Rerum Novarum 12.05.2015- Greenville Houthalen
Goedenavond, vrienden en vriendinnen van de Beweging, van onze Beweging.
Ik mag jullie bijzonder welkom heten op deze merkwaardige site Greenville in Houthalen. Ik heet ook
hartelijk welkom onze gasten: Magda Aelvoet, Servais Verherstraeten, onze nationale voorzitter
Patrick Develtere, onze gastspreekster Els Michiels, nationaal voorzitter KAJ, en vooral jullie allen,
beroepskrachten, vrijwilligers en vrienden van onze Beweging.
Hoe gaat het met u? Zo vraagt CM aan ons in hun promotiecampagne… Zelfs Toon Hermans maakte
een leuke sketch over deze vaak gestelde vraag! Hoe gaat het met U? Hoe est, klinkt het in WestVlaanderen, of toch ongeveer. De Westvlamingen hebben een heuse campagne opgezet rond deze
vraag…met de bedoeling dat zij, maar ook iedereen, ook toepasbaar op ons Limburgers, een beetje
meer van hun binnenkant zou laten zien.
Hoe gaat het met u, met mij, met ons?
Vanavond wil ik daar tweeledig op antwoorden. Het gaat goed met mij, vooral omdat ik jullie met
velen hier verenigd zie om feest te vieren. Onze jaarlijkse Rerum Novarum is een moment, een
monument, waarop we de klemtoon leggen op ontmoeten, maar ook een moment waarop we een
deel van onze binnenkant laten horen en zien.
Rerum Novarum, over nieuwe, andere dingen zal het gaan. Toepasselijker kan het allicht niet op deze
locatie. We leven immers in een wereld, in een samenleving waar ogenschijnlijk alles verandert, waar
heel veel mensen vragen en twijfels hebben over wat morgen enige stabiliteit en rust zal brengen.
Transitie wordt dat genoemd… En juist deze transitie maakt dat ik mij, net als jullie, vragen stel en
dat ik moet bekennen dat het soms niet goed gaat met mij.
Ik verklaar mij nader:
- Bijna een jaar geleden vormden we het ACW om tot Beweging.net. Met vele honderden
bouwden we onze koepelorganisatie om tot een netwerk van sterke partners die zich
gezamenlijk schaarden achter een verfijnde missie. Een missie die een sociale, duurzame en
rechtvaardige samenleving nastreeft. Er werden al heel wat stappen gezet, zoals voor ons in
Limburg het installeren van een provinciaal bestuurscomité en de opmaak van een stevig
beleidsplan. De partners, verenigd in DE BEWEGING, vormen een tafel waar nagedacht en
overlegd wordt over hoe mekaar versterken, hoe we het beleid kunnen beïnvloeden. Dat we
hierin nog erg zoekend zijn, maakt bewegen niet eenvoudig, zeker als je dat met veel minder
centen en met weinig personeel moet doen. We dromen nog wel eens van het oude ACW,
maar Rerum Novarum, nieuwe tijden, nieuwe zaken, spelen ons nog steeds parten. We
zoeken nog steeds de juiste weg. Hopelijk zal tijd wel raad brengen, ook al merk ik dat het
opnemen van engagement geen vanzelfsprekendheid meer is.
- Het gaat niet goed met mij als ik de wereld kortbij of veraf beleef. Nog nooit werden er
zoveel vluchtende mensen geteld in de wereld: miljoenen Syriërs, Irakezen, Afrikanen,
moeten dagelijks leven in mensonwaardige omstandigheden, op de vlucht voor geweld, op
zoek en op weg naar het beloofde land.
- Miljoenen Nepalezen moeten het stellen zonder de meest noodzakelijke middelen om in hun
basisbehoeften te voorzien en treuren om verlies van duizenden familieleden, vrienden en
kennissen. Zwarten die discriminerend worden neergeschoten, piloten die hun reizigers om
verschillende redenen geen veilige aankomst kunnen garanderen. Arbeiders en arbeidsters
die verder uitgebuit worden en in verschrikkelijke omstandigheden hun karige loon moeten
verdienen, ja zelfs betalen met hun leven, zoals een jaar geleden in Bangladesh.
