gedelokaliseerd.

• Welk klimaateffect wordt het criterium:
opwarming, stijging van de zeespiegel,
extreme weersomstandigheden? Die laatste
zijn voor een kostenevaluatie heel belangrijk
maar nog moeilijk te berekenen.

Veel vragen dus, maar nog maar weinig definitieve
antwoorden.

Emiel Vervliet

Onze vorige “2640 Actief”:
“Wat doet Europa voor ons milieu?” door Hans Bruyninckx uit Mortsel

Climate Justice, hoe dikwijls hebben we die slogan het

voorbije jaar niet gezien op vlaggen en spandoeken die in

klimaatbetogingen rondgedragen worden. Jongeren

scandeerden uit volle borst: What do we want? Climate

Justice! When do we want it? Now! (Wat willen we?

Klimaatrechtvaardigheid! Wanneer willen we dat? Nu!). Maar

wat betekent dat precies, klimaatrechtvaardigheid?

15 september 2019

Startdag nieuwe pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena
Vanwaar die naam?
Voor de keuze van de naam werkten we in drie
stappen. In de loop van
februari nodigden we in de misvieringen en via
verschillende communicatiekanalen alle parochianen
uit om een heilige voor te stellen. Eén criterium werd
hierbij gehandhaafd: de naam moet sprankelend,
Inspirerend en pakkend zijn.

Dit leverde een lijst van iets meer dan veertig namen
op waaruit het voorbereidend pastoraal team de zes
namen die het meeste voorkwamen hebben
weerhouden. Die werden daags na Pasen voorgesteld
aan een daarvoor speciaal bijeengeroepen vergadering
van de pastorale teams van alle parochies van Mortsel
en Edegem. Daar werd na een enig overleg bij
volstrekte meerderheid (bijna unanimiteit) Maria
Magdalena als heilige voor de nieuwe pastorale
eenheid gekozen.

De argumenten die daarbij klonken waren onder meer:
• We zochten een vrouwelijke heilige, geen

heilig “dezeke” maar een sterke vrouw met

een boodschap van deze tijd.
• Maria Magdalena sleept een kwalijke

reputatie met zich mee. Jezus heeft haar
genezen. Hij bevrijdde haar van wel 7
demonen. Sinds die dag trok ze met Hem
mee door het Joodse land.

• Haar naam komt vaker voor in de evangelies
dan die van sommige apostelen.

• Ze was erbij bij zijn begrafenis terwijl de
mannen allang het hazenpad hadden
gekozen.

• Na zijn verrijzenis verschijnt Jezus als eerste
aan haar. Zij werd naar de leerlingen
gezonden om daarvan te getuigen. Zo werd
zij ‘de apostel der apostelen’.

In een tijd waarin wij meer en meer beseffen hoe
belangrijk vrouwen in de kerk en voor de verspreiding
van het geloof zijn, denken
wij dat haar geloof en haar rol ook in onze tijd
inspirerend kan zijn.

Reinhilde Van Hecken
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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

Warme Buurt Mortsel,

een duurzame held

Met enige fierheid kunnen we melden dat de Warme Buurt van Mortsel één van de 12
gelauwerden is. We mochten dan ook tijdens de jaarmarkt bij een korte plechtigheid een mooi
aandenken in ontvangst nemen.
Dat stimuleert ons om geëngageerd verder te doen met ons initiatief. Warme Buurt is een
project van C.M. – Samana. Met onze tweewekelijkse bezoeken aan stadsgenoten die zich
eenzaam voelen slagen we erin de nodige warmte te brengen bij mensen die het nodig
hebben. Een gezellige babbel bij een tasje koffie, samen een gezelschapspelletje spelen of een
wandelingetje maken, ergens iets gaan drinken of een bezoekje aan de koekenstad,… het zijn
allemaal initiatieven die erg deugd doen.

Geïnteresseerde vrijwilligers-bezoekers kunnen zich melden bij de coördinator van Warme
Buurt – Mortsel: reinhildevanhecken@outlook.be – 0485 36 33 14. Heb je zelf nood aan
contacten of ken je iemand in je buurt die zich eenzaam voelt , ook dan mag je uiteraard
contact opnemen.

Beweging.net Mortsel wenst iedereen
alvast een hoopvol en solidair 2020!

Wij nodigen u uit voor ons jaarlijks nieuwjaarsbijeenkomst.

Welkom om 19 uur
Zaal Johannes XXIII
H. Kruisstraat 18 - 2640 Mortsel

Ook alle bestuursleden van KWB, Femma, ACV, OKRA, Samana,
Welzijnszorg en alle sympathisanten zijn samen met hun partner
van harte welkom op het trefmoment van beweging.net Mortsel.
Een gezellig samenzijn dat je niet mag missen!

Programma
19 uur: welkom met aperitief (nieuwjaardrink!)
19.30 uur: aan tafel voor een lekker buffet.
Tussendoor een gesprek waarvoor wij Bernard Hubeau uit Mortsel
hebben uitgenodigd.
Hij is o.m. emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen.

Deelname: 5 euro per persoon (eten en aperitief inclusief, drank
bij maaltijd zelf te betalen aan beperkte prijzen)

Inschrijven voor maandag 27 januari bij Jean Luyckx:
jeanluyckx@telenet.be - 03 449 97 18 (liefst per e-mail)

TREFMOMENT
BEWEGING.NET MORTSEL

VRIJDAG 31 JANUARI 2020

Bernard Hubeau
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