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Ik had honger 

Al 10 jaar organiseert ‘Tochten van hoop’ in 
Antwerpen en Brussel wandelingen die leiden 
naar plaatsen waar men normaal niet komt en 
waar men duidelijke sporen vindt van de 
positieve en hoopvolle manier waarop in de stad 
met armoede wordt omgegaan. Ter gelegenheid 
van dit jubileum brengt de organisatie een boek 
uit. 



Ik had honger 

Foto’s van Brandpunt 23 (Antwerpen) en  
Tram 66 (Een KWB-project ‘Sociale Fotografie’  
uit Brussel). 
 
 



• De hongerigen spijzen 
• De dorstigen laven 
• De naakten kleden 
• De vreemdelingen herbergen 
• De zieken bezoeken 
• De gevangenen bezoeken 
• De doden begraven 



‘ik had honger’ 

Alleen het water dat we geven, zal ons verfrissen  
Alleen het brood dat we geven, zal onze honger stillen  
Alleen het kleed dat we weggeven, zal ons kleden  
Alleen onze genezende woorden zullen ons troosten  
Alleen de zieken die we bezoeken, zullen ons genezen  
Alleen de gevangenen die we bevrijden, zullen ons vrij maken  
 
Jeanne De Vos 



De hongerigen spijzen 



De hongerigen spijzen 

Ik had honger… 
  
Honger naar brood, maar ook honger naar wat 
een mens ten diepste gelukkig maakt:  
waardering, respect, genegenheid, bevestiging, 
erkenning, dankbaarheid, liefde.  Ook dat moet 
gedeeld worden met anderen. 
  
Hugo De Schrijver 

 



De hongerigen spijzen 





 



De hongerigen spijzen 

Mensen met honger.  
Het is moeilijk voor te stellen in ons land. 
Misschien een enkeling: een dakloze of een pas 
aangekomen asielzoeker.  
Plots kwam ik echter tot de ontdekking  
dat er achter onze hoek  
dagelijks mensen staan aan te schuiven  
voor een oudbakken brood. 
 Erik De Smet 

 



De dorstigen laven 



De dorstigen laven 

Liefdadigheid zoals het gewoonlijk beoefend 
wordt, de liefdadigheid van de schenking, de 
gift, de liefdadigheid van de emotie, de 
liefdadigheid die de plaats inneemt van de 
gerechtigheid, creëert veel van de ellende die ze 
wil oplossen, maar lost zeker niet al de ellende 
op, die ze veroorzaakt. 
 
Joseph Rowntree- Quakers 1865. 

 



 



De dorstigen laven 



De dorstigen laven 

Wanneer een groep jongeren of volwassenen door 
een kansarme wijk wandelt of in contact komt met 
mensen in de marge van de samenleving - 
allochtonen, vluchtelingen, daklozen, 
druggebruikers, gevangenen - is het de bedoeling 
ook dat ‘gezicht’ van de stad te laten zien. Hen laten 
aanvoelen dat deze mensen, deze wijken ook deel 
uit maken van onze samenleving. 
  
  
Anne-Mie Castelein 
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De naakten kleden 

 
Het boek Exodus zegt het als volgt:  
“Als gij iemands mantel in pand neemt, dan 
moet ge die voor zonsondergang aan hem 
teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee 
toe te dekken, het is de beschutting van zijn 
blote lichaam: hij moet erin slapen”. 
(Ex.22, 20-26).  
 



 



De naakten kleden 



 



De naakten kleden 

Als iemand kleren steelt van een ander noemen we 
hem een dief. Zouden we hem die de naakten kan 
kleden maar het niet doet niet dezelfde naam 
geven? Het brood in uw kast behoort aan de 
hongerige man, de jas die ongedragen in uw 
kleerkast hangt behoort aan de man die hem nodig 
heeft, de schoenen die staan de rotten in uw 
halkast behoren de man die er geen heeft, het geld 
dat u ophoopt behoort aan de armen.  
  
Basilius de Grote bisschop van Caesarea (ca. 365) 
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De vreemdelingen herbergen 

Twee, drie maanden in het Gesloten Centrum 
heeft me veel geleerd.  
Ik snap nu waarom mensen soms jarenlang 
opgesloten zitten omwille van de vrijheid, 
waarom mensen soms hun leven geven voor 
vrijheid.  
         