- Het gaat niet goed met mij als ik denk aan wat in ons land van vele burgers, van vele
werkende en werkzoekende mensen wordt gevraagd. Opslag zullen we pas krijgen in 2017,
dank zij de gecontesteerde indexsprong. Of de enkele rijke lieden bereid zullen zijn een deel
van hun vermogen ter beschikking te stellen van het algemeen belang… ? We zullen zien tot
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wat de taxshift-besprekingen zullen leiden. Naar werk moeten vele jonge mensen, laag en
hoog opgeleid, blijven zoeken of ze ontvangen geen uitkering meer,
inschakelingsvergoedingen leiden tot uitschakeling! Ook de Ford-arbeiders blijven mijn
inziens te lang in de kou staan, na het drama van de sluiting. Jawel, SALK ontwikkelt zich
volgens plan, zo wordt beweerd. Alleen zou ik en vele Limburgers willen horen en zien wat
gerealiseerd is, wat nog komen zal …
De armoede blijft te hoog in ons welvarend land: 15 % van de Belgen blijven hangen onder
de armoedegrens. Of ze zullen overleven met maaltijden van 1 euro is zeer de vraag. In de
bijzondere jeugdzorg nemen de wachtlijsten toe. 7000 jongeren wachten blijkbaar op de
gepaste hulp. De vergrijzing komt op ons af als een dreigend gevaar, om niet te spreken van
de problematiek van vereenzaming van ouderen. Depressies, burn-out, suïcide, nooit
haalden we zulke aantallen, ondanks onze sterk uitgebouwde hulp- en zorgverlening. Ons
onderwijs: leerkrachten, leerlingen, CLB’s kreunen onder de besparingen en toch is er
dringend hervorming nodig om bekwame werkkrachten af te leveren aan de arbeidsmarkt.
Ons samenleven stemt mij ook niet zo vrolijk. Hoe nodig hebben we mekaar nog? We vullen
onze straten met alsmaar meer auto’s, zodat we al echt moeten zoeken naar speelruimten
voor onze kinderen en kleinkinderen. We hebben alsmaar meer tijd nodig om ons te
verplaatsen van A naar B, je vraagt je af waartoe flitspalen nog dienen. Er gaat geen dag
voorbij of ik word gewaarschuwd voor wat ik eet, terwijl we eveneens dagelijks overladen
worden met Sergio’s en Jeroens adviezen al of niet in de Pop-ups. Zal ik nog gezond blijven?
Onze verenigingen, socio-cultureel, syndicaal en mutualistisch staan onder druk. Nochtans
hebben zij gezorgd voor een solidair samenlevingsmodel: zorgen naar best vermogen voor
mekaar, diensten verlenen voor wie moeilijker de weg vindt in het doolhof van
voorzieningen, samenleven en samenwerken aan projecten die onze straat, onze wijk
aangenamer maakten om er in te leven. Sommigen beweren dat de overheid in Brussel dat
allemaal beter kan, anderen beweren dat de commerce dat prima gaat organiseren. We
zouden het aan ons provinciebestuur, of aan onze gemeenten kunnen vragen hoe een en
ander meevalt?

Beste vrienden, ik denk dat ik met deze items verwoord waar velen van jullie ook het gevoel aan
overhouden: het gaat niet goed met mij? Of anders gezegd, er is toch iets aan de hand met onze
manier van leven, van samenleven…
Met onze Beweging hebben we vandaag gekozen om te vernieuwen, te veranderen… Rerum
Novarum weet je.
Er liggen voor ons vele uitdagingen… ik daag u uit om uw schouders te zetten om de dag van morgen
van overmorgen, de toekomst van onze kinderen leefbaar te maken.