           Papa Arane SOW, Senegalees in België 

 



 



De vreemdelingen herbergen 



De vreemdelingen herbergen 

 
In de ontmoeting met de ander leer ik pas 
mezelf kennen  
(Lévinas) 



Jij vreemdeling 
Christel Celis 

Jij vreemdeling, ik KAN  niet om je heen 
 
Je verliet je land met weinig of niets 
een bagage vol angst en trauma 
op zoek naar vrede, naar vriendschap, naar iets 
het geluk en wat voorspoed achterna 
 
Ik zag je liggen in die hal 
karton, jouw enige warmtebron 
heel diep was ze, die val 
een diepte, waar je niet uit kon 
 
Een doek om je hoofd, je gelaat verschuilend 
je bevende hand steek je voor je uit 
je toestand, schrijnend en huilend 
wat je ontvangt is vaak niet meer dan een duit 
 
Met honderd in die te kleine boot 
duizenden dollars moet je hiervoor betalen  
hoop is  jouw enige bondgenoot 
het veilige vasteland, dat je verplicht moet halen 
 
Ik kom je tegen, overal 
ik denk ik ken die man, die vrouw 
ben jij niet die speelbal 
die vastzit in een wurgende klauw 
 
Wat doe ik hieraan? Hoe herberg ik jou? 
Neem ik jou op in mijn dorp, in mijn stad? 
Doe ik dit enkel in de decemberkou? 
En verstop ik jou in een dodenstad? 
 
Vanwaar je ook komt en wie je ook bent  
mijn armen staan open, mijn hoofd naar jou gewend 
mijn huis is het jouwe, ‘Mi casa es su casa’, 
jij, bijna een vriend, een mens die ik versta 
 
Jij vreemdeling, ik WIL  niet om je heen 
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De zieken bezoeken 

Ziek zijn is een overrompelend gebeuren. Voor 
sommigen van tijdelijke aard, voor anderen 
sluimerend of misschien wel levenslang. Wie het 
niet zelf doormaakt, blijft altijd buitenstaander. 
Toeschouwer. En toch heb je als medemens in dat 
proces een cruciale en onmisbare rol te spelen. 
Maar de realiteit van de zieke benaderen, kan nooit 
zonder heel veel schroom, mededogen en stilte.  
Kris Gelaude 

 



 



Sterke handen 

Sterke handen 
om de zorgen van vandaag en morgen te dragen. 
 
Alerte handen 
die helpen om te luisteren naar de vragen en noden van anderen. 
 
Onvermoeibare handen 
om mensen die je verwachten tegemoet te gaan. 
 
Open handen 
om wat mensen je in vertrouwen bieden, in ontvangst te nemen. 
 
Helpende handen 
om te delen van wat je zelf in overvloed hebt. 
 
Zachte handen 
om grote en kleine zorgen te relativeren 
en om wie dat nodig heeft een duwtje in de rug te geven. 



De zieken bezoeken 



De zieken bezoeken 

 
Weet dat de ernstig zieke de gelaatsuitdrukking 
van de bezoeker bij het betreden van de kamer 
als een spiegel gebruikt om te weten hoe hij er 
zelf uitziet.  
Manu Keirse 
 



Een andere horizon 

Een andere horizon 
 
Waar vinden we de kracht om uitsluitingsdenken tegen te gaan? 
Hoe kan je ‘tegen de wet in’ mensen in de kring plaats laten vinden? 
 
Hoe kunnen we een verschuiving teweeg brengen waarbij opkomen voor eigen rechten 
gepaard kan gaan met het verdedigen van rechten van mensen die aan de onderkant van onze 
samenleving staan? 
 
Hoe doorbreken we de idee dat de samenleving alleen leefbaar is door moeilijk integreerbaren 
eruit te gooien? 
Welke dragende instellingen willen we versterken, welke solidaire structuren willen we 
verstevigen? 
Hoe kunnen we tegen het marktdenken in kwetsbare groepen een volwaardige plaats geven? 
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De gevangenen bezoeken 

 
Dank je voor je luisteren. Het is de eerste keer 
dat ik me mocht uitspreken zonder dat iemand 
mij onderbreekt of vragen stelt. Je weet niet wat 
een deugd dat doet. 
 
Gevangene 
 



De gevangenen bezoeken 



De gevangenen bezoeken 

Als je bent gekomen 
om mij te helpen 
verspil je je tijd 
maar als je bent gekomen 
omdat jouw bevrijding  
is verbonden met de mijne 
laten we dan samen werken! 
  
Lilia Watson, Aboriginal from Australia 



 



 
Of God aanwezig is in de 

gevangenis? 
 Juist daar is Hij aanwezig. 

Hij is aanwezig waar mensen lijden, 
waar mensen getekend zijn, 
waar mensen een kruis dragen. 
 
God staat altijd aan de kant van de verliezers, 
van de “losers” in de maatschappij. 
 
Hij is een God die opkomt voor de armen, 
de kleinen, de gekwetsten, 
voor de gevangenen, de verdrukten. 
 
God is dichtbij in de gevangenis.  
 
Chris Saelens 



Gevangen in rijkdom 
Gevangen in rijkdom 

        Jan Kint 
Gevangen in rijkdom 
We zitten er middenin 
De overvloed van elke dag 
En alsmaar meer 
 
Onze TV wordt een homecinema 
Onze badkamer een welness-centrum 
Onze keuken een kookeiland voor voorbereide plat-préférés 
Onze auto een 4x4 cocoon met voorgeprogrammeerde routes 
Ons dak een privé-energiecentrale 
Onze welvaart werd luxe 
 
Maar het geluk bleef steken 
Vandaag voelen we ons teveel gestrest, opgejaagd, 
Soms zelfs bedreigd 
 
Misschien willen we vooral meer tijd 
Tijd voor ons gezin 
onze partner en kinderen 
Tijd voor mensen rondom ons 
voor inzet en solidariteit 
Tijd voor onszelf 
om tot onszelf te komen 
 
Honderden jaren menselijke ervaring 
weerspiegeld in dikke boeken van de Bijbel 
tonen dat mensen steeds weer wegtrekken 
op zoek naar nieuwe vrijheid 
 
Vandaag is onze ballingschap misschien wel onze rijkdom 
 
Gevangen in rijkdom 
Kunnen we loskomen van de hang naar steeds meer consumptie? 
Kunnen we die verdrukking in vraag stellen? 
 
Honderden jaren menselijke ervaring 
weerspiegeld in dikke boeken van de Bijbel 
tonen dat daar waar mensen wegtrekken 
op zoek naar nieuwe vrijheid 
ze een sterke bondgenoot hebben.  
 
‘ik zal er zijn’ 



De doden begraven 



 



De doden begraven 

 Wat gebeurt er volgens jou na de dood ? 
 
Als ik dood ben, ben ik dood. Volgens mij bestaat er 
een ander leven, en dan wil ik mijn vrienden 
terugzien. Zij die ik gemist heb, vind ik dan terug. In 
mijn nieuw leven wil ik een engel worden en wil ik 
waken over Brussel. Ik wil dan goed doen voor deze 
wereld, iets goeds doen voor iedereen, zelfs al ken 
ik de persoon niet. 
          
Claude 

 



De doden begraven 



De doden begraven 

  
De graad van de beschaving meet men af  
aan de manier  
waarop men zijn doden begraaft. 

 



Bidden is mij niet gegeven  
Luc Vankrunkelsven 

 
 
Bidden is mij niet gegeven,  
als ik volkeren zie vertrapt. 
Het vloekt in mij. 
Laat dan maar mijn vloeken bidden zijn. 
 
Bidden is mij niet gegeven,  
als ik kinderen zie verkracht. 
Het huilt in mij. 
Laat dan maar mijn huilen bidden zijn. 
 
Bidden is mij niet gegeven,  
als ik vluchtelingen zie verjaagd. 
Het stormt in mij. 
Laat dan maar mijn stormen bidden zijn. 
 
Bidden is mij niet gegeven,  
als ik kapitaal zie heersen. 
Het breekt in mij. 
Laat dan maar mijn breken bidden zijn. 
 
Bidden is mij gegeven, 
als ik vloeken mag,  
als ik huilen kan,  
als ik stormen durf,  
als ik breken leer, 
om zoveel onrecht, 
om zoveel leed. 
 



Dat je verder mag groeien … 
  

… in    Barmhartigheid 
… in Barmhartig   Appèl 
...  in Appèlerende  Rechtvaardigheid  
… in Recht-op verende    Menswording    
… in Menselijk   Herderschap 
… in Herderlijke   Aandacht 
… in Aandachtige   Rust 
… in Rustige    Trouw 
… in Trouwe    Innerlijkheid 
… in Innerlijke   Gedrevenheid 
… in Gedreven   Hunker 
… in Hunkerende   Ethiek 
… in Ethische    Innovatie 
… in Innoverende   Dienstbaarheid 
… in Dienstbare   Barmhartigheid 

       
  Pol Arnauts 



Ik had honger 

Prijs: 10 euro 
Bestellen kan via Tochten van Hoop Brussel 
0496/79 36 24,  
info@tochtenvanhoop.eu  
www.tochtenvanhoop.eu 
of 
via Tochten van hoop Antwerpen 03/234 05 11  
info@deloodsen.be www.deloodsen.be 
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