Binnen onze Beweging hebben wij jullie nodig, elke partner heeft u nodig om te blijven ijveren voor
rechtvaardigheid en solidariteit: daarvoor moeten we de handen in elkaar blijven slaan, opdat
iedereen, jong en oud, klein en groot, arm of rijk kansen zal blijven krijgen tot deelname aan het
maatschappelijke leven. Goede dienstverlening door het ACV, de belangen van zieken en gezonden
blijven verdedigen via CM en Ziekenzorg, ontmoetings- en participatiekansen scheppen voor
mannen, vrouwen, jongeren via KWB, Femma en onze vrienden van KAJ, maar ook met de mensen
van het IC, die onze samenleving meer en meer kleur geven. Familiehulp blijven we waarderen voor
de sterke zorgen die ze aan vele gezinnen bieden. Meer en meer wordt de wereld ons dorp en
hebben we met onze bevriende organisaties via Wereldsolidariteit nog veel werk voor de boeg. Als
Beweging verbinden we ons om verder te werken aan een solidaire en rechtvaardige samenleving.
Vandaag vieren we Rerum Novarum hier in Greenville in Houthalen, niet zo maar een plaats. Het wil
de symboliek van ons streven uitdrukken:
Als Beweging willen we blijven ijveren voor een meer duurzame samenleving.

De gevolgen van de klimaatopwarming worden steeds duidelijker en nopen ons tot grotere
inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen. We willen dat niet alleen doen omwille van het
klimaat, we willen dat ook doen om meer leefbare steden te creëren, met propere lucht en veel
groene open ruimte. We willen gewoon minder mensen die gezondheidsproblemen hebben omwille
van luchtvervuiling. En we willen minder in de file staan. Maar we willen ook bedrijven die investeren
in duurzame technologieën, we willen propere energie.
Beweging.net zal blijven mee zoeken naar alternatieven. Met de promotie van de elektrische fiets,
met het organiseren van de deeleconomie, met het ophalen van oude gsm’s en laders voor recyclage
en met het ondersteunen van een sterk openbaar vervoer als alternatief voor de auto tonen we
vandaag al aan dat we zeer innoverend bezig zijn. In Limburg trokken we reeds lang de kaart van
impact nemen op onze energiekosten: goedkoop lenen om te isoleren, de acties ‘ energie-w-arm’ van
alle partners in het kader van de gevreesde elektriciteitsafschakeling.
Maar meer nog dan deze ambities wil ik u uitdagen om het antwoord op de vraag ‘hoe gaat het met
u? wel degelijk met goed te beantwoorden. Er is dan wel meer nodig dan bezig zijn met klimaat, met
minder consumeren. We zullen allen anders moeten gaan leven, beter moeten gaan samenleven.
De mens, wij moeten veranderen, wij dus. We moeten ons bewust worden van de aarde waarop we
leven, van de natuur en van de verschrikkelijke gevolgen als we er niet zorgzamer mee omgaan. De
grondstoffen van de aarde zijn niet onuitputtelijk. De plunderingen van nu zijn de kerkhoven van de
toekomst.
Duurzaamheid gaat over de schaarste van die hulpbronnen waarmee onze welvaart wordt gecreëerd,
zowel nu als morgen. Een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van nu, zonder het
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Zo luidt de definitie van duurzaamheid, opgesteld in 1978 door de VN-commissie Brundtland.
Maar het gaat om veel meer dan uitstoot. Het gaat om geweld tegen mensen, tegen de natuur, tegen
de planeet zelf. ‘Slow violence’, onzichtbaar op de korte termijn, verbluffend destructief op de lange
termijn.
Maar mijn inziens gaat het ook over waarden: respect, verdraagzaamheid, solidariteit,
verbondenheid, engagement, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid. Ook deze waarden verdienen
duurzaamheid! Hart tegen Hard heeft dat begrepen, daarom schakelen wij ons in in deze campagne!
Beste vrienden, als wij, leden van de beweging, met al onze netwerkpartners, hier onze schouders
onder zetten, voortrekkers worden, dan maken wij Rerum Novarum, dan werken wij constructief
mee aan de transitie, aan de verandering, die we met zijn allen willen. Dan zullen we kunnen zeggen:
het gaat goed met mij, met u , met ons, en hopelijk ook met al degenen die na ons komen.
Ik wens u allen daarbij veel goede moed
Nog een fijne en leerrijke avond, zeker met het aankomende debat met als bijzondere gasten Magda
Aelvoet en Servais Verherstraten en moderator Patrick Develtere. Ik kijk uit naar de finishing touch
van Els Michiels, voorzitter van KAJ.